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O Prymasie Tysiąclecia. Próba bilansu.
Zbliżająca się beatyﬁkacja kard. Stefana Wyszyńskiego skłania do
przypomnienia po raz kolejny tej niezwykłej postaci dwudziestowiecz-
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nej historii Polski. Jest to wprawdzie jeden z wciąż najpowszechniej
kojarzonych przez Polaków protagonistów dziejów naszego kraju, jednak zazwyczaj bardzo trudno naszym współczesnym określić dokładnie, co takiego konkretnie należy do jego zasług, a dobry polski maturzysta zazwyczaj jest w stanieprzywołać jedynie ogólne stwierdzenie z
podręczników, że prymas odegrał istotną rolę w obronie przed agresją
komunistycznej dyktatury.
W ten sposób obraz Prymasa Tysiąclecia zostaje wykrzywiony i zarazem brutalnie okrojony do wizerunku specyﬁcznego antykomunistycznego polityka.
Aby zbliżyć się nieco do rzeczywistości historycznej należy przede
wszystkim skorygować to przekonanie. Prymas Stefan Wyszyński
odegrał znaczącą rolę polityczną przede wszystkim dlatego, że po
(c. d. na str. 2)
„Projekt ﬁnansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za
granicą”.
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i
nie może być utożsamiana z oﬁcjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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prostu przyszło mu pełnić misję w okresie panowania komunistycznej dyktatury, która z założenia rozszerzała sferę polityki na całość życia społecznego.
Prymas pełniąc swe obowiązki religijne (dodajmy
- nadzwyczaj rozbudowane) siłą rzeczy stykał się z
agresywnym i dążącym do wszechwładzy państwem
kierowanym przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.
W tej materii należy podkreślić, że Prymas przez ponad 30 lat (1948-1981) stał na czele jedynej istotnej
instytucji społecznej niezależnej (przynajmniej w
ogromnym stopniu) od władzy komunistycznej, być
może jedynej w całym tzw. bloku wschodnim. Dzięki
jego działalności komuniści mimo likwidacji prasy i
stowarzyszeń katolickich, mimo rozbudowanego systemu szykan administracyjnych i prawnych wobec
Kościoła, mimo stałego propagandowego nacisku i
rozbudowanej akcji inﬁltracji struktur kościelnych
przez służby specjalne, nie byli w stanie kontrolować
działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Było to
z pewnością zasługą jego niekwestionowanego lidera
– właśnie prymasa Wyszyńskiego.
Prymasowi udało się zachować i rozbudować struktury instytucjonalne Kościoła, obronić możliwość katechizacji młodzieży, utrzymać masową identyﬁkację
wiernych z katolicyzmem. W ten sposób przestrzeń
społeczna w Polsce nigdy nie została zmonopolizowana przez komunistów.
Poza tym wielki religijny projekt Stefana Wyszyńskiego – projekt odrodzenia moralnego społeczeństwa polskiego, realizowany podczas monumentalnych przedsięwzięć duszpasterskich (przede wszystkim dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny Tysiąclecia
Chrztu Polski, a także dwuletniego Milenium Chrztu
Polski) zaowocował zakorzenieniem w Polakach
przekonania, że zmiana moralna w naszym kraju
musi przynieść także skutki społeczne – poszerzenie
przestrzeni swobód społecznych i suwerenności narodowej. Można więc bez ryzyka popełnienia błędu
stwierdzić, że istnieje bezpośredni związek między
programem rewolucji moralnej, głoszonym przez rodzącą się w 1980 roku „Solidarność”, a wcześniejszym milenijnym projektem powszechnego moralnego nawrócenia Polaków, propagowanym przez Prymasa Tysiąclecia.
Prymas Wyszyński odegrał rolę prekursora „Solidarności” również w jeszcze jednym aspekcie. W latach
70. XX w. - jeszcze przed pojawieniem się zorganizowanej opozycji antykomunistycznej – głosił tezę
o konieczności upominania się przez społeczeństwo
o swoje prawa naturalne (m.in. do zrzeszania się w
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niezależne stowarzyszenia, a także o uprawnienia
pracownicze). Cykl głoszonych prze niego w latach
1974-1976 tzw. kazań świętokrzyskich jest tu najlepszym przykładem. Postulaty te zostały zrealizowane
właśnie podczas strajków sierpniowych w 1980 r.
Ostatnio zaczęto słusznie przypominać także o sferze pozycji międzynarodowej naszego kraju. W tym
miejscu wystarczy, jeśli przypomnimy, że zaangażowanie prymasa Wyszyńskiego na rzecz pojednania
z Niemcami (m. in. przygotowanie opracowanego
przez kard. Bolesława Kominka orędzia do biskupów
niemieckich z jesieni 1965 r. oraz historyczną wizytę polskiego episkopatu w Niemczech latem 1978
r.) miało wpływ na sytuację geopolityczną naszego
kraju po 1989 roku. Należy powiedzieć również, że
dzięki prymasowi Wyszyńskiemu ocalały w Polsce
struktury kościoła greko-katolickiego, które odegrają
– zwłaszcza pod koniec lat 80. XX w. - znaczącą rolę
w odbudowie katolicyzmu na Ukrainie i pośrednio w
uniezależnieniu się Ukraińców od Związku Sowieckiego i Rosji.
Prymas Wyszyński przeprowadził skuteczną wieloletnią (bo trwającą do 1972 r.) batalię o wprowadzenie na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych
Polski trwałej polskiej administracji kościelnej, która
była istotnym czynnikiem utrwalenia się na tych terenach polskiego, autentycznego życia społecznego, co
w znaczący sposób sprzyjało integracji Wrocławia,
Szczecina, czy Olsztyna z resztą naszego kraju.
Społeczno-polityczna działalność prymasa Wyszyńskiego z pewnością jest wybitnie ważna, ale nie jedyna. Prymas Wyszyński był przede wszystkim duchownym i hierarchą Kościoła katolickiego. Nie powinniśmy zapominać, że został on przez kolejnych
papieży obdarzony tzw. nadzwyczajnymi uprawnieniami legata papieskiego, obejmującymi wiele sfer
kompetencji wewnątrzkościelnych, łącznie z możliwością mianowania tymczasowych rządców diecezji.
Dziś żyjemy w Polsce i w Kościele katolickim, na
który prymas wpłynął w sposób trwały. Po pierwsze
obronił i utrwalił jego masowy charakter, odmienny
niż w innych krajach bloku sowieckiego. Po drugie
wpłynął na polski model katolicyzmu – nadając mu
trwale maryjny charakter, skupiony wokół sanktuarium jasnogórskiego, jako duchowej stolicy Polski.
Peregrynacja wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich polskich paraﬁach, skupione
wokół Jasnej Góry obchody milenijne, czy troska o
pobożność maryjną polskich katolików w burzliwych
latach reform soborowych przyniosły skutek w postaci oczywistego maryjnego wychylenia polskiego
(c. d. na str. 3)
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katolicyzmu, które zostało utrwalone przez papieża
Jana Pawła II.
W sferze polskiej kultury religijnej prymas rozpoczął
zabiegi o kanonizowanie kilkudziesięciu Polaków,
którzy z czasem zostali wyniesieni na ołtarze. Sam
doczekał jedynie beatyﬁkacji w 1971 r. męczennika II
wojny światowej – św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Kard. Stefan Wyszyński odpowiadał za roztropne i
konsekwentne wprowadzanie reform soborowych w
naszym kraju (był w końcu członkiem prezydium Soboru Watykańskiego II), unikając przy tym zarówno
rewolucyjnego zapału kościelnych modernistów, jak
i odrzucenia reform przez radykalnych tradycjonalistów. Udało mu się w ten sposób uniknąć sprowadzenia do Polski sporów wewnątrzkościelnych, które w
kraju pod rządami agresywnego, ateistycznego reżimu musiałyby przynieść straty zarówno samemu Kościołowi, jak i całemu polskiemu życiu duchowemu i
społecznemu.
Prymas pozostawił po sobie znaczący – i oddziałujący
wciąż na Kościół – dorobek intelektualny, zwłaszcza
w trzech dziedzinach: katolickiej nauki społecznej,
której był niestrudzonym propagatorem, pogłębionej
przez siebie katolickiej teologii narodu oraz teologii
pracy, której był jednym ze światowych prekursorów
jeszcze w latach 30. i 40. XX w. Dorobek ten w Polsce wciąż czeka na pełne odkrycie i analizę.
Wreszcie na koniec musimy dostrzec w prymasie Wyszyńskim człowieka istotnego dla polskiej kultury, a
zwłaszcza literatury. Ze wspomnianą przed chwilą
teologią pracy Prymasa wiąże się przypominany ostatni coraz częściej Duch pracy ludzkiej (1946), jednak
zapewne jeszcze większe znaczenie mają wydane w
1982 r. Zapiski więzienne, które do dzisiaj są jednym
z najciekawszych tekstów polskiej dwudziestowiecznej literatury faktu. Dodajmy do tego, że trwający
od kilku lat wysiłek na rzecz opublikowania całości
roboczego dziennika prymasa Wyszyńskiego – zapisków Pro memoria (t. I-IX, 2017-2021) także jest
bardzo istotnym wkładem tego wybitnego człowieka
do polskiego pamiętnikarstwa. Nie przypominam sobie żadnego dzieła tego rodzaju w polskiej literaturze,
które byłoby tak monumentalną serią (planowane jest
opublikowanie całości niemal 30 tomów). Nie jest to
tylko bezcenne źródło historyczne, ale także znakomity tekst polskiej kultury.
Mająca nastąpić w najbliższych dniach beatyﬁkacja
Prymasa Tysiąclecia jest przede wszystkim uroczystością religijną, istotną dla Kościoła katolickiego
i jego wiernych, ale stanowi również bardzo dobrą
okazję do przypomnienia sobie całego dorobku kard.
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Stefana Wyszyńskiego – dorobku znaczącego i zaskakująco wszechstronnego.
Paweł Skibiński
dr hab. Paweł Skibiński (ur. 1973) – wykładowca historii najnowszej na Wydziale Historii Uniwersytetu
Warszawskiego, zastępca dyrektora IDMN, przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania zapisków
prymasa Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”.
2021-09-10
Opublikowane w: http://muzhp.pl/pl/c/2545/o-prymasie-tysiaclecia-proba-bilansu
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Estos son los milagros para la beatiﬁcación del Cardenal Wyszyński y de Madre Czacka
POR HARUMI SUZUKI | ACI Prensa

Karolina Gawrych y la hermana Nulla son dos mujeres que fueron milagrosamente curadas por la intercesión de dos futuros beatos polacos, que serán elevados a los altares este ﬁn de semana.
El 12 de septiembre se celebrará la beatiﬁcación
del mentor de San Juan Pablo II, el Cardenal Stefan
Wyszyński, y de la fundadora de la Congregación
de las Franciscanas Siervas de la Cruz, Madre Róża
Czacka.
Durante una conferencia organizada el jueves 2 en la
Casa de los Arzobispos de Varsovia (Polonia), las dos
mujeres narraron los sucesos médicamente inexplicables que llevaron a la proclamación de los dos nuevos
beatos.
La religiosa de la Congregación de las Hermanas Dis(cont. pag. 4)
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cípulas de la Cruz, hermana Nulla, indicó que cuando ingresó a la vida religiosa en 1986 ella ya tenía
presente la oración por la beatiﬁcación del Cardenal
Wyszyński.
En febrero de 1988, la religiosa fue sometida a una
operación de cáncer de tiroides, donde los médicos
extirparon lesiones cancerosas y ganglios linfáticos
con metástasis. Lamentablemente, la enfermedad siguió creciendo, y en 1989 la hermana Nulla tuvo que
regresar a tratamiento en el Centro Oncológico de
Gliwice.
La terapia fue ineﬁciente y pronto se desarrolló un
tumor de cinco centímetros en la garganta que le diﬁcultaba la respiración, la ingesta de las medicinas y
el poder dormir.
“Cuando el médico me informó del diagnóstico, me
dijo que me quedaban como máximo tres meses de
vida. Operar era posible, pero conllevaba un alto riesgo de complicaciones irreversibles”, recordó la hermana Nulla.
Al escuchar el diagnóstico, la fundadora de la congregación, hermana Helena Christiana Mickiewicz,
empezó a rezar junto a las demás religiosas y otros
ﬁeles por la curación de la hermana Nulla, pidiendo
la intercesión del Cardenal Wyszyński.
Milagrosamente, durante la noche del 14 de marzo de
1989, una de las más dolorosas que experimentó la
religiosa por una intensa hemorragia, el tumor empezó a retroceder, a pesar de no realizarse la operación.
El 21 de marzo, la hermana Nulla salió del hospital.
Luego realizó su noviciado para emitir sus votos, y
actualmente sirve a la Iglesia en su trabajo en la congregación.
“Los médicos me dijeron muchas veces que sólo me
habían aceptado en la unidad porque era joven, para
que no me derrumbara mentalmente, porque el tratamiento que me daban no podía ayudarme. He visto
cómo se producen milagros, y los creyentes no necesitan muchas explicaciones”, añadió.
La comisión médica designada por la Congregación
para las Causas de los Santos declaró el suceso como
médicamente inexplicable en noviembre de 2018,
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convirtiéndose en el milagro que hará posible la beatiﬁcación del Cardenal Wyszyński.
Otro hecho cientíﬁcamente inexplicable es el narrado
por Karolina Gawrych, que el 29 de agosto de 2010, a
los 7 años de edad, sufrió un grave golpe cuando una
viga que sujetaba el columpio donde ella estaba se
rompió y se estrelló contra su cabeza.
Los médicos indicaron que la niña quedaría en estado
vegetativo, o tendría graves daños cerebrales que podrían afectar la vista y el oído, si no moría debido a la
gravedad de las lesiones.
La congregación de las Hermanas Franciscanas Siervas de la Cruz empezó a orar por la recuperación de
Karolina, pidiendo su intercesión a la Madre Czacka,
y el 13 de septiembre la pequeña empezó a recuperar
sus facultades.
Solo dos meses después del accidente, Karolina fue
dada de alta y salió del hospital caminando. Actualmente, la joven está completamente sana y se dedica
al voluntariado, además, este mes de octubre empezará a estudiar Psicología en la Universidad de Warmia
y Mazury, en Olsztyn.
Karolina dijo que intenta explicarle a sus hermanos lo
que sucedió, para que ellos sepan por qué “sigo aquí,
por qué vivo normalmente, para que conozcan el poder de la oración”.
“Intento visitar a las hermanas de Laski lo más a menudo posible. Visito la tumba de la Madre Czacka, le
doy las gracias por su intercesión, doy paseos por la
naturaleza allí, puedo calmarme y pensar en mis planes y actividades”, añadió.
El 27 de octubre de 2020, el Papa Francisco promulgó
el decreto que aprueba el milagro atribuido a la intercesión de la Madre Elżbieta Róża Czacka, y que lleva
a la beatiﬁcación de la religiosa polaca.
Publicado en: https://www.aciprensa.com/noticias

ATENCION / UWAGA
Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. También advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucionales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción
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Mar del Plata
El viejo cuento. Comienzo de la
historia de Polonia
Domingo 5.09.2021

Animando por el Club de Docentes Polacos con la
sede en Gniezno (Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie), el Centro Cultural Cine Polaco
MdP organizó en Museo Casa Bruzzone, un evento
sobre el comienzo de la formación del estado polaco.
En esta ocasión se mostraron tres cortos documentales sobre hallazgos arqueológicos en Biskupin y Ostrów Lednicki, como también la primera capital de
Polonia, Gniezno - su historia y monumentos arquitectónicos.
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sas escenas que reﬂejan a la perfección los colores de
los tiempos y lugares recreados en la adaptación de
Kraszewski. Los enormes bosques, sus maravillosos
paisajes y tomas panorámicos transportan a la perfección a los tiempos antiguos, lejanos, cuando todavía
el Sol era un Dios. El viejo cuento muestra las condiciones de vida de las tribus, formas de lucha, muchas deidades diferentes, simplemente da una imagen
completa de todas las áreas de la vida desde el siglo
IX. El vestuario de los actores es genial, así como la
música que armoniza a la perfección con las imágenes mostradas. La película muestra cuán importantes
fueron los valores como el amor, la amistad, el respeto por los demás y, especialmente, la tradición, la
cultura, su observancia y cultivo. En cambio, es una
fuerte condena al egoísmo, la voluntad de poseer, el
odio, la traición y la venganza.
Con tres cortos documentales y un largometraje histórico se completó la imagen visual de los tiempos
donde las primeras familias de las tribus eslavas sembraron un árbol genealógico que luego llamaron Polonia. Bajo este concepto los presentes en este encuentro siguen unidos por el mismo interés: la cultura, el
idioma, las costumbres, las tradiciones, descendencia
y lucha. Ya en la mesa del debate se completó la segunda parte oral, dónde se aclaró con más detalles la
formación del estado polaco.
Fue uno de los eventos de Cine Polaco más enriquecidos en información dada a los presentes, tanto visual
como oral. Los participantes tuvieron una mesa llena
de dulces caseros y ﬁambres polacos para degustar,
las cuales y como siempre fueron acompañados por
té, café y Tatowa. Sólo la llegada de la noche empezó a intranquilizar algunos, para luego despedirse
del evento pero comprometiéndose a participar en los
próximos.

Cumpliendo todo lo que es documental, luego, se proyectó un largometraje sobre tribus eslavas que protagonizaron la formación del estado polaco. La película “Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem” (El viejo
cuento. Cuando el Sol era Dios) del Dir. Jerzy Hoffman es una adaptación de la novela de Józef Ignacy
Kraszewski, un reconocido escritor prolíﬁco, con una
obra de más de 200 novelas. Es conocido por su serie
épica sobre la Historia de Polonia, que consta de 23
novelas en 79 partes. Kraszewski es considerado uno Y para terminar. El cónsul honorario de la Federación
de los novelistas más importantes de la Historia de Rusa, Jorge Kuznetsov, se interesó por la temática
conﬁrmando su presencia y solo una descompensaPolonia.
ción impidió presentarse con su familia dejando saLa película protagonizaron varios actores conocidos ludos por escrito: “…Cordiales saludos, extensivos a
mundialmente, entre otros, Michał Żebrowski (Zie- vuestra familia y vuestra respetada comunidad”
mowit), Daniel Olbrychski (Piastun) y Małgorzata
Foremniak (duquesa, esposa de Popiel). De los acto- Fuente: http://www.cinepolaco.com/
res extranjeros el roll protagónico fue para la actriz Fot1: Colectividad polaca participando en el evento de Cine
rusa, nacida en Hungría, Marina Aleksandrowa (Dzi- Polaco sobre la creación del estado polaco. Museo Casa Bruzzone, 5 de septiembre 2021, Mar del Plata.
wa) y Bohdan Stupka (Popiel) de Ucrania.
La indudable ventaja de la película son las maravillo-
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Todo empezó con una mentira.
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túen con brutalidad”.
Finalmente el 1 de septiembre a las 4.45 am las tropas
alemanas ejecutan la operación Fall Weiss (caso blanco), la invasión a Polonia.
Alrededor de 1.800.000 soldados nazis fueron desplegados para invadir Polska.
La diferencia, en cuanto al armamento y cantidad de
soldados sobre Polonia, era absoluta en todo sentido;
pero aun así, los polacos que contaban con buenos
materiales bélicos y sus soldados poseían una valentía
excepcional dieron una batalla muy dura a los alemanes.
Como bien dije, la superioridad armamentística alemana sobre Polonia era inobjetable.

El 31 de agosto de 1939 se dio comienzo a la “Operación Himmler”. Una operación nazi que contaba con
media docena de miembros de las SS, ﬁngiendo ser
rebeldes polacos, irrumpieron por la fuerza en la emisora de radio de Gleiwitz, una región de la alta Silesia, disparando al aire. Los asaltantes redujeron a los
tres empleados y a un policía que estaban allí en esos
momentos y lanzaron violentas proclamas en contra
del führer y del Tercer Reich –eran los mismos hombres que habían iniciado un año antes campañas de
sabotaje cuando colocaron una bomba en la estación
ferroviaria de Tarnów, Polonia–. El comando conectó
un micrófono para permitir que un intérprete lanzase
consignas patrióticas y anti alemanas en polaco. Uno
de ellos decía: “¡Atención! Esto es Gleiwitz. La emisora está en manos polacas”.

Esta superioridad se debía a las diferencias económicas entre ambos países y al gasto que destinaban a
sus fuerzas militares. Ciertamente Alemania se preparó durante varios años para la guerra, no ocurrió lo
mismo con Polonia. Por eso referirse a la rápida caída
polaca debido a que el Ejército polaco era malo tirando a paupérrimo es TOTALMENTE FALSO. El combatiente polaco fue tenaz, si nos ponemos a pensar,
combatió al alemán desde el comienzo de la guerra
hasta el ﬁnal y, poseía armas muy eﬁcaces y bastantes
buenas.
El problema radicó en la conﬁanza de los generales
polacos, sobre la ayuda prometida de Francia y Gran
Bretaña. Lo que los llevó a tomar malas decisiones. Y
también, cabe recordar, la invasión soviética, lo que
partió a Polonia en dos y la obligó a luchar en dos
frentes dentro de su mismo país.

Más allá de eso, Polonia combatió bien ese trágico
1ero.de septiembre. Mokra (la mítica batalla de la
caballería polaca que venció a los Panzer alemanes),
Esta falsa invasión, fue suﬁciente para que Hitler en- Wiśnia, Bzura, Varsovia, el primer As tanquista fue
contrara su deseado “casus belli” (“causa de guerra” polaco. Hay TANTOS ejemplos para demostrarlo.
que hace referencia a la circunstancia que supone
causa o pretexto para establecer una acción bélica). En deﬁnitiva la victoria alemana ese septiembre de
En otras palabras menos jurídicas, inventó la excusa 1939 fue demasiado COSTOSA.
perfecta para comenzar la guerra.
Pero Hitler se olvidó de que la invasión de Polonia ya Publicado en: https://www.facebook.com/
había sido anunciada días antes por él mismo en un sobrePolskaYotrosRelatos
discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán en el
que dejaba bien claros sus propósitos: “Aniquilación
de Polonia en primer término. No tengan piedad. Ac-
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Wrzesień 1939 jako „miejsce pamięci” Białorusinów

1 września 1939 r. atak nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczął drugą wojnę światową. Po upływie 16
dni granicę RP przekroczyły również wojska ZSRS,
będącego w tym czasie sojusznikiem Trzeciej Rzeszy.
Jedną z konsekwencji tych działań był podział ziem
II RP między stalinowski Związek Sowiecki i hitlerowskie Niemcy. Z punktu widzenia Białorusinów
oznaczało to anulowanie tragicznych dla nich postanowień pokoju ryskiego z roku 1921.
Na mocy postanowień tego traktatu ziemie, zamieszkane przeważnie przez Białorusinów, na których w
marcu 1918 r. była ogłoszona niepodległa Białoruska
Republika Ludowa, zostały podzielone między Polskę a ZSRS/BSRS. Jednak zjednoczenie narodu białoruskiego dokonało się, paradoksalnie, w granicach
wielkiego sowieckiego „obozu koncentracyjnego”.
Represje, naruszanie praw człowieka na gigantyczną
skalę i prześladowanie osób o odmiennych od oﬁcjalnych poglądach, które już byli normą życia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, stały się
też normą dla narodów terenów Białorusi Zachodniej.

Wieloznaczność tych wydarzeń oraz brak możliwości
prowadzenia nieskrępowanych badań historycznych
od połowy lat 90. znacznie skomplikowały i utrudniły proces naukowego i społecznego przepracowania
znaczenia września 1939 roku i jego wpływu na losy
Białorusinów. Zadanie to do dziś pozostaje aktualne.
Wizja sowiecka
Dyskusja o znaczeniu wydarzeń roku 1939, która na
Białorusi podejmowana jest rokrocznie we wrześniu,
stanowi jeden z przejawów współczesnej „wojny
o pamięć”. Pamięć, stanowiąca jedno z najważniejszych narzędzi tworzenia sieci społecznych, tożsamości zbiorowej i indywidualnej, stała się ważnym
elementem walki o przyszłość kraju. W sytuacji, gdy
reżim Aleksandra Łukaszenki usiłuje kopiować i ożywiać relikty propagandy sowieckiej, zastępując nimi
prawdziwą historię Białorusi, rosnąca liczba obywateli zaczyna rozumieć, że państwo narzuca im wizję
przeszłości, która w rzeczywistości nigdy nie była
udziałem ich przodków. Oﬁcjalnej polityce historycz(c. d. na str. 8)
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nej na Białorusi przeważnie przeciwstawiają się historycy niezwiązani z placówkami państwowymi.
Czym był zatem tak naprawdę wrzesień 1939 roku i
jakie były jego konsekwencje dla Białorusi?
W czasach BSRS i ZSRS odpowiedź była jednoznaczna: „Marzenia mas pracujących Białorusi nareszcie się spełniły. Dzięki dalekowzrocznej polityce
partii komunistycznej i władz radzieckich naród białoruski po raz pierwszy zjednoczył się w jednym wolnym, suwerennym, radzieckim państwie”. Dzień 17
września, dzień, kiedy na ziemiach Białorusi rozpoczęły się działania wojenne, został zaliczony do świąt
państwowych BSRS jako dzień zjednoczenia kraju.
Sowiecka wizja ówczesnych wydarzeń dzisiaj powróciła do podręczników do nauki historii. W podręczniku dla kl. 11 (2009), wydanym w jęz. rosyjskim,
prof. Jewgienij Nowik wskazuje na „pokojową politykę ZSRS”, na starania Francji i Wielkiej Brytanii,
by przekierować niemiecką agresję na Wschód, na
ich niechęć wobec propozycji Moskwy, by stworzyć
w Europie zbiorowy system bezpieczeństwa oraz na
wymuszony przez okoliczności charakter relacji niemiecko-sowieckich w sierpniu 1939. Wymuszeniem,
w opinii Nowika było również podpisanie tajnego
protokołu do paktu Ribbentrop – Mołotow, przy czym
autor uchyla się od omówienia negatywnych skutków
jego podpisania.
Agresja Armii Czerwonej na Polskę (ujęta jako „ofensywa wyzwoleńcza”) tłumaczona jest przez prof. Nowika troską sowieckiego rządu o „ludność Białorusi
Zachodniej”. Autor podkreśla, że ofensywa rozpoczęta została dopiero po zajęciu przez siły niemieckie
terytorium „Polski etnicznej” i zapewnia, że „większość ludności Białorusi Zachodniej witało żołnierzy
sowieckich kwiatami, chlebem i solą, ze łzami radości”, zaś „większość polskich żołnierzy i oﬁcerów
poddawała się bez walki”. Autor wspomina o tragedii
katyńskiej jedynie w tym celu, by podkreślić niemożność ustalenia sprawców tej zbrodni (sic!).
Prof. Nowik podkreśla, że jesienią 1939 roku „spełniły się marzenia narodu białoruskiego o życiu w
jednym państwie białoruskim”. Tak też – jako suwerenne państwo narodowe – opisywana jest BSRS we
współczesnych opracowaniach i w propagandzie. W
omawianym podręczniku brak też jakichkolwiek odwołań do represji czy niepopularnych przemian społeczno-gospodarczych tamtych lat.
Jednak w XXI wieku coraz trudniej bronić takiego
uproszczonego punktu widzenia, nawet w sytuacji
obecności sowieckiej mentalności w ideologii państwowej i w polityce historycznej Republiki Białoruś,
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a także w warunkach niechęci państwa do pluralizmu.
W ostatnich latach szczególnie rzucał się w oczy brak
jakiegokolwiek entuzjazmu, towarzyszącego rocznicy „zjednoczenia”. Można to było zaobserwować
jeszcze w roku 2019, kiedy to oﬁcjalne środki przekazu praktycznie zignorowały rocznicę 17 września
1939, nie poświęcając jej żadnego programu radiowego czy telewizyjnego. Można uznać ówczesne myślenie za wyraz czy to obojętności, czy to – zagubienia państwowych ideologów.
Nowa rozmowa o 17 września
Sytuacja zmieniła się jednak wyraźnie jesienią 2020
roku. Fala protestów, wywołanych sfałszowaniem
wyników ostatnich wyborów prezydenckich oraz
następującymi po nich represjami, jakich dopuszczała się milicja i wojska MSW zmusiły ideologów do
błyskawicznego zdeﬁniowania nowego „wroga zewnętrznego” Białousi. Wybór padł na Polskę, czego
konsekwencją była ofensywa propagandowa. Ważnym elementem składowym „wizerunku wroga” było
odświeżenie obrazu „polskiego pańskiego ucisku”
poprzez odwołanie się do sowieckiej wizji i interpretacji wydarzeń z jesieni 1939 roku. Dyrektor Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi Wiaczesław Danilowicz wystąpił z propozycją, by dzień
17 września obchodzić jako „Święto zjednoczenia
Białorusi”. W czerwcu 2021 roku Łukaszenko podpisał odpowiedni „dekret”. W marcu br. antypolska
kampania propagandowa została dopełniona represjami, skierowanymi przeciw aktywistom Związku
Polaków na Białorusi i dyrekcji polskich szkół oraz
retorsjami wobec polskich dyplomatów.
Jednocześnie wśród białoruskich elit kulturalnych i
społecznych nastawionych opozycyjnie wobec reżimu Łukaszenki trwa dyskusja nad oceną i interpretacją wydarzeń z jesieni 1939 roku. Wielu nadal uważa
17 września za „święto narodowe” i jest zdania, że
zjednoczenie, jakie dokonało się pod rządami Stalina
miało pozytywne znaczenie, ponieważ pozwoliło Białorusi podźwignąć się po polskich (!) i sowieckich represjach lat 20. i 30. oraz zachować swoją tożsamość
kulturową. Tak oceniają te wydarzenia np. historycy
skupieni w Białoruskim Towarzystwie Historycznym
w Białymstoku. Znany publicysta Wital’ Cygankow
w audycji emitowanej przez Radio Svoboda zaapelował wręcz do Białorusinów, by brali przykład z
Litwy, której elity w większości oceniają krytycznie
politykę Niemiec i ZSRS pod koniec lat 30., zarazem
przychylnie odnosząc się do decyzji Stalina o przekazaniu Litwie Wilna jesienią 1939 roku.
(c. d. na str. 9)
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Takie stanowisko oznacza jednak rezygnację z poddawania jakiejkolwiek ocenie moralnej działań sowieckiego przywództwa, a szczególnie podpisania
paktu Ribbentrop-Mołotow i sowieckiej agresji na
Polskę. Tymczasem współczesne przemiany wymagają ponownego przemyślenia wielu wydarzeń XX
wieku, szczególnie zaś sytuacji z roku 1939 i polityki
tzw. pierwszych Sowietów na Białorusi Zachodniej.
Warto mieć przy tym na względzie wartości ogólnoludzkie i oceniać losy Białorusi w kontekście historii
europejskiej i światowej.
Spalone ziemie
W pierwszej może kolejności warto odnotować, że
we wrześniu 1939 roku na Białoruś razem z Armią
Czerwoną przyszła wojna, która okazała się najstraszniejszą w jej dziejach. W tej wojnie Białoruś stała się
areną walki dwóch totalitarnych reżimów – nazistowskiego i komunistycznego. Na to zwracają uwagę w
swoich pracach tacy białoruscy historycy jak Leonid
Łycz, Anatol Traﬁmczyk i Rygor Laźko. Przynajmniej część białoruskich elit uświadamia sobie, jaką
cenę zapłaciła Białoruś za „zjednoczenie”. Wspomniany tajny protokół paktu Ribbentrop – Mołotow
de facto zapoczątkował II wojnę światową. Warto też
przypomnieć, że agresji militarnej ZSRS towarzyszyła ofensywa ideologiczna. Tymczasem II RP, pozostawiona sama sobie przez sojuszników, nie miała szans
w walce z armiami dwóch państw totalitarnych, które
przypieczętowały swoje zwycięstwo umową o przyjaźni między ZSRS a III Rzeszą, zawartą 28 września
1939 r.
Ważną rolę w reﬂeksji białoruskiego społeczeństwa
nad wydarzeniami z jesieni 1939 roku i ich konsekwencjami odegrać mogą badania z zakresu historii
mówionej, pozwalające, nomen omen, zabrać głos
tym, którzy zwykle są go pozbawieni, dotrzeć do nieznanych relacji, ocenić przeszłość w perspektywie
wartości ogólnoludzkich. Historia mówiona odwołuje się, jak wiadomo, do indywidualnych doświadczeń
życiowych, które pozostają częścią pamięci zbiorowej. Jako metoda badawcza historia mówiona wypracowała własny sposób gromadzenia (wywiad), przechowywania i analizy relacji świadków historii. Zasoby historii mówionej pozwalają na konstruowanie
nowej wizji przeszłości, lub dopełnianie czy korektę
dotychczasowej.
Chciałbym w tym miejscu odwołać się do wspomnień, zgromadzonych przez współpracowników i
wolontariuszy Białoruskiego Archiwum Historii Mówionej [www.nashapamiac.org], uczestników projek-
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tu „Rok 1939 w pamięci mieszkańców Białorusi”. W
jego ramach zgromadzono wspomnienia respondentów, mieszkających po obu stronach w pobliżu tzw.
granicy ryskiej (tj. granicy polsko-sowieckiej w latach 1921-1939). Szerszym celem badania było odtworzenie pamięci komunikacyjnej (według terminu
Jana Assmanna) zbiorowości, która miała jedynie
sporadyczny kontakt z sowieckimi podręcznikami historii i zachowywała dystans wobec oﬁcjalnych interpretacji przeszłości.
Badania w ramach projektu prowadzono w latach
2012-2014 na terenie obwodu homelskiego, brzeskiego, mińskiego i witebskiego. Łącznie przeprowadzono ok. 200 wywiadów; wśród respondentów przeważały osoby pochodzenia wiejskiego, urodzone w
latach 1920-1930. W większości miały one wykształcenie niepełne podstawowe uzyskane w polskiej
szkole lub ukończonych kilka pierwszych klas szkoły
sowieckiej. Decydowaną większość badanych stanowiły kobiety, które jedynie w nielicznych wypadkach
opuszczały swoją rodzinną wieś, w większości wyznania prawosławnego. W badaniach konsekwentnie
stosowano metodę narracji autobiograﬁcznej.
Pamięć świadków historii
We wspomnieniach wyraźnie zarysowana jest nadzieja Białorusinów na „zmiany na lepsze”, jakie miały
nastąpić w wyniku wkroczenia Armii Czerwonej i
organizacji władzy sowieckiej. Na nadzieje te miały
wpływ opowieści pokolenia „bieżeńców” z okresu I
wojny światowej. Starsi ludzie przez cały okres międzywojenny wspominali zamożną przedwojenną i
przedrewolucyjną Rosję oraz prawosławnych Rosjan,
którzy serdecznie przywitali uciekinierów z Białorusi
Zachodniej i pomagali im przeżyć w okresie tej wojny. Koszmar reżimu stalinowskiego, z jego masowymi represjami, łagrami, egzekucjami i brutalnym
przymusem wstępowania do kołchozów zwykle uważane były za kłamstwa polskiej propagandy.
Rysem charakterystycznym niemal wszystkich zgromadzonych relacji jest wspomnienie o szybkim rozczarowaniu Białorusinów nową władzą. Już pierwsze
posunięcia władz sowieckich, które akceptowały grabież obszarniczych majątków, zachęcały do stosowania przemocy wobec leśników, właścicieli ziemskich,
polskich osadników i urzędników, skłaniało Białorusinów do zachowania dystansu. Na odnotowanie zasługuje zwłaszcza powszechne wśród mieszkańców
wsi Porzecze (powiat piński) zdumienie i oburzenie
faktem bezkarności morderców właściciela ziemskiego Romana Skirmunta (7 X 1939), który cieszył się w
okolicy ogromnym szacunkiem.
(c. d. na str. 12)
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PIERNIKI LAS GALLETAS DE JE

Publicado en: https://eltigre.es/pierniki-la

Este delicioso postre es originario de la ciudad de Toruń, hermosa ciudad medieval y donde nació Nicolás Copérnico.
Es algo parecido a un pan de jengibre, con muchos siglos de tradición porque su preparación data del siglo XIII.
Es un producto que se vende o regala como suvenir y tiene inﬁnidad de formas y presentaciones.
Es una receta un tanto laboriosa, sin embargo, el resultado merece la pena. Todos sus ingredientes son muy
saludables y con la variedad de especias, le añades propiedades muy beneﬁciosas para el organismo. ¡Por cierto! Una de las variedades más populares, es la de chocolate… Ciertamente, “lo tienen todo”.
Los ingredientes son bastantes y además muy variados pero, sin duda no te
arrepentirás…
Para la masa necesitaremos:
100 gramos de miel
120 gramos de manteca a temperatura ambiente.
130 gramos de azúcar en polvo
2 huevos enteros
350 gramos de harina de trigo
2 cucharaditas de polvo para hornear
1 cucharada de Pan de Jengibre
1 cucharadita de cacao en polvo (opcional)
Seguro que te has preguntado ¿qué es el Pan de Jengibre? Ahí va la solución…
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ENGIBRE TÍPICAS DE POLONIA

as-galletas-de-jengibre-tipicas-de-polonia/

Ingredientes para la elaboración del Pan de Jengibre:
20 gramos de jengibre seco.
15 gramos de clavo de olor.
15 gramos de pimienta negra.
10 gramos de nuez moscada.
50 gramos de corteza de canela.
20 gramos de semillas de cardamomo.
5 gramos de anís.
Es necesario moler todos los ingredientes en un molinillo o con un mortero.
Y ¡listo! Ya tenemos el Pan de Jengibre preparado para añadir a la masa.
Y para los adornos:
Chocolate líquido.
Nueces.
Almendras en copos.
Coco.
¡Vamos con la preparación!
· Mezcla todos los ingredientes y amasa hasta que consigas una consistencia elástica.
Corta en trozos, y estira la masa con un rodillo hasta conseguir un grosor de unos 3 mm.
Recorta en diferentes formas o, según los moldes que tengas (corazones, estrellas, redondas, etc…). Colócalas
en una fuente de horno y sobre papel de hornear.
Precalienta el horno a 180º y hornea las masitas durante unos 10 minutos.
Transcurrido el tiempo, retira del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla. Reserva.
Decora con chocolate derretido, con golosinas y con lo que quieras, todas están riquísimas…
– Verás cómo los peques de la casa se apuntan a la decoración, es la parte más divertida… –
Publicado en: https://eltigre.es/pierniki-las-galletas-de-jengibre-tipicas-de-polonia/
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Wątek represji i przemocy pojawiał się niemal we
wszystkich wspomnieniach. Respondenci zwracali
uwagę na strach i poczucie bezsilności w obliczu nowych władz, których modus operandi stanowiła przemoc i kłamstwa propagandowe.
Dystans wobec nowej władzy widoczny jest również
na poziomie sformułowań, jakie używane są przez respondentów w stosunku do niej. Jedynie sporadycznie pojawiają się określenia w rodzaju „naszych” czy
„swoich”. Zwykle mówiono o „Ruskich”, „bolszewikach” lub „pierwszych Sowietach”. Władze, które
objęły rządy na tych terenach w roku 1944, po wygnaniu okupantów niemieckich, z reguły określane są
mianem „drugich Sowietów”.
„Byli krótko…”
Podejmowane przez badaczy próby nakłonienia respondentów do porównania „pierwszych Sowietów”
z władzami polskimi lub z „drugimi Sowietami” nieraz wywoływały reakcje ironiczne: do najczęstszych
należało stwierdzenie, że „»pierwsi Sowieci« byli
lepsi, bo siedzieli tu krótko, przyszli w 1939, a odeszli już w 1941”.
Niemal nikt z respondentów nie wspominał o uroczystych wiecach czy mityngach organizowanych
po wkroczeniu Armii Czerwonej. Można to tłumaczyć tym, że urządzano je tam, gdzie wcześniej, w
okresie II RP istniały zakonspirowane komórki Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi: tymczasem
polski wywiad i policja starały się nie dopuścić do
ich istnienia na terenach przygranicznych. Ponadto,
bliskość granicy i ożywione kontakty z Białorusinami
„zza kordonu” pomagały zrozumieć istotę „sowieckiego raju”. Mieszkańcy pasa przygranicznego w
odróżnieniu od Białorusinów mieszkających dalej od
granicy rozumieli fałsz propagandy sowieckiej.
Wiele osób źle odebrało zachowanie „dawnej granicy”. Mimo oﬁcjalnego postanowienia o zjednoczeniu
Zachodniej Białorusi z BSSR z 14 listopada 1939
stara granica nadal kontrolowana była przez sowiecką straż graniczną. Podróż do Mińska z Grodna czy
Brześcia (lub w odwrotnym kierunku) wymagała wystąpienia do władz o specjalną przepustkę.
Zgromadzone wspomnienia świadczą o tym, że już
w 1940 roku wśród Białorusinów silne były nadzieje
na to, że władza „pierwszych Sowietów” jest zjawiskiem jedynie przejściowym. W tym też czasie zaczęto przychylniej myśleć o polskich rządach i ich
powrocie. Tymczasem latem 1941 roku zamiast polskich właścicieli ziemskich pojawiła się niemiecka
administracja okupacyjna.
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Wyniki badań wskazują na to, że dla bezpośrednich
świadków historii mieszkających na zachód od granicy polsko-sowieckiej wrzesień 1939 roku stał się
symbolem rozczarowania nowymi władzami: „pierwsi Sowieci” nie stali się „naszymi”. Nawet dziś zauważalna jest obawa respondentów przed represjami
i ich niezadowolenie z przemian lat 1939-1940. To
ostatnie zauważalne jest również w stosunku do przybyszów ze wschodniej części Białorusi, tj. Białorusinów z ZSRS, często wspominanych jako „głodni kołchoźnicy”. Ważna i warta odnotowania jest również
niemal całkowita nieobecność w tych wspomnieniach
rozróżnienia o charakterze narodowościowym: dominuje „społeczny” punkt widzenia, klasyﬁkowanie innych na podstawie (czasem ocenianej spekulatywnie)
„przynależności klasowej”.
Wzrost niechęci „tutejszych” Białorusinów wobec
władzy sowieckiej, ich rozczarowanie, a wreszcie
wrogość, można prześledzić również na podstawie
dokumentów archiwalnych. Jak na razie jednak „oﬁcjalni historycy” nie przejawiają zamiaru badania
tych zjawisk, podczas gdy ci „nieoﬁcjalni” często
nie mogą otrzymać pozwolenia na prowadzenie kwerendy. Na Białorusi nadal obowiązują ograniczenia
w dostępie do dokumentów gromadzonych w archiwach państwowych, zaś dokumenty Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) i MSW są w ogóle
niedostępne dla badaczy.
Dwa miejsca pamięci
W rezultacie, można uznać, że wrzesień 1939 w pamięci współczesnej Białorusi to nie jedno, lecz dwa,
w dodatku bardzo odległe od siebie „miejsca pamięci”. Jedno z nich to pamięć o symbolicznym triumﬁe
Białorusinów. Jego powstanie i umocnienie dokonało
się za sprawą polityki władz BSRS i partii komunistycznej. Nadal obecne jest ono w polityce historycznej i ideologii państwowej, dominuje w podręcznikach i w przypadku zachowania obecnego systemu
władzy może oddziaływać na świadomość społeczną
z rosnącą siłą. Drugie „miejsce pamięci” funkcjonuje
na poziomie pamięci komunikacyjnej, jest symbolem
tragedii, odwołuje się do wizji człowieka bezradnego
wobec okrutnej i bezlitosnej władzy i pozostaje źródłem traumy społecznej, która nadal nie może stać się
przedmiotem dialogu i leczenia.
O czym świadczy obecność w białoruskim społeczeństwie tych dwóch wizerunków jednego wydarzenia historycznego? Prawdopodobnie o tym, że
podział Białorusi, którego symbolem stała się „granica ryska”, funkcjonuje po dziś dzień, zakorzeniony
(c. d. na str. 13)
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w reliktach sowieckiej ideologii. To zaś oznacza, że
problem „zjednoczenia” Białorusi nadal pozostaje zadaniem i wyzwaniem. Tyle, że współczesna „granica
ryska” przebiega już nie przez pola i lasy, lecz przez
pamięć i sumienie.
Aliaksandr Smalianchuk
Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk jest historykiem,
obecnie visiting profesor w Centrum Studiów Białoruskich przy Studium Europy Wschodniej. Autor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów głównie dotyczących stosunków narodowościowych na Białorusi i
Litwie w XIX i XX wieku, pamięci zbiorowej i kulturowej. Redaktor naczelny rocznika „Homo Historicus” (Mińsk) oraz Rocznika Centrum Białoruskich
Studiów (Warszawa). Były pracownik Uniwersytetu
w Grodnie, Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie, obecnie zatrudniony w Instytucie Slawistyki PAN.
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ły do Czechosłowacji, okupując Czechy i tworząc
marionetkową Republikę Słowacką. Kolejne żądania Hitler wysunął pod adresem Polski: domagał się
zgody na aneksję Wolnego Miasta Gdańsk i budowę eksterytorialnego połączenia pomiędzy zwartym
terytorium Niemiec a Prusami Wschodnimi przez
polskie Pomorze czyli tzw. „korytarz”. Polska była
sprzymierzona z Francją, a w marcu 1939 r. otrzymała również gwarancje brytyjskie. Tymczasem 23
sierpnia 1939 r. Niemcy doprowadziły do podpisania
z ZSRR paktu o nieagresji, (pakt Ribbentropp-Mołotow), którego tajny protokół przewidywał sowiecko-niemiecką współpracę na wypadek wojny i podział terytorium polskiego pomiędzy oba państwa.

Nieustępliwa postawa Polski wobec żądań Hitlera
spowodowała agresję niemiecką. III Rzesza zaatakowała bez wypowiedzenia wojny 1 września 1939
roku. Francja i Wielka Brytania ,wypełniając swoje
zobowiązania sojusznicze, wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września. Wraz ze Zjednoczonym KróZ języka rosyjskiego przełożył Wojciech Stani- lestwem, wojnę Niemcom wypowiedziały również
inne kraje Commonwealthu – Kanada, Australia,
sławski
Nowa Zelandia i RPA. Tym samym wojna nabrała
Fotograﬁa w tle: Kolumny piechoty sowieckiej wkra- formalnie charakteru konﬂiktu światowego. Faktycznie jednak nie została podjęta ofensywa przeciwko
czające do Polski, 17.09.1939 r., domena publiczna.
Niemcom na Zachodzie i działania wojenne zachodŹródło: https://muzhp.pl/pl/c/2547/wrzesien-1939-ja- nich sojuszników ograniczyły się do przejściowego zajęcia okręgu Saary i wojny morskiej toczonej
ko-miejsce-pamieci-bialorusinow
przez Royal Navy na Morzu Północnym i Atlantyku.

Polska w II wojnie światowej
Wybuch wojny i kampania wrześniowa
Koniec lat trzydziestych był na świecie czasem napięć, konﬂiktów, narastającego egoizmu i polityki
siły. Na Dalekim Wschodzie Japonia podbijała podzielone Chiny, W Europie Włochy Mussoliniego
poszerzały swoje włości kolonialne (Etiopia - 1935,
Albania - 1939).

Wobec ok. 1,6 mln żołnierzy niemieckich, wspieranych przez liczne lotnictwo, artylerię, broń pancerną
i przede wszystkim doktrynę wojny błyskawicznej,
która miała okazać się przez długi czas zwycięska;
stanęło ok. 950 tys. żołnierzy polskich. Wojsko Polskie dysponowało wieloma nowoczesnymi konstrukcjami (bombowiec „Łoś”, czołgi 7TP, karabiny przeciwpancerne UR, działka przeciwpancerne i
przeciwlotnicze), lecz nasycenie nową bronią było
zbyt słabe. Niekorzystne było położenie geostrategiczne sił polskich wobec faktu oskrzydlenia z
północy (Prusy Wschodnie) i południa (Słowacja)
przez siły niemieckie. Przyjęty plan obrony również okazał się niedostosowany do nowej niemieckiej strategii blitzkriegu. Władze polskie liczyły
na odciążające uderzenie sojuszników, które nigdy
nie nastąpiło – Polska walczyła więc osamotniona.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla pokoju w Europie były rządzone przez nazistów Niemcy realizujące
program budowy „tysiącletniej” III Rzeszy. Wbrew
nadziejom wielu państw europejskich, Anschluss
Austrii i zajęcie czechosłowackich Sudetów w 1938
r. nie wyczerpały nazistowskiego planu ekspansji. Kampania wrześniowa toczyła się w trzech fazach. W
W marcu 1939 roku niemieckie wojska wkroczy- pierwszych dniach września rozgorzały walki wzdłuż
(c. d. na str. 14)
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polskiej ﬂoty (2 okręty podwodne, 3 niszczyciele i
3 transportowce), która zdołała się ewakuować do
granic. W dniach 7-17 września siły polskie walczyły
Wielkiej Brytanii. Z czasem, w miarę przekazywania
w głębi kraju i usiłowały stworzyć nową linię obropolskiej marynarce kolejnych okrętów przez Brytyjny na Wschodzie. Od 17 września większość wysiłku
czyków, liczebność polskiej ﬂoty znacznie wzrosła.
wojennego była związana tylko z opóźnianiem działań niemieckich w nadziei na rozpoczęcie ofensywę
10 maja 1940 r. Niemcy zaatakowały neutralprzez Francję oraz z przebijaniem się poszczególnych
ną Holandię oraz Belgię, Luksemburg i Francję.
oddziałów do granic państw neutralnych – Rumunii,
Polskie wojska we Francji wzięły udział w kamLitwy i Węgier. Do legendy kampanii wrześniowej
panii obronnej pod francuskim dowództwem.
należała obrona Westerplatte, gdzie niewielka załoga
wojskowej składnicy tranzytowej w Gdańsku, broniła
Po kapitulacji Francji rząd polski oraz resztki armii
przez siedem dni swoich pozycji przed przeważającyewakuowały się do Anglii, wielu żołnierzy przekromi siłami przeciwnika (1-7 września). Warto zaznaczyło granice państw neutralnych, w tym cała 2. Dyczyć, że funkcjonujący stereotypowy obraz ułanów
wizja Strzelców Pieszych, która została internowana
szarżujących na czołgi we wrześniu 1939 r. jest niew Szwajcarii. Na Wyspach Brytyjskich znalazła się
prawdziwy. Polska posiadała sporo jednostek kawalem.in. spora grupa polskich pilotów, których Anglicy
rii, jednak konie były wyłącznie środkiem transportu.
wyposażyli we własne samoloty. Sformowano z nich
szereg dywizjonów, część z nich zdążyła wziąć udział
17 września na terytorium Polski weszły wojska sow Bitwie o Anglię (dywizjony 302 i 303). Choć Powieckie. Polskie władze nie widząc możliwości dallacy stanowili ok. 5 proc. sił RAF-u, ich zasługą było
szego oporu w kraju przekroczyły granicę z Rumunią
ponad 10 proc. zestrzeleń w kampanii powietrznej
i nakazały ewakuację wojsk oraz nienawiązywanie
nad Anglią w 1940 roku. Polacy uczestniczyli także w
walki z Sowietami. 28 września skapitulowała Warzmaganiach w Afryce Północnej, zapisując szczególszawa. Mimo to polski opór trwał aż do 6 październinie chlubną kartę w czasie obrony twierdzy Tobruk w
ka, kiedy to ostatnie jednostki regularnej armii pod1941 roku.
dały się Niemcom pod Kockiem (SGO Polesie gen.
Franciszka Kleeberga).
(ze str. 13)

Podczas działań wojennych straciło życie ok. 67 tys.
polskich żołnierzy, a 133 tys. zostało rannych. Straty
niemieckie to ok. 16 tys zabitych i 30 tys. rannych.
Udział Polski w walkach na Zachodzie do 1941 roku
Przegrana wojna w Polsce nie oznaczała końca walki. Internowani w Rumunii prezydent, rząd i naczelny wódz podali się do dymisji, przekazując władzę
politykom, którzy znaleźli się na Zachodzie. Szefem rządu został gen. Władysław Sikorski, prezydentem Władysław Raczkiewicz. Tymczasową siedzibą polskich władz stało się francuskie Angers.
Rząd generała Sikorskiego skupił się na tworzeniu
sił zbrojnych. We Francji udało się zorganizować
ponad osiemdziesięciotysięczną armię (1. Dywizja
Grenadierów, 2. Dywizja Strzelców Pieszych, 10
Brygada Kawalerii Pancernej, Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, Samodzielna Brygada
Karpacka w Syrii). Jej część – pięciotysięczna brygada Strzelców Podhalańskich gen. Szyszko-Bohusza wzięła udział w walkach o norweski Narwik w
kwietniu-maju 1940 roku. W toczącej się od września 1939 roku bitwie o Atlantyk brała udział ta część

Piloci dywizjonu 303 w Anglii
Polacy w ZSRR i stosunki z tym państwem
Wybuch wojny między Niemcami a ZSRR 22
czerwca 1941 r. i poparcie aliantów dla Stalina postawiło rząd polski w trudnej sytuacji. Z jednej strony ZSRR stał się potencjalnym sojusznikiem w walce z Niemcami, z drugiej zaś Stalin nie zamierzał
składać wiążących deklaracji w sprawie powojennych granic Rzeczypospolitej. Sikorski wybrał opcję
(c. d. na str. 15)
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pragmatyczną i zawarł układ dyplomatyczny z
ZSRR, znany pod nazwą układ Sikorski-Majski. Na
jego mocy ZSRR zwolnił z więzień Polaków znajdujących się na terenie ZSRR i umożliwił stworzenie
tam polskiej armii. W kwestii granic padło jedynie
wymijające stwierdzenie, że pakt Ribbentrop-Mołotow uznaje się za nieważny.
Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został
gen. Władysław Anders. Pod jego opiekę przybywali
nie tylko potencjalni poborowi, ale i całe rodziny
pragnące wydostać się z Rosji, w sumie ponad 40
tys. żołnierzy i ponad 70 tys. cywilów. W 1942 r.
Armia Andersa wobec tragicznych braków w zaopatrzeniu i trudności w porozumieniu ze Stalinem ewakuowała się z ZSRR, docierając przez Iran na Bliski
Wschód. Wojska te wzięły później udział w kampanii włoskiej w 1944 r.
Podczas formowania armii Andersa w ZSRR strona
polska nie mogła odnaleźć wielu oﬁcerów (w tym
generałów), o których było wiadomo, że dostali się
w ręce Armii Czerwonej w 1939 r. Ich los wypłynął
na światło dzienne w 1943 r., gdy Niemcy ogłosili,
że znaleźli w lesie niedaleko miejscowości Katyń
masowe groby polskich oﬁcerów. Jak się później
okazało, Rosjanie wymordowali w 1940 r. blisko 19
tysięcy polskich oﬁcerów i policjantów przebywających od 1939 r. w obozach jenieckich. Odkrycie tego
faktu, a szczególnie polska prośba skierowana do
Czerwonego Krzyża, aby przeprowadził niezależne
śledztwo w tej sprawie, stały się dla Stalina pretekstem do zawieszenia stosunków dyplomatycznych z
Rzecząpospolitą.
W 1943 roku, wobec korzystnej sytuacji na froncie,
stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na wychodźstwie nie były dla Stalina niezbędne. Rozpoczął on realizację planów rozszerzenia wpływów
ZSRR w Europie Środkowej przy pomocy miejscowych komunistów. Aby zrealizować to zamierzenie
w Moskwie powołano Związek Patriotów Polskich,
organizację skupiającą polskich komunistów. Pod
patronatem ZPP rozpoczęto formowanie 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, na czele której
stanął gen. Zygmunt Berling, ściśle kontrolowany
przez komunistycznych oﬁcerów politycznych i sowieckich oﬁcerów w składzie jednostki. Wojska polskie formowane w ZSRR przeszły chrzest bojowy
pod Lenino jesienią 1943 r., a w latach 1944 - 1945
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uczestniczyły w wyzwalaniu centralnych ziem polskich i operacji berlińskiej. Najpierw była to dywizja, potem korpus, 1. Armia Ludowego Wojska Polskiego, a w końcowych etapie wojny również 2. Armia. W połowie 1944 r. te siły liczyły już blisko 200
tys. żołnierzy.
Ziemie polskie pod okupacją
W 1939 r. okupowane terytorium Polski podzielono
wzdłuż linii Bugu między Niemcy a ZSRR. Zachodnie i północne województwa zostały anektowane do
Rzeszy, na terenie centralnej i południowej Polski
Niemcy utworzyli tzw. Generalną Gubernię rządzoną
przez funkcjonariusza NSDAP – Hansa Franka.
We wschodnich województwach Rzeczpospolitej,
zajętych przez ZSRR, władze radzieckie zorganizowały fasadowe wybory. Wyłonione w nich „ciała
przedstawicielskie” zdecydowały o przyłączeniu
tych ziem odpowiednio do Białoruskiej i Ukraińskiej
SRR. Osobom mieszkającym na tych terenach odebrano polskie dokumenty i nie uznawano polskiego
obywatelstwa. Okolice Wilna oddano Litwie, którą
ZSRR zajął w czerwcu 1940 r.
Niepolska ludność , a zwłaszcza jej biedne warstwy,
początkowo nawet chętnie witały wkraczających
Rosjan, lecz zmieniło się to wkrótce po falach aresztowań i pogarszającej się sytuacji gospodarczej na
skutek wprowadzania gospodarki centralnie planowanej.
Niemiecka okupacja od początku była związana z
brutalnymi represjami wobec Polaków. Jedną z
pierwszych zbrodni na ziemiach polskich było zamordowanie w trakcie kampanii wrześniowej przez
Wehrmacht 300 jeńców w miejscowości Ciepielów.
Naziści mieli plan przekształcenia Polaków i innych
Słowian, jako gorszej rasy, w niewolników. Zlikwidowali edukację na poziomie średnim i wyższym,
zamknięto instytucje kultury. Przedstawicieli polskich elit mordowali bądź zsyłali do obozów koncentracyjnych. W 1939 roku koło Piaśnicy na Kaszubach wymordowano ok. 10-12 tys. Polaków, głównie
przedstawicieli pomorskiej inteligencji i księży. W
latach 1939-1941 dokonywano również masowych
egzekucji w Palmirach koło Warszawy. Zamordowano tam m.in. wielu przedstawicieli elit politycznych,
w tym marszałka Sejmu, Macieja Rataja i sportowców. Dla polskich więźniów Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne na terenach włączonych do Rzeszy w Auschwitz i w Stutthoﬁe. Wielu przedstawi(c. d. na str. 17)
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ków.

cieli polskiej inteligencji, w tym aresztowani w listopadzie 1939 wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, traﬁło do obozu Sachsenhausen.

Ruch oporu

Polacy byli używani przez Niemców jako darmowa
siła robocza. Szacuje się, że z całego terytorium
przedwojennej Polski do przymusowej pracy w niemieckim przemyśle i rolnictwie traﬁło ponad 2,5
mln osób, w tym ok. 1,8 mln z obszarów włączonych do Rzeszy oraz z Generalnej Guberni. Ponadto
Niemcy podjęli wielkie akcje przesiedleń. W okresie
1939-1941 setki tysięcy Polaków zostało wysiedlonych z tzw. Warthegau, Śląska i Pomorza. W latach
1941-1943 Naziści wysiedlili kilkadziesiąt tysięcy
osób z Zamojszczyzny i rozpoczęli osiedlanie tam
Niemców ze Wschodu.
Polska posiadała przed wojną największą mniejszość
żydowską w Europie. Już w 1939 r. okupanci rozpoczęli skupianie Żydów w gettach, skąd – począwszy
od 1941 r. regularnie ich wywożono do obozów zagłady. Dla realizacji planu „ostatecznej likwidacji”
Żydów rozbudowano obozy na terenach włączonych
do Rzeszy (Auschwitz i Stutthof) oraz stworzono
nowe na terytorium Generalnej Guberni – w Chełmnie, Bełżcu, Sobiborze, Majdanku oraz Treblince.
Ogółem w czasie okupacji zginęło ok. 3 mln obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.
Armia Krajowa informowała o Zagładzie rząd polski
w Londynie, a za jego pośrednictwem zachodnich
sojuszników. Naoczny świadek zbrodni i kurier rządu polskiego Jan Karski w 1942 roku przedstawił
swój raport przywódcom Wielkiej Brytanii i USA.
W podziemiu, w 1942 roku utworzona została organizacja Rada Pomocy Żydom (Żegota), która zajmowała się pomocą Żydom ukrywającym się przed
Niemcami. Niezależnie od tego niemała była również skala spontanicznej pomocy. Oprócz chwalebnych przykładów, źródła notują jednak również wiele sytuacji, kiedy Polacy zachowywali się obojętnie
wobec zagłady, bądź współpracowali z nazistami w
tropieniu Żydów. Najbardziej ponurym przypadkiem
stał się udział polskich współmieszkańców w zamordowania kilkuset Żydów w miejscowości Jedwabne
w 1941 roku, krótko po wycofaniu się okupujących
wcześniej te tereny wojsk sowieckich. Jej dokładny
przebieg, inicjatywa i rozmiar zaangażowania po
stronie niemieckich żołnierzy i polskich jej uczestników pozostają jednak przedmiotem sporów history-
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Zawiązki polskiego ruchu oporu powstały już we
wrześniu 1939 r., podczas oblężenia Warszawy. Wobec skrajnie trudnych warunków funkcjonowania (a
zwłaszcza komunikacji między ośrodkami w kraju a
rządem w Londynie), organizacja ruchu podziemnego ulegała licznym przemianom. Zmieniało się też
jego kierownictwo. Cechą charakterystyczną polskiego państwa podziemnego było równoczesne istnienie trzech jego pionów: wojskowego (ZWZ-AK),
cywilnego (Delegatura Rządu na Kraj i jej organy)
oraz politycznego (Polityczny Komitet Porozumiewawczy, przekształcony w 1944 r. w namiastkę parlamentu, Radę Jedności Narodowej). Pion wojskowo-dywersyjny (Armia Krajowa) liczył w szczytowym swoim okresie w 1943 r. blisko 400 tys. osób.
Jego bieżącym zadaniem było zbieranie informacji
wywiadowczych, akcji sabotażowych i odwetowych,
stanowiących odpowiedź na rozpoczęte już w 1939
r. rządy terroru. Działania Armii Krajowej były nastawione na przygotowanie ogólnopolskiego powstania. Zakładano, opierając się na doświadczeniach I
wojny światowej, że w chwili klęski na Zachodzie
niemieckie wojska okupacyjne ulegną demoralizacji,
co umożliwi przechwycenie władzy i sformowania
regularnych jednostek polskich. W związku z tym
kluczowe znaczenie miało przygotowanie w konspiracji kadr, zarówno żołnierzy, jak i podoﬁcerów.
Pion cywilny konspiracji koordynował, powstające
często samorzutnie, nielegalne szkolnictwo (publiczne szkoły nie funkcjonowały). Starano się też wpoić
ludności zasady godnego zachowania się wobec
okupantów.
Zbliżanie się Armii Czerwonej do ziem polskich
zmusiło kierownictwo AK do rewizji planów powstania powszechnego. Trzeba było zdecydować,
czy wspierać Sowietów w przejmowaniu kontroli
nad terytorium polskim, i jak postępować wobec towarzyszących Armii Czerwonej komunistów tworzących drogą faktów dokonanych organa nowej władzy. Już w 1943 r. zdecydowano się na przeprowadzenie akcji o kryptonimie „Burza”, polegającej na
wzmożonej dywersji na tyłach cofających się wojsk
niemieckich. Szczególnie nasilone działania partyzanckie prowadzono na Wołyniu (27. Dywizja Piechoty AK), wileńszczyźnie (Operacja Ostra Brama,
(c. d. na str. 18)
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której celem było wyzwolenie Wilna), Lubelszczyźnie i kielecczyźnie. Za każdym razem, po nawiązaniu kontaktu z wojskami rosyjskimi, od żołnierzy
żądano wstępowania do armii Berlinga, a oﬁcerów
aresztowano i wywożono do ZSRR.
W tych warunkach doszło do wybuchu powstania
w Warszawie – 1 sierpnia 1944. Powstańcy liczyli
na to, że przejmą kontrolę nad miastem od wycofujących się Niemców, by z tej relatywnie mocnej
pozycji rozmawiać z Rosjanami. Jak się okazało, ani
Niemcy nie zamierzali się wycofywać, ani ZSRR
wspierać powstania. Po zdobyciu paru przyczółków
na Wiśle (poza Warszawą) Stalin zatrzymał swoje
wojska, pozwalając na wykrwawienie się powstańców. Mimo to powstanie warszawskie trwało 2
miesiące. Zakończyło się zniszczeniem Warszawy i
ostatecznym końcem nadziei na współpracę z ZSRR.
Udział Polaków w walkach na froncie zachodnim
pod koniec wojny
Największym zgrupowaniem polskich wojsk na Zachodzie był II Korpus Polski sformowany głównie z
jednostek armii Andersa. Wzięły one udział w 1944
r. w kampanii włoskiej, szczególnie chlubnie zapisując się w bitwie o Monte Cassino. Polacy uczestniczyli również w walkach w Normandii. W bitwie
pod Falaise wzięła udział 1. Dywizja Pancerna gen.
Stanisława Maczka – zamykała ona drogę odwrotu
z Normandii niemieckiej 7. Armii. Później Dywizja
uczestniczyła również w wyzwalaniu Flandrii i Holandii. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa dowodzona przez gen. Stanisława Sosabowskiego brała
udział w operacji Market Garden, ponosząc duże
straty w walkach pod Arnhem. W sumie, w walkach
we Francji i w państwach Beneluksu w latach 19441945, uczestniczyło ok. 25 tys. polskich żołnierzy. W
tym samym czasie walczący we Włoszech II. Korpus
liczył ok. 50 tys. żołnierzy. Ponadto w działaniach
bojowych uczestniczyło kilkanaście dywizjonów
bombowców i myśliwskich sformowanych w Wielkiej Brytanii.
Wkład naukowo-techniczny Polski w wysiłek
zbrojny Aliantów
O ile wpływ polskich sił zbrojnych na zachodzie na
losy II wojny światowej był siłą rzeczy ograniczony,
o tyle dokonane przez Polaków złamanie niemieckiego systemu szyfrowania „Enigma” miało kluczo-

(5277)

we znaczenie dla losów wojny, nie tylko na Zachodzie. Trzech polskich kryptologów – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski – pracujących
dla Oddziału II polskiego Sztabu Głównego, już w
1932 rozpracowało ten stosowany przez Niemcy
sposób szyfrowania depesz. W 1939 Polska przekazała te informacje Wielkiej Brytanii i Francji. Dzięki
stworzonym przez Polaków podstawom, udało się
przewidzieć wiele działań niemieckich – zwłaszcza
na morzu i w powietrzu – gdzie rozpoznanie sił wroga innymi metodami miało niewielkie szanse powodzenia.
Z innych polskich wynalazków warto wspomnieć
o elektromagnetycznym wykrywaczu min Józefa
Kosackiego, który świetnie zdał egzamin w bitwie
pod El Alalmein w 1942 r. i wszedł do standardowego wyposażenia armii alianckich oraz o peryskopie
czołgowym Rudolfa Gundlacha, który zapewniał
360-stopniowe pole widzenia bez konieczności obracania wieżyczką czołgu. Był on montowany m.in.
w czołgach brytyjskiej ﬁrmy Vickers. Polski inżynier
Henryk Magnuski (pracujący dla Motoroli) przyczynił się do skonstruowania systemów łączności
taktycznej (krótkofalowej), a Zygmunt Jelonek stworzył radiostację o 8. kanałach komunikacyjnych – te
wynalazki zapewniały łączność między sztabami,
a jednostkami walczącymi na plażach Normandii.
Dziełem polskiej myśli technicznej był też wyrzutnik bombowy umożliwiający celne bombardowanie
z lotu poziomego, bez czego nie sposób byłoby przeprowadzić skutecznych nalotów na Niemcy (stał się
on standardowym wyposażeniem bombowców brytyjskich i amerykańskich superfortec B-17).
Granice i rząd
Polska jako pierwsza stawiła opór Hitlerowi, ale
pomimo ogromnego zaangażowania i poniesionych
strat, stała się przedmiotem gry wielkich mocarstw.
W lipcu 1944 roku Stalin powołał kontrolowany
przez komunistów Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego, sprawujący władzę nad terytorium
polskim położonym na zachód od linii Bugu, przekształcony później w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. W marcu 1945 roku NKWD
aresztowała 16. przywódców polskiego ruchu oporu
i polskich stronnictw. W czerwcu, po dokooptowaniu
wiarygodnego lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, został powołany
kontrolowany przez komunistów Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej. Ten rząd uzyskał uznanie za(c. d. na str. 19)

(5277)

Głos Polski Buenos Aires, Nr 09 / 2021

Str. 19

(ze str. 18)

chodnich mocarstw, a tym samym stracił uznanie
międzynarodowe legalny rząd Rzeczypospolitej w
Londynie. Byli żołnierze podziemia, Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie oraz działacze ugrupowań
politycznych nie uznających nowej władzy stali się
obiektem prześladowań. Po sfałszowanych wyborach w 1947 roku i ucieczce Mikołajczyka z kraju
ostatecznie zlikwidowano wszelkie pozory demokracji. Nowe państwo przestało być suwerennym
podmiotem, stało się jednym z państw - satelitów
utworzonych przez Stalina w Europie Środkowej i
Wschodniej.
Przyszłe granice Polski zostały wstępnie określone
na konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie. Ustalenia te uściślono na kolejnych konferencjach w Jałcie
i Poczdamie, bez żadnej konsultacji z rządem polskim w Londynie. Polska utraciła obszary położone
na Wschodzie, w tym takie ważne centra kulturalne
i gospodarcze – Lwów i Wilno. Równocześnie uzyskała Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk i Pomorze aż
po linię Odry. Konsekwencją tego było przemieszczenie milionów Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy na nowo uzyskane terytoria oraz wysiedlenie
zamieszkujących te tereny Niemców za linię Odry.
....
Łukasz Wojtach
http://muzhp.pl/pl/c/239/polska-w-ii-wojnieswiatowej
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