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„Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie œwiêty i czysty
Jak pierwsze kochanie”

A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, Epilog

Tytu³em wstêpu

Córki czêsto mnie prosi³y, abym opowiada³ o moim dzieciñ-
stwie i – ogólnie – o ¿yciu w minionych, jak zapewne im siê
wydawa³o, ciemnych latach ustroju komunistycznego.

Czy ono by³o ciekawe i czy chcê wracaæ do wspomnieñ?
Krzysztof Zanussi, którego biografiê przeczyta³em jakiœ czas
temu, na podobnie postawione pytanie odpowiedzia³, ¿e mia³
okropne dzieciñstwo, Ÿle je wspomina i „nie p³acze za wczesn¹
m³odoœci¹”. Byæ mo¿e, s³uchaj¹c moich opowieœci – Ty, Czy-
telniku – tak¿e stwierdzisz, ¿e nie powinienem „p³akaæ” za
powojennymi latami, bo dzieciñstwo mia³em „okropne” i wie-
le wysi³ku zajê³o mi wychodzenie ze spo³ecznych nizin.
Mogê wyznaæ, ¿e jak na ¿ycie w powojennej mizerii, osi¹-
gn¹³em w miarê wysok¹ (chocia¿ okupion¹ stresami i moral-
nymi rozterkami) pozycjê zawodow¹. Zreszt¹ nie mnie to
oceniaæ.

Moja zawodowa „kariera”, gdy od prostego robotnika
doszed³em do tytu³u magistra praw i kierownika dzia³u, mo-
g³aby byæ wzorcowym przyk³adem awansu spo³ecznego, któ-
ry sta³ siê mo¿liwy dla tzw. prostego ludu w nowym, powojen-
nym ³adzie, nazwanym ustrojem socjalistycznym. Tak siê nie
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sta³o. Nigdy, pomimo uzyskanego wykszta³cenia, nie zosta³em
dyrektorem ani nie osi¹gn¹³em innych profitów publicznych,
którymi ówczesna w³adza hojnie dzieli³a, i za pomoc¹ których
„kupowa³a” swoich obywateli. Nie potrafi³em nagi¹æ i dostoso-
waæ mojego charakteru do ¿ycia w zak³amaniu, bêd¹cym g³ów-
nym warunkiem adaptacji.

Tutaj a¿ prosi siê o zacytowanie Carlosa G. Vallesa z jego
ksi¹¿ki Odwaga bycia sob¹: „Pod¹¿aj z pr¹dem, rób to co wszy-
scy, myœl tak, jak myœl¹ wszyscy. B¹dŸ jednym z t³umu, a zo-
baczysz to, co widzi t³um, i dojdziesz tam, dok¹d dochodzi
t³um. Jednak to, co zadowoli wiêkszoœæ ludzi, nie usatysfak-
cjonuje oczu, które chc¹ widzieæ wiêcej, i stóp, które chc¹ iœæ
dalej”.1 Ze mn¹ by³o tak, ¿e w³aœnie moje stopy chcia³y iœæ
dalej, a oczy widzieæ wiêcej.

A przecie¿ nie by³o nic ³atwiejszego od „p³yniêcia z pr¹-
dem”. Nie potrafi³em. Byæ mo¿e moje dzieci mog³yby mieæ
do mnie z tego powodu pretensje...? nie jest ³atwo po latach
odpowiedzieæ na to pytanie w sposób jednoznaczny. Ale wiem,
¿e przesz³oœæ prze¿y³em godnie, staraj¹c siê zawsze ¿yæ tak,
aby – jak to siê zwyk³o mówiæ – bez zawstydzenia patrzeæ
w lustro podczas golenia.

Czy by³o warto? OdpowiedŸ znów nie bêdzie prosta. Dzi-
siaj, chocia¿ przekroczy³em siedemdziesi¹tkê, nie nazywam
tego okresu jakimœ schy³kiem czy za³amaniem aktywnoœci. ̄ yjê
sobie wed³ug w³asnego programu, ciesz¹c siê rodzinnym szczê-
œciem i tym, ¿e mogê jeszcze byæ przydatny i pomocny innym.

Moj¹ historiê zamierza³em doprowadziæ do 4 czerwca
1989 roku, kiedy to – jak siê przyjmuje – formalnie komunizm
w Polsce upad³. Wszem i wobec og³osi³a to w telewizji aktorka
Joanna Szczepkowska. Ale czy tak naprawdê upad³? Czy co-
kolwiek, a jeœli tak, to co zmieni³o siê w mentalnoœci ludzi?

Dzisiaj, ju¿ bez emocji, zadajê sobie pytanie, czy rzeczywi-
œcie wyszliœmy z grupy pañstw zwanej obozem socjalistycznym?
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Czy mo¿e tylko zmieni³ siê system odgórnego zarz¹dzania
tymi pañstwami i jakaœ forma „obozu” pozosta³a? Ka¿dy niech
w swoim sumieniu odpowie na to pytanie. Ale nie radzê siê
wychylaæ z innymi tezami, ni¿ te, którymi karmi¹ nas media
i oficjalny „pijar”.

Jak wiemy, PR to jest skrót od angielskich s³ów public
relations i oznacza dzia³alnoœæ okreœlonej grupy zawodowej,
przedsiêbiorstwa, rz¹du lub innej organizacji zwi¹zan¹ budo-
waniem i utrzymaniem dobrych stosunków z otoczeniem.
Faktycznie wiêc dzia³anie takie ogranicza siê do pracy nad
budow¹ dobrego wizerunku organizacji, doprowadzenia do
postrzegania jej (np. rz¹du) przez spo³eczeñstwo, (np. wy-
borców) w okreœlony, pozytywny sposób. Czyli nie chodzi o
czynienie czegoœ dla dobra ludzi, tylko takie dzia³anie, ¿eby
by³o dobrze przez nich odebrane. Nie chodzi równie¿ o po-
kazywanie prawdy dla niej samej. Nawet niektóre niewygod-
ne fakty siê ukrywa po to, by nie burzyæ dobrego wizerunku.
PR jest wiêc manipulowaniem ludzkimi umys³ami w celu
osi¹gniêcia po¿¹danego efektu i tym samym pozyskania dla
siebie zwolenników wyborczych. W czasach tak zwanej ko-
muny, z któr¹ wi¹¿¹ siê moje wspomnienia, tego s³owa jesz-
cze nie znano, co nie przeszkadza³o wy¿ej opisanych zasad
ju¿ wtedy stosowaæ.

¯ycie bowiem toczy³o siê niejako na dwóch, oderwanych
od siebie, p³aszczyznach. Obok szaroœci codziennego bytu
czai³a siê prawdziwa – zazwyczaj skrywana, ale niekiedy jaw-
na – groza. Z jednej strony by³o to ¿ycie prywatne, ze wszyst-
kimi troskami i radoœciami dnia codziennego, z m³odzieñczy-
mi przygodami i wyg³upami, pierwszymi mi³ostkami, znajdy-
waniem sobie miejsca – w moim przypadku – poœród praskiej
ferajny, ambitnym podnoszeniem statusu zawodowego i spo-
³ecznego. Z drugiej – by³o to uk³adanie sobie doros³ego, za-
wodowego ¿ycia i poszukiwanie kompromisów w zak³amanym



1 2

œwiecie socjalistycznego realizmu, gdzie co innego siê myœla-
³o, a co innego nale¿a³o mówiæ i robiæ.

Ubarwieniem tych opowieœci jest opis powojennej War-
szawy, a zw³aszcza Pragi, gdzie spêdzi³em dzieciñstwo, m³o-
doœæ a¿ do osi¹gniêcia pe³noletnoœci. Czytelnik znajdzie tu
du¿o ówczesnego kolorytu i opisów ¿ycia w warunkach pra-
skiego pó³œwiatka, jak i w jego s¹siedztwie.

Nie poœwiêcam osobnego rozdzia³u na opis mojego ¿ycia
rodzinnego. Przewija siê ono na kartach tej opowieœci w ró¿-
nych miejscach. Mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e w tym wszyst-
kim najwa¿niejsza dla mnie by³a rodzina i najlepsze, co mi siê
w ¿yciu uda³o, to moje dwie córki – Beata i Ma³gorzata, a dzi-
siaj tak¿e czworo wnucz¹t. Natomiast wszystko inne, co opi-
sujê – po prostu by³o…

Moje wspomnienia zosta³y uzupe³nione rysem historycz-
nym – znalezionymi w internecie lub w innych Ÿród³ach infor-
macjami i ciekawostkami, z okresu, gdy ju¿ by³em na tym œwie-
cie. Oczywiœcie, nie mog³em mieæ wp³ywu ani nie mia³em na-
wet wiedzy o wielu sprawach, które dzia³y siê wtedy dooko³a
mnie i mojego pokolenia.

S¹dzê, ¿e nale¿y równie¿ przybli¿yæ sytuacjê na œwiecie
w okresie poprzedzaj¹cym moje przyjœcie na œwiat. Dlatego
wspominam o rodzeniu siê komunizmu i zadziwiaj¹co ³atwym
zara¿eniu nim spo³eczeñstw, wydawa³oby siê bêd¹cych ju¿ na
wy¿szym etapie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego we
Francji, Niemczech, czy Hiszpanii. Rola Józefa Stalina i Zwi¹z-
ku Radzieckiego od roku 1939 na ca³e pó³wiecze zdetermino-
wa³a miejsce i status Polski w ca³kowicie obcym mentalnie
Polakom „obozie” krajów demokracji socjalistycznej. Aby wiêc
zrozumieæ, co to by³ socrealizm w PRL-u, nale¿y równie¿ opo-
wiedzieæ o podwalinach totalitaryzmu.

Niemniej ja, jako jedno z maleñkich ziarenek w try-
bach tamtego systemu, teraz po latach i spe³nionym ¿yciu –
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przypominaj¹c sobie tamte czasy – nie potrafiê usun¹æ z pa-
miêci biegaj¹cego po ulicach Pragi czarnow³osego ch³opaka.
Patrzê na niego jak na kogoœ obcego, obserwowanego z boku.
Czasami sam zadajê sobie pytanie, czy w jednej i tej samej
skórze, w tym samym ciele, mog¹ znaleŸæ miejsce tak ca³-
kiem ró¿ne osobowoœci? Pomimo ¿e stosuj¹c kryteria tak
zwanych dobrych domów, moje dzieciñstwo by³o okropne,
na pytanie córek odpowiem: – Tak! Mia³em wspania³e dzie-
ciñstwo, wspania³¹ m³odoœæ i ciekawe ¿ycie.

Muszê jednoczeœnie przyznaæ, ¿e bêd¹c g³ówn¹ posta-
ci¹ tej opowieœci, nie wyró¿ni³em siê w jakiœ szczególny spo-
sób spoœród milionów szarych obywateli, którym przysz³o ¿yæ
w okresie PRL-u i przechodziæ kolejne okresy „b³êdów i wy-
paczeñ”, jakie co pewien czas serwowa³a nam komunistyczna
w³adza. Nie dokona³em ¿adnego bohaterskiego czynu, nie sta-
³em siê kombatantem, nie spa³em na styropianie ani nie prze-
skoczy³em ¿adnego symbolicznego p³otu. Jednoczeœnie ¿y³em
tak, aby nie zaszkodziæ nikomu z moich bliŸnich ani te¿ w ¿aden
inny sposób nie pójœæ naj³atwiejsz¹ drog¹, daj¹c¹ awanse i pro-
fity za cenê donosów i zgody na ¿ycie w zak³amaniu i ob³udzie.
Przyjmijmy wiêc, ¿e jest to opowieœæ o nas samych, o tej mil-
cz¹cej wiêkszoœci, której przysz³o przechodziæ przez doros³e
¿ycie w Polsce pod panowaniem narzuconego nam z obcego
nadania komunistycznego re¿imu.

Na pytanie, czy tamte czasy minê³y bezpowrotnie, nie
dajê jasnej odpowiedzi. Moje dywagacje i wnioski z nich wy-
p³ywaj¹ce nie musz¹ byæ to¿same z tymi, które sami wyci¹-
gniecie po przeczytaniu opowieœci.

W tej ksi¹¿ce Czytelnicy znajd¹ tylko fakty i opinie. ̄ adnej
beletrystyki, ale – byæ mo¿e – odnajd¹ w niej te¿ swoj¹ historiê.

                                                                                                                            Autor
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Odrodzone pañstwo polskie

Po „trupie” Polski

Uwaga, komunizm

Stalin szykuje siê do agresji na Hitlera…

… i wybuch wojny „ojczyŸnianej”

Nowy aliant

Polska zdradzona

I.

RODZ¥CY SIÊ KOMUNIZM
I MOJE DZIECIÑSTWO
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Odrodzone pañstwo polskie

Na prze³omie wieków XIX i XX Polska jako pañstwo nie ist-
nia³a. ̄ yj¹ca od stu lat pod zaborami ludnoœæ polska „miesza³a
siê” z elementami nap³ywowymi. Ojcem mojej mamy by³ Hen-
ryk Knut, z pochodzenia Niemiec i by³ on na pocz¹tku ubie-
g³ego wieku w³aœcicielem cegielni gdzieœ w Moskwie. O¿eni³
siê tam z Rosjank¹ Mari¹ Iwanown¹. Mama Hanna urodzi³a siê
w 1915 roku w Moskwie. Jak wiemy z historii, by³y to gor¹ce
czasy Rewolucji. Dziadek, jako „bur¿uj”, w roku 1917 uchodzi³
z Moskwy z ¿yciem, pozostawiaj¹c ca³y dobytek, a w szcze-
gólnoœci cegielniê, na pastwê radzieckiego proletariatu, któ-
ry, bez uszczerbku dla historycznej prawdy, mo¿na nazwaæ
lumpenproletariack¹ ho³ot¹.

Moi dziadkowie ze strony taty, Seweryn i Maria z d.
D¹browska, mieszkali na Starym Mieœcie w Warszawie przy
ulicy Krzywe Ko³o 8, w nieistniej¹cej ju¿ (bo nieodbudowanej
po wojnie) oficynie. Przylega³a ona bezpoœrednio do staromiej-
skiego muru. Tam te¿ w roku 1917 urodzi³ siê mój tata – Ta-
deusz. Okres wojny œwiatowej 1914-1918, w której po stronie
pañstw Entanty bra³a udzia³ Rosja carska, sta³ siê, dla tl¹cych
siê w Rosji idei komunistycznych, okazj¹ do wzniecenia rewo-
lucji, maj¹cej na celu obalenie caratu. Wojna zakoñczy³a siê
klêsk¹ pañstw centralnych (Austro-Wêgier i Niemiec) oraz,
w miejsce Rosji, powstaniem nowego tworu politycznego –
Zwi¹zku Radzieckiego. Has³a internacjonalizmu i tzw. „równo-
œci spo³ecznej” klas podchwytywa³y te¿ inne pañstwa euro-
pejskie g³ównie Hiszpania, Francja i Niemcy.

W wyniku zabiegów dyplomatycznych m.in. Ignacego
Paderewskiego i Romana Dmowskiego, pañstwa zwyciêskie
uzna³y te¿ przywrócenie Polsce pañstwowoœci i niepodleg³oœci,
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utraconych w wyniku rozbiorów. Najwiêkszym jednak i d³ugo
nierozwi¹zanym problemem dla Polski by³o obronienie, usta-
lonych Traktatem Wersalskim, wschodnich rubie¿y. Nowe
pañstwo – Zwi¹zek Radziecki, nie chcia³o siê pogodziæ z po-
stanowieniami Traktatu. Granice mia³y nie mieæ znaczenia, bo
radzieccy komuniœci planowali „rozpaliæ po¿ar Rewolucji”
w ca³ej Europie, a nastêpnie na œwiecie, i dlatego praktycznie
od pierwszego dnia po zakoñczeniu wojny œwiatowej Zwi¹zek
Radziecki par³ na Zachód. W pierwszym etapie komunizm mia³
zostaæ wprowadzony do krajów Europy. Dok¹d d¹¿ono, nie
pozostawia ¿adnych w¹tpliwoœci spopularyzowany po Rewo-
lucji PaŸdziernikowej symbol (dzisiaj mo¿na to nazwaæ – logo)
komunizmu, który przedstawia sierp skrzy¿owany z m³otem
na tle kuli ziemskiej.

Po „trupie” Polski

Poniewa¿ w Polsce nie uda³o siê pozyskaæ wiêkszoœci mas
pracuj¹cych dla idei komunistycznych, nie pozostawa³o nic
innego jak tylko Polskê pokonaæ. Has³em przewodnim bolsze-
wików by³o „po trupie bur¿uazyjnej Polski do œwiatowej re-
wolucji”. Zaciêty opór Polaków w obronie ledwo co odzyska-
nej pañstwowoœci ca³kowicie zniweczy³ te plany. Ostateczn¹
klêskê ponios³a Armia Czerwona w sierpniu 1920 roku na
przedpolach Warszawy w tzw. Bitwie Warszawskiej. Bitwa ta
zwana te¿ „Cudem nad Wis³¹” ma bogat¹ literaturê naukowo-
historyczn¹, dlatego podkreœlê tu tylko aspekt duchowy na-
strojów, jakie podczas wojny bolszewicko-polskiej wyzwoli³y
siê wœród polskiego spo³eczeñstwa i wojska.
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Bitwa Warszawska, wpisana na listê chwa³y orê¿a pol-
skiego, jest bojem szczególnym. Jej znaczenie mia³o charak-
ter miêdzynarodowy. Polacy, odganiaj¹c Rosjan z polskich te-
rytoriów, jednoczeœnie obronili ca³¹ Europê przed zalewem
komunizmu. Niestety, Europa nie potrafi³a doceniæ tego wk³a-
du Polski w obronê europejskiej cywilizacji. A nam przysz³o
srogo zap³aciæ za to zwyciêstwo, o czym bêdzie wiêcej w na-
stêpnych akapitach tej ksi¹¿ki. Narody Europy nie doceni³y
znaczenia bitwy 1920 roku, w której Polska uratowa³a Europê
przed nieobliczalnymi skutkami marszu Armii Czerwonej.
Marszu, który móg³ zmieniæ oblicze nie tylko Europy ale
i œwiata. I tak w latach 30. XX w., w obliczu os³abionych wojn¹
i kryzysem gospodarczym krajach Europy: Niemczech, Fran-
cji, W³oszech, Hiszpanii, a nawet Anglii, ponownie zaczê³y
dochodziæ do g³osu silne ruchy rewolucyjne. W wielu niemiec-
kich miastach  powo³ywano w³adze komunistyczne.

Przywódcy bolszewiccy nie rezygnowali jednak ze swych
dalekosiê¿nych planów. Idee komunistyczne znajdywa³y co-
raz wiêcej zwolenników na ca³ym œwiecie. Ruchy te nasili³y
siê w ró¿nych krajach europejskich w po³owie lat 30. XX wie-
ku. Wzorem, do którego d¹¿ono, sta³a siê forma rz¹dów rad
robotniczych wprowadzona w Zwi¹zku Radzieckim. Ten ro-
dzaj wspó³pracy ugrupowañ lewicowych zainicjowali francu-
scy komuniœci pod wp³ywem sukcesów faszyzmu – w celu jego
zwalczania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e komuniœci francuscy chcie-
li leczyæ tyfus choler¹, poniewa¿, jak pokaza³a historia, oby-
dwa totalitaryzmy nie ró¿ni³y siê niczym w realizacji swoich
chorych teorii, a jeœli ju¿ siê czymœ ró¿ni³y to tym, ¿e faszyzm
mo¿na okreœliæ przedszkolem komunizmu.

Tymczasem Polska, a¿ do wybuchu drugiej wojny œwia-
towej zajmuje siê w³asnymi sprawami. Okres dwudziestole-
cie miêdzywojennego to bezprzyk³adny sukces polskiej myœli
technicznej i narodowego zrywu, w wyniku którego nast¹pi³
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rozwój potencja³u krajowego, a w nim budowa przemys³u ciê¿-
kiego i zbrojeniowego. W tym czasie od podstaw wybudowa-
no port i miasto Gdyniê, powsta³ Centralny Okrêg Przemy-
s³owy (COP), nast¹pi³a aktywizacja gospodarcza ca³ej po³u-
dniowo-wschodniej Polski, ¿e wymieniê woj. lwowskie, kra-
kowskie, lubelskie i kieleckie oraz miasta takie jak Radom,
Kielce, Stalow¹ Wolê, Dêbicê, Rzeszów, Mielec, Starachowi-
ce, Pionki, Tarnobrzeg – jako sztandarowe przyk³ady swobod-
nej i skutecznej polityki gospodarczej pañstwa polskiego.

Uwaga, komunizm

W tym czasie na arenê polityczn¹ wchodzi nowa, mroczna
postaæ – Józef Stalin, który po œmierci Lenina, intrygami
i morderstwami politycznymi, szybko dochodzi do najwy¿sze-
go stanowiska w KPZR – sekretarza generalnego. Wzorem
dla Stalina sta³ siê najokrutniejszy z carów – Iwan I GroŸny
(1530-1584), zwolennik i piewca przemocy i okrucieñstwa,
nawet wobec swoich najbli¿szych. Znamienne dla cara Iwana
by³o jedno z jego przes³añ wychowawczych wobec dzieci: „Je-
œli kochasz swojego syna, bij go i to czêsto. W koñcu stanie
siê twoj¹ radoœci¹. Nie œmiej siê z nim, nie baw, gdy¿ jeœli
oka¿esz siê s³aby w drobnych sprawach, ucierpisz w powa¿-
nych”. Jak pokaza³a historia, Stalin w zbrodniach po wielokroæ
przeœcign¹³ swojego mistrza.

W Niemczech powstaje narodowo-socjalistyczna partia
pracy (NSDAP), a jej przywódca Adolf  Hitler równie¿ g³osi so-
cjalistyczne has³a, które porywaj¹ naród niemiecki. NSDAP
w latach 1922–1935 cieszy³a siê poparciem Stalina, mediów ZSRR
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oraz Kominternu.1 Stalin popiera³ Hitlera w jego awanturniczych
poczynaniach, bo sprzyja³o to jego koncepcji wywo³ania chaosu
i destabilizacji stosunków wewnêtrznych w pañstwach.

Jesieni¹ 1937 roku mój ojciec zosta³ powo³any do s³u¿by
wojskowej na ziemiach wschodnich. W wojsku by³ kierowc¹.
Po dwóch latach nie zosta³ zwolniony do rezerwy, bo wybuch³a
wojna i od Wschodu Polska znalaz³a siê pod sowieck¹ okupacj¹.
Po przegranej kampanii dosta³ siê do radzieckiej niewoli. Nieco
wyprzedzaj¹c chronologiê zdarzeñ, wspomnê powojenne opo-
wieœci ojca m.in. o tym,  jak by³ wieziony ciê¿arówk¹ z polskimi
oficerami – a mia³ na sobie wyfasowany oficerski ko¿uch – i za
ten ko¿uch eskortuj¹cy transport „krasnoarmiejec” pozwoli³ mu
uciec. To by³o gdzieœ na Bia³orusi. Umowa by³a ryzykowna.
Zeskoczy³ z paki, Rusek za nim strzela³, ale tak, ¿eby nie trafiæ.
Kto wie, czy gdyby nie ta ucieczka, to równie¿ nazwiska moje-
go taty nie szuka³bym na katyñskiej liœcie? Wiosn¹ 1940 roku
powróci³ do Warszawy. O¿eni³ siê i zamieszka³ z ¿on¹ przy ulicy
Tamka 25 na Powiœlu, gdzie ja w roku 1941 przyszed³em na
œwiat. Jak przez mg³ê pamiêtam oficynê na Tamce i grzmoty
bomb – odg³osy Powstania Warszawskiego. Taty z nami nie by³o
bo ze swoim szwagrem Zdzis³awem brali udzia³ w powstaniu.

Lata 1939 – 1945 to kolejny przyk³ad przewrotnoœci
i chytroœci Stalina, ci¹gle nierezygnuj¹cego ze swoich agre-
sywnych planów wobec pañstw Europy zachodniej. Dnia 23
sierpnia 1939 roku zawiera z Hitlerem pakt o nieagresji, zna-
ny jako pakt Ribbentrop-Mo³otow i popycha Hitlera do wojny
z ca³¹ Europ¹. Pakt zawiera³ równie¿ tajn¹ klauzulê o napaœci
na Polskê przez te mocarstwa i ustaleniu wspólnej granicy na
tzw. Linii Curzona przebiegaj¹cej wzd³u¿ rzeki Bug.

1 vide:http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowosocjalistycz-
na_Niemiecka_ Partia _ Robotników
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Niemcy „podpuszczone” przez Stalina wykona³y swoj¹
czêœæ planu i zgodnie z nim 1 wrzeœnia zaatakowa³y Polskê.
Tymczasem Stalin oci¹ga³ siê z wype³nieniem swojej czêœci
planu, chc¹c stworzyæ pozory, ¿e musi wyzwoliæ „zachodnie
tereny Bia³orusi i Ukrainy” przed polskimi „bur¿ujami”, bo „pañ-
stwo polskie przesta³o istnieæ”. Odczeka³ tak do 17 wrzeœnia,
a nastêpnie, jako kraj „neutralny” zaanektowa³, stanowi¹ce 52,1%
przedwojennego terytorium, wschodnie tereny Polski, w tym
Wo³yñ i Polesie ze Lwowem, które nawet Petlura – przywódca
nacjonalistów ukraiñskich – uznawa³ za polskie, co potwierdzi³
w porozumieniu zawartym z Pi³sudskim. W ten sposób data 17
wrzeœnia 1939 roku sta³a siê dat¹ IV rozbioru Polski.

Okupacja przez Niemców zachodnich terenów Polski do
Bugu ma bogat¹ literaturê, dlatego pomijam ten temat w mojej
ksi¹¿ce. Ale by³a te¿ okupacja drugiej po³owy Polski – okupacja
sowiecka. By³a to jak najbardziej okupacja, chocia¿ komuniœci
wymyœlili dla niej inne okreœlenia – wyzwolenie polskich mas
pracuj¹cych spod ucisku bur¿ujów a tak¿e wyzwolenie Zachod-
niej Bia³orusi i Zachodniej Ukrainy. Jednak pozostanê przy pra-
wid³owym okreœleniu. A wiêc radziecka okupacja po³owy Pol-
ski to nie by³o „neutralne” administrowanie ale zamierzony
i przemyœlany terror i ludobójstwo Polaków. Od pierwszych
dni nastêpuje wynaradawianie terenów wschodnich z ludnoœci
o narodowoœci polskiej. 10 lutego 1940 roku rozpoczê³y siê ma-
sowe deportacje Polaków. Naszych rodaków wywo¿ono do obo-
zów (³agrów) na Ukrainie, Bia³orusi, do Kazachstanu i na Sybe-
riê. Nieprzerwanie p³ynê³y, a raczej turkota³y, transporty Pola-
ków wiezionych  na poniewierkê i zag³adê.Obok deportacji sto-
sowano wiele innych form terroru, przemocy i bezprawia.  Dzie-
si¹tki tysiêcy osadzano w wiêzieniach, skazywano i zsy³ano do
obozów pracy przymusowej w radzieckich fabrykach i kopal-
niach. Ponad 200 tysiêcy m³odzie¿y wcielono do Armii Czer-
wonej i skierowano do batalionów pracy.
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W terminologii i literaturze do dzisiaj utrzymuj¹ siê dwa
okreœlenia na te same zdarzenia militarne; od Zachodu Niem-
cy na Polskê napad³y, ZSRR natomiast od Wschodu – zajmu-
j¹c ponad po³owê ziem nale¿¹cych do Polski – te tereny wy-
zwoli³. I chyba dlatego Niemcy, jako „najeŸdŸcy”, po prze-
granej wojnie powrócili do siebie, a Zwi¹zek Radziecki, cho-
cia¿ nazywa siê ju¿ inaczej, jako wyzwoliciel pozostaje tam
do dzisiaj.

Stalin dwadzieœcia lat musia³ czekaæ na zmazanie hañby
klêski pod Radzyminem w 1920 roku i na zemstê. Wiosn¹ 1940
roku ma miejsce zbrodnia nad zbrodniami dokonana na pol-
skich oficerach i ludnoœci cywilnej – internowanych w obo-
zach Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Podajê
za Wikipedi¹.2 „Zbrodnia katyñska (ros. Катынский расстрел ,
ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegaj¹ca
na rozstrzelaniu wiosn¹ 1940 roku co najmniej 21768 obywa-
teli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na
mocy decyzji najwy¿szych w³adz Zwi¹zku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycz-
nego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyñ-
ska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów w³adzy sowiec-
kiej” i zabijanych strza³ami w ty³ g³owy z broni krótkiej, doko-
na³a radziecka policja polityczna NKWD”. Ofiarami zbrodni,
oprócz oficerów i szeregowych, byli leœnicy, naukowcy, leka-
rze, in¿ynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzêdnicy pañstwo-
wi, przedsiêbiorcy, ksiê¿a.

2 http://pl.Wiki pedia.org/wiki/Zbrodnia_katynska


