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Czi~, 17.09 .1981r.,

w 42 rocznicę wkroczenia wojsk radzieckie~
dokona nia w praktyce wcześniej ustalonego 4 rozbi oru Nasze~G Kr~ju, składomy pod Pomnikiem U łan ów Grochowskich wieniec w hołdzie
do ?o.~ki i

Polekc-n ;J'"lmo r ń<!Ma n y ch p r zez: z ab orców.
·
··ani .;: c.ota c 'a na s za nie jest nymierzona 1'1 żade n z sojue:z:'l z e wa r t"J'Ch
~~·ze?. Rz;-d I'R :.. ,· s ł ui: y j edy n ie przypo mni eniu •rzecz ywistej p ra wd y hie tor~·c?.:r.eJ , ·będąc :'edn o cz e śn ie wy r aze;;1 c~c i ~ l a m ę k i i cierpień mordOI'f8•
nvch ~- olakćn , bez względu na t o, k to oył ~ ch oprawc ę. Koniunktura poli ·: ,: :z n<l nie może stan ow i ć wy ceny dl a krwi l u dzkie j - ma ona j ednaki
s~ók i no j ecnel~ szacunek za sługuje. Dla t e go z ap a la ć z n i~ze należy
tćlk p ~. Or"'5 Z eg o jak i si edemna s teg o dn i a mi PO i ę ca Ytrześnia.
Młodzie2owy

s u~ałki,dn,17.09? 1981

roku

C połeczny

Komi t et

Organizacyjny

ALEKSANDER BREGMAN - 11 NAJI.BPSZY SOJUSZNIK HITLERA•
.
Stu.:!.ium t) va:póJ:pracy Niemiecko .., Swleckie~
W tajny~ protokole dełą•zonya d o paktu o nieagreaji z 23 sierpnia Nieaoy
Scrwiety r o zgraniczały aweje "atrefy interesów'' w Polace wzd.ł~ linii
rzek - Pisy , Narwi-, Wisły 1 Sanu.Pojęeie "strefy 1nterea'w~ byle 4o'ć
gćlne 1 mogło być rozaaioie interpretowane • choć zało1:eniea by} o, te naa~
ią zaianY. terytorialne 1 polityczn•. W tym a ..encie wszakże nie byle je•zcze
~one w jnkich okolieznościaeh ·te zaiany naatąpią i dlate&o obie atreny woa ly problea pozoetawić w zawieszeniu w oczekiwaniu na dalszy bie& wytarzeń.
zy dojdzie do wojny ogólnej? Czy tet - je.lt sp<Hizie\i8.ł się Hitler 1 z czyla
iczył się również· Stalin- Wielka Brytania 1 Francja w obliczu atan.wiaka
o~ ji i niem~żliwości przyjśoia Polsce ze skuteczną poaeeą, eofną oi~ i pe~~lą Niemccm na lokalną rozprawę z Polaką? Czy \treazcie doj&zie ~• ~owe,•
nnaehiu~, tym razem z uazi~łem Rosji? Póki nie było odpowiedzi na te pytai a , obaj partnerzy nie mo,li przewiazieć jak naatąp1 w praktyce rozsranl•
zenie"stre:f interes6w". Toteż w Moanie ~e U3talono planu wap.laziałania
o j~k~ego obu państw przeciw Polaee. Nie było, jak się zaaje, ża~yoh ukla•
ćw , prz~widujących formalnie zbrojną interwencję Sowietów. Tya barizie~
1~ ustalono terminu wkroczenia wojsk sowieckich &o Polski. /str. 55/
Przyeiskani prz~z Nieac6w, zaniepokojeni aluzją , te na wachód .C linii
e&tziału mogą p"'·•ts tać 11 niJ""e paf.stwa''• przyw{M.:/.cy acr,.rieccy niewątpliwie
zynili wszystk o~ aby przyspieszyć interwencję. KażQa &o(zina byla.watna.
okłatny

termin nie

atigł być

jdnak ustalony

nie!Mllże

v ostatniej chwili.

eszcze 16 września o godzinie 18 Mołotow 1n!or.uje ambasacora nioaieekiego,
e zbrcjna interwencja sowiecka jeat lNeatią najbliższego czaau,"być aote
awet jutro lub następne&• &nia "• A już w parę &MZ1n później - o goez.2
ano 17 września - Stalin wzywa ~~ulenbur,a na Kreml aby mu w pbecności
ołotowa i Woroszyłewa oświaeczyć, b o 6 rano Armia Czel"Wona wkroczy co
olski. /str. 61/
Interwencja sewiecka wydatnie przyspieszYła zakończenie kampanii pelakioj.
jej przededniu walczyło jeszcze 25 dywizji polskich. P~ Kutnea toczyła
, ię nadal największa błtMa kampanii, w ~tórej zaanga~~e były trzy araie
iemieckie i większa ezę .4. Wftwa!!e. Inna bitwa -toczyła .eię kole Toaaazowa,
rzy czy.m o ile armie · , cl<:lll'ództwem ,gen. Kutrzeby nie !dały szans przelama
~ ~ierścienia nielli~S~ao, okrątaj~cej je poł Kutnea, jednoetki walc~~·
ięazy ·wisłą a ~U&iea ~ a1ę przebić na wsch64 1 kontynuować walkę na
resa.ch wschecinich. 'Trzecia bitwa toczyła ai~ na vachó4 ed. Lwowa , gdzie
ojs.ka pelakle w ogóle nie były N.cięte.. War•zawa ,, Lw6v, Med.lin 1 Hel
adal ata.wiały czoło .napastnikowi niell1eckiellil. Amie lU:tlera stały wobe•
owych problemów; uoziło la wyczerpanie •1ę amunlcji. \felłle zeznań gen.
.
odla w Noryabe;rd.ze zapasy aaunlcj1 ataroayl;y~y ~.lko na 41.~1eaię$5 d.• pil}t-

••tu dni.

•

-=
Wańkowicz o pierwszych słoYłaeh naszego Hymnu povd.ed:ia.i, !t
najpiękniejszymi spośród napisanych w języku pals~lm. Polska wzięła początek z . Gniezna·,l'l momencie szczególnego l(J!jf"oi:ęn~J
- z zachodu. Przetrwała, mimo 200 ~ letn1ego germąńsk~eQO osn~~ ~
od Geron& po Rudobrodego - palącego aiq n1eu§tanni~ wzdłut grodeb
Odry, by w XV stuleciu zamazać- ni&st6ty, n~eo~tetęcznię w c~o~
czarnego .krzyża Hyroełego z tyehź5 gorntońskich pędóv1. Pr~ęn-n~h
brzemienny dla- dzisiejszego obl:!.cz:c św:t.a t8 ftiak ,XVll, po re~ Pi-ei"W§:i!:V
opuszczona PI"%CZ wszyetk;i.ch - t~ r;r;adl<a 1 /wydowałoby ~;j.ę/nl.elogi ..
czna kcniunktura polityczn~ od tego czasu ~toło
~olsk~ codz1en•
nościę. Rozdarta na 123 lo ta prze% trll;y cząrn~ orły ~
4GINfiŁA,

są

one

eiv

odradzsjęc się

r-ue

w koronią, by jak przed 237 laty, ratowaĆ eurPPł
przed nowym zalewem - poprzednio zieleń i półkeiętyc, wt~dy ~ząra

młot. Był rok 1920 jprzamoc~ wyfflazywany dzi. z pol~
pam1~ci/ i 20 !et niepodległoeci, tokto ~~r~łozowańoj w m$lowa~
nych p1·zez ostatnich tr;zydz~eśc1 kilka lot obrezksoh hutoryo"~Ych ,
pędzla artystów fsł6ZLI. Czy mota .. e~upot~?
. .

wień,

sierp i

sklej

lat. W

żyjemy w nowych ~1arunkach .. po~ornej nie:~:oJ.e7n.Q$~1 .. jut 37
życiu jest tO Oki"OS Wt:hOdZ·e1118 W emUQI} ei.cni_ę, 'I')<Ot'a, VI któreJ

każdy podjąć
szłością.

musi

ezc~ególny

rachunek t.umi.efli& ... ro.~rechunek

Iluzj~ jednakże byłoby liczy~,

nłlleuchronnośc

it

rz~dZtC'I

z

·

przę ..

Polskt ~~:rozui:rhH

proces-u hi.etorychnego i fakt, U ka.żda (.Jykttturo, j.& ...
ko wynaturzenie w procesie cgólnej dellłokreej.t 8połęczeństw .. ~tH>t ~ja•
r11sk1-em przejściowym i krótkotrwa2y~, oc:zywiśc .h relatywnie Clo will~
lowie'kowego proces1.1 przekształcania 61@ ępo1eezeństw. Łez cierpień
1 zakratowanych sumień nie zróvmowa.ty jedtll71"żo .. w Pri:ypa,dku jedno.stko~lego losu - .świadomość tegp.
·
"I jeśli mielibyśmy profetycznia spoJr:z:eć w pr,zyę~~ll~Ć :- Zd.>ie
musimy sobie sprawę, iż rzędzęca partia nię e~l:ljm-11 ępot"~~tń§t;vfLJ

szczelnie

osłon1ętych·tajemnic,

równałoby się

to bowiem

o~~~t•~~r.~mv

aamounice.stwien1u - przyznaniu się do l>~f'Eigu f.ałs~or~tw t xbro~r.t.,
do policyjnych. metod ·W ujarzmianiu Ołlrod,u 1 ~ego tOOC .. lMnloj kultu ...
ry, a w szczególności do 1!1an1pulowan1a Hi~tor_ię Nerpdu Pol.§~1ego,
a p.oprzez ~o świadomości~ rzędz~mego ~;połe{;·zań.$l:·Wli• . tadna d')'ktetura
nigdy n~e dę:tyła do o'wi~cen~a społ§~%Oń~J:Wfł • przec~~vn;l.~, do maksj..eo
111.um .OQranic:zała wo.1ooj.c:1 ob)'Xijłt,elskto-

Dlatogo społeczeństY4o polskie nio poznało jeszcze rzecz;y~ i<•
staj pr<:l\'idy o działalności G~.ard:li L.udonej ~d 1942 roku,. prawdy o
krwawym okresie pienvozych lat powojennych, prawdy rozbitej o piliznański bruk w 1956, prawdy z~tajonej w ~~kaa•rkoch policyjnych biur
od 1970 roku po dzień dzi$iejezy. ObJa•'Vienie tej prawdy :zmusl.łPby
Kierown:i.czę Instytucję do publJ.cz:nago· Si!tiiOzapytęnia o to, czy posi&oo
da mandat społecznego paparcia. ~ka byłoby odpówied! apel~czea
atwa? Skoro takie pytanie nie pada - có%, rz.ędz~cy 'tl tyllł j>rzyn~j
mniej mają szerokie rozeznanie.
Slmw. które l< .-·,;z wypowiett, głównię skierować chciałby 11 ~
kclegów z suwalskich - 1 nie tylko - s?:kół. Pod bnie jak "Y
te raz, był-em w suwa leki ej szkole średniej 6wiedki.elllm komun1st ycz, eg
eksperymentu na Historii Ojczystej, e zatec podllioteaun w którym fl'łkto ...

młodszych

·

łcony miał by~

myślenie,

a który to 6pesób ' poleoleretUonej • ąfinua
tywnej wobec rzeczywistosci postawy. W imię czego chci no odebrać prawo
do poszukiwania własnej Prev1dy. r•;.kazuj~c przyjąć t~ jedynie ełuel!n"'?
By by6 marionetką w świecie sztucznej idei?
Kto odpowie za zbrodnię. jekictj omal nie dokonano - ijaUej Qro··
iba ostatecznie nid znikła ~ n~ świod••ośc~ i godności Norodu Pelaki go?
za fałs'z~~~~e 1 ~o~~i~~I~ów~z;~~a 1~ifi!0 6}3~ to~U~~: ~U~ 0 ~!e3~~tk p~t~
.42 laty. a którego kb•etwo długo btdzie--przeszkod~ w rzeczyaietya
~bliżeniu sęsiaduj,cych ze eobę nerodów •. Nte fełaz winien atano ić
fundament przyjatni. Zaden za6 eyatea polityczny nie •oż być pr.te~
$Zkodę badaczowi hiotorii w próbie rozwi,zania rzeczywieteg
biegu
okre$1'0nych zdarzeń.
.
Koledzy. W 1•10 zapewnienia długowieczne,ć:i istniejoc-J dykte•
ttlrze _próbowano zatruć nasze szkolnictr~o poprzez indoktrynacjo, fol·
gał

na

zwęhniu

socjali5tyczny sposób

świadomości nakazującej

przyjętcis

s~owanie

faktów z historii, Zr;łaszcza najnowszej, pep zez t erzenie
kadry podagegtcznoj, w wielkiej cztici poału')Zn1o wypełnia•
i~cej polecenia pregre••weoo wyniszczani
naszej 'niadea act. Dzi'
napór pozornie zelżał. Alo prawda o Naezęj Przes~ł•4ci nadal p winn
być możo w etarej szacie. Od Wes zalety, czy p trafici
pr,zyw leć d
a~ebie jej inny k&ztałt, czy wykształ~icio własną krytyczn
6wiad
~
śc Naszych Dzejów minionych. Bez tej świado~ości nie sposób zrozu ,ie~
J'ti:e fachov1ej

obecną rzeczywistość._9!2!!:9!? .. e~!:!!~Q!ś.!:!~-!!worn~-~ł!l!!l~- U~z~~~!s_!
ne forumm swobodnei ""'mian~ 11yiHi tak o wseoiczesnoic1 1~fc I hintorił

~~Ii-,i-;~~~~~~-s;~;;at;-~fi;~ii!6;-~~;~'~iiol~;;r~~;-~Ii~;;i~~I~i---~J
Koła, Nłodych Historyków. t-'ly61
i przy współpracy z t~ częściQ

że pr~y odr binia Waszej inicjatywy
pedagogów, którzy na to mmi.ano rzeczy~
wiście zasługuję, zamysł ten przekształcić by Eotns w rzeczywiotość
Pamiętajmy, 2e pochodzimy z ziem:"których najwitkezym bog ctwe ja r
ezczególnio bolesna,przeszłość i ludzie, pa•ittajqcy r k 1920,!udz
podziemia z czasu ostatniej wojny, !udzie aresztowani i wvwo:teni tak
w 1940 jak i po 1944 w głęb Rosji• Wielokroć - jechali po śmierć.
Jeśli spotkacie ukl.ch - obowięzkiea Waszym j as t wynetować t , co pamiętają, co zechc~ cpowiedzie6. W ten sposób choć w cz,6ci móc b . dz~e~
a.~. spłaci.ć nasz dług wobec ich krzywd i cierpienia. PeiRiO\:aj y, że
pr~we~ i obowitzkie• każdego Polak
jest znajom~6ć Dz1ęjó~ OJczystych.

,

Jerzy

Fiećko

~~wałk1,dn.17.09.1981roku
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