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Odpowiedzi: 147 to “Pytania, na które “profesor” Bartoszewski nie odpowie”

 vibov powiedział/a  2007-11-29 (czwartek) @ 00:54:01 

“Co  skusiło  Pana,  jako  83-letniego  staruszka  niemającego  zielonego  pojęcia  o
lotnictwie,  do przyjęcia swoistej  synekury,  posady prezesa Rady Nadzorczej LOT,
znajdującego się skądinąd w bardzo trudnej sytuacji finansowej? Czy w czasie Pana
zarządu LOT-em może się Pan pochwalić choć jednym, jedynym posunięciem, które
przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej firmy?

Z bloga Korwin-Mikkego:

“Proszę  mi  z  ręką  na  sercu  odpowiedzieć:  czy  każdy z  niesłychanie  honorowych
prawicowców,  otrzymawszy  stanowisko  szefa  Rady  Nadzorczej  “LOT”-u,  płatne
20.000 zł miesięcznie,  po przyjrzeniu się, że Zarząd jest nie do ruszenia i ciągnie
firmę w dół – zrezygnowałoby demonstracyjnie z tej synekury?

A p.prof.Bartoszewski to zrobił.”

 maciek powiedział/a  2007-11-29 (czwartek) @ 03:29:37 

I podobno Bartoszewski nie skrzywdził też kotka…

Adam powiedział/a  2007-11-29 (czwartek) @ 12:53:47 

Jak można wyciągać takie indywiduum na świeczniki, to przecież jasno widać że całe
życie  był  wypychany  przez  antypolskie  ugrupowania  zarówno  niemieckie  jak  i
żydowskie  na  różne  stanowiska.  Jest  to  człowiek  szkodzący  naszemu  narodowi  i
Polsce.  A głos  takiego  Vibova  świadczy  ilu  jest  matołków  w  naszym  narodzie,
skutecznie wynaradawianym przez polskojęzyczne media i  różne pseudoautorytety
gotowe głosić każde świństwo za nędzne parę złotych. A swoją drogą taki Vibov nie
zrozumiał  że  Bartoszewski  nie  jest  żadnym  profesorem ani  nawet  magistrem.Ma
wykształcenie  takie  samo  jak  Wałęsa,  czy  Kwaśniewski.  Wydaje  mi  się  że  ta
czołobitność wywodzi się z czasów komuny gdy ludzie nawet wykształceni całowali
buty bylejakiemu sekretarzowi.

Malena powiedział/a 2007-11-29 (czwartek) @ 18:56:56 

Jest  zdumiewające,  że  senat  KUL  postanowił  przyznać  doktorat  honoris  causa
Bartoszewskiemu  po  jego  obrzydliwych,  niegodnych,  chamskich,  wystąpieniach
polityczno-propagandowych.  Wyzwiska  i  obelgi  w  stylu  “dyplomatołki”,  którzy
“szmacą  kraj”,  można  jedynie  tłumaczyć  kompleksami  lub  amnezją  biednego
staruszka.  Co  by  nie  mówić,  gimnazjalisty  z  maturą  zrobioną  na  kompletach
bezprawnie  nazywanego  profesorem (  nawet  bez  magistra).  Za  zaangażowanie  w
kampanii na rzecz PO doczekał się Bartoszewski arcyhojnych pochwał Tuska.Został
okrzyknięty  jako  rzekomy  “najlepszy  polski  życiorys”,  “najlepsza  polska
biografia”,jako”róża róż”. Ten podły człowiek nie jest godzien nazywać się Polakiem.
Warto  bliżej  poznac  jego  życiorys  i  wszystko  będzie  jasne.  Niedoinformowani
słuchacze Michnika i Gazety Wyborczej ocknijcie się.

Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do 
zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam 
najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u 
innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi 
najsilniej nienawidzić.                                                                                                            1.



Antoni Słonimski, poeta żydowski 
Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak 
śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była 
metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym
Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, TVN 
24 "Kropka nad i " 09.02.2011

http://marucha.wordpress.com/2007/11/28/pytania-na-ktore-profesor-bartoszewski-nie-
odpowie/

Żołnierz  Armii  Krajowej,  działacz  Polskiego  Państwa
Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego
W  Powstaniu  Warszawskim  właściwie  statystował.  Był  noszowym,  a  w  1944  tylko
adiutantem. Był uczestnikiem, ale że "bronił stolicy" to za dużo powiedziane. Takich jak on
pomocników AK walczącej było dziesiątki tysięcy. W boju się nie wykazał. Wiele opowieści
z tego okresu jego życia okazało się kłamliwych. Na jednym ze spotkań pytano go gdzie
dokładnie brał udział w Powstaniu i czy mógłby podać jakiś oddział, nazwiska, wydarzenia
itd. Niestety tylko zakłopotanie i mętne wyjaśnienia. W żadnej dokumentacji nie ma jego
nazwiska czy pseudonimu. Wygląda na to, że jego przyszłość jest jednym z mitów III RP,
który trzeba odkłamać.Po wojnie pracował jako dziennikarz. Siedział kilka lat za AK, choć
działał  w  Delegaturze  Rządu  -  a  nie  AK,  która  była  jednakowo  źle  widziana  przez
żydowskie UB. Później dużo pisał w masońsko-prosyjonistycznym krakowskim Tygodniku
Powszechnym  (dlatego  też  tygodnik  ten  dezawuował  J.  Em.  Ks.  Prymas  Wyszyński).
Bartoszewski jest chyba jedynym w Polsce człowiekiem, który siedział za AK, ale w AK nie
był.        

Ze swymi rewelacjami czekał długo – do śmierci Kossak Szczuckiej i  do śmierci jej
córki mieszkającej w Szwajcarii (wydala 2 świetne książki o Matce).

Dlaczego  milczał o Zofi Kossak Szczuckiej i Irenie Sendlerowej?

Zofia Kossak była założycielką "Żegoty" organizacji pomagającej i ratującej Żydów. Stała
na  czele  Frontu  Odrodzenia  Polski,  tajnej  organizacji  katolickiej,  będącej  kontynuacją
przedwojennej  Akcji  Katolickiej.  Współpracowała  też  z  polityczno-wojskową  katolicką
organizacją podziemną Unia. Bartoszewski – wówczas osiemnastoletni – był tylko małym
trybikiem w tej organizacji.  Dopiero po jej śmierci zaczął przypisywać sobie GŁÓWNĄ
ROLĘ!"Poznałem  Zofię  Kossak  Szczucką,  oraz  towarzyszącego  jej  Ojca  superiora
Kosibowiecza  -  TJ,  w  połowie  lat  30-tych  gdy  odwiedzała  naszą  podchorążówkę
(organizacja  Żółty  Krzyż)".  Ona  to  doceniając  w  Bartoszewskim  zamiłowania
dziennikarskie,  zaprotegowała  go  do  Władysława  Bieńkowskiego,  ps.  "  Wencki"  -
kierownika Wydziału Społ. w Delegaturze Rządu. Ten z biegiem czasu wciągnął go, zawsze
wścibskiego i energicznego, do akcji pomocy Żydom, a wreszcie w 1942/43 do organizacji
"Żegota",  mając  nadzieję,  że  się  dobrze  wywiąże  z  zadań  jako  pobratymiec  krwi.
Bartoszewski  opiekował  się  zleconymi  mu  rodzinami  żydowskimi,  nosił  im  pieniądze,
zaopatrzenie,  lekarstwa,  sprowadzał  lekarzy  do  chorujących,  zabezpieczał  im  zmianę
mieszkania  po  dekonspiracji.  był  małym  kółkiem  związanym  z  życiem  kilkudziesięciu
rodzin, w ramach dużej machiny troszczącej się o życie dziesiątków tysięcy.
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 Miał skromną rolę związaną z wiekiem.

Dopiero po wojnie działalność Bartoszewskiego nabrała dużego rozpędu, zakresu, zaczął
sobie przypisywać prawie główną rolę w tym Wydziale, kierowanym przez Bieńkowskiego
-" Wenckiego". To mu udało się przeprowadzić, gdyż Bieńkowski musiał zniknąć, ukrywał
się, a Bartoszewski "roztropnie" o nim nie wspominał, choć miał takie okazje gdy pracował
w tyg. "Stolica", bo on tam sobie wyrabiał markę, więc przemilczał Bieńkowski a wpisywał
siebie. I tak powstał bohater. 

                           FOTO :  Działacze Żegoty w kwietniu 1946.

Gdyby Bartoszewski był osobą przyzwoitą, to świat od niego, a nie od amerykańskich
dziewcząt dowiedziałby się o Irenie Sendlerowej. Postać Zofii Kossak-Szczuckiej też nie
znalazła swojego popularyzatora. Dziś to nazwisko nic nie mówi młodemu pokoleniu,?
a o Bartoszewskim, choć był tylko pomocnikiem obu Pań, słyszeli wszyscy.

To się nazywa umiejętność robienia sobie dobrego PR i autoreklamy.

http://niezalezna.pl/6834-marta-kaczynska-krytykuje-bartoszewskiego?page=1

http://wirtualnapolonia.com/2011/03/01/wracaja-na-karty-historii/

Współpracownik, agent SB?

W 1955 zwolniony z więzienia z powodu złego stanu zdrowia (!!!), zaraz po zwolnieniu 
sąd Wojskowy umorzył postępowanie wobec niego ponieważ z działalności w AK ujawnił 
się w 1945 r. 10.01... W związku z tym w 1959 komunistyczny stalinowski sąd wojskowy
przyznaje Bartoszewskiemu odszkodowanie za straty moralne...

Dzisiaj wiezionym uczestnikom niepodległościowego podziemia trudno dostać 
odszkodowanie za utratę zdrowia, a co dopiero za "straty moralne"! Co innego za Stalina...

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?
idx=B&katalogId=3&subpageKatalogId=3&pageNo=1&nameId=2560&osobaId=6017&;

                                                                                                                                                 3.



W latach  1972-73  toczyło  się  śledztwo  Wydziału  Śledczego  KSMO po  doniesieniu  W.
Bartoszewskiego do Prokuratury Generalnej – sprawa nr repertorium D-59/72 – w związku
ze sfałszowaniem jego podpisu.  Fałszerstwo było elementem kombinacji  operacyjnej SB
mającej  na  celu,  za  pomocą  spreparowanych  materiałów,  skompromitowanie  W.
Bartoszewskiego  w  środowisku  dziennikarskim  i  inteligenckim  jako  agenta  SB  i
przedstawienie  go  jako  informatora  „Radio  Wolna  Europa”Figuruje  imiennie  w sprawie
obiektowej krypt. „Misiek” („Alfa”) (nr 3443) zarejestrowanej 28.11.1962 r. przez Wydz. V
Dep. II MSW dot. działalności wywiadowczej pracowników ambasady Izraela w Wiedniu na
Polskę  oraz  osób  ułatwiających  wyjazd  repatriantom z  ZSRR do  IzraelaWymieniony  w
sprawie obiektowej Wydz. IV Dep. II MSW z uwagi na stałe kontakty z ambasadą Izraela w
okresie konfliktu izraelsko-arabskiego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1158/IV-35 w
Biurze "C" MSW.
http://lustracja.net/index.php/pozostali/162-wladyslaw-bartoszewski-kontakt-operacyjny-
ambasady-izraela
http://lustracja.net/index.php/rozne-listy/89-1706?showall=&start=1
Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. W 1940 r. przypadkowo dostał
się do Oświęcimia, z którego zwolniono go po kilku miesiącach, co było wydarzeniem
niespotykanym. Mimo to obdarzono go zaufaniem w organizacji katolickiej FOP - Front
Odrodzenia Polski, związanym ze Stronnictwem Pracy, a kierowanym przez pisarkę Zofię
Kossak Szczucką. Poznałem ją, oraz towarzyszącego jej Ojca superiora Kosibowiecza - TJ,
w połowie lat 30-tych gdy odwiedzała naszą podchorążówkę (organizacja Żółty Krzyż). Ona
to  doceniając  w  Bartoszewskim  zamiłowania  dziennikarskie,  zaprotegowała  go  do
Władysława  Bieńkowskiego,  ps.  "  Wencki" -  kierownika  Wydziału  Społ.  w  Delegaturze
Rządu.  Ten z biegiem czasu wciągnął go, zawsze wścibskiego i energicznego,  do akcji
pomocy Żydom, a wreszcie w 1942/43 do organizacji "Żegota", mając nadzieję, że się
dobrze wywiąże z zadań jako pobratymiec krwi.
Bartoszewski  opiekował  się  zleconymi  mu  rodzinami  żydowskimi,  nosił  im  pieniądze,
zaopatrzenie,  lekarstwa,  sprowadzał  lekarzy  do  chorujących,  zabezpieczał  im  zmianę
mieszkania  po  dekonspiracji.  był  małym  kółkiem  związanym  z  życiem  kilkudziesięciu
rodzin, w ramach dużej machiny troszczącej się o życie dziesiątków tysięcy. Miał skromną
rolę związaną z wiekiem. Dopiero po wojnie działalność Bartoszewskiego nabrała dużego
rozpędu,  zakresu,  zaczął  sobie  przypisywać  prawie  główną  rolę  w  tym  Wydziale,
kierowanym przez Bieńkowskiego -" Wenckiego".  To mu udało się przeprowadzić,  gdyż
Bieńkowski musiał zniknąć, ukrywał się, a Bartoszewski "roztropnie" o nim nie wspominał,
choć miał takie okazje gdy pracował w tyg. "Stolica", bo on tam sobie wyrabiał markę, więc
przemilczał  Bieńkowski  a  wpisywał  siebie.  I  tak  powstał  bohater.  W  Powstaniu
Warszawskim był w W-wie, coś tam statystował.
 Po wojnie pracował cały czas juko dziennikarz. Siedział kilka lat za AK, choć działał w
Delegaturze Rządu - a nie AK, która była jednakowo źle widziana przez żydowskie UB.
Później dużo pisał w masońsko-prosyjonistycznym krakowskim Tygodniku Powszechnym
(dlatego też tygodnik ten dezawuował J. Em. Ks. Prymas Wyszyński). 
W Krakowie był za żydowskiego bohatera, więc ułatwiono mu wykłady na KUL, choć przy
wątpliwej maturze okupacyjnej (czy małej maturze) i 3 dr. h.c. nie mając wyższych studiów,
kreowano go na "profesora", ale nie ma tego tytułu, Żydzi mu tego nie załatwili, a przecież
to dla nich drobnostka, ale dali mu dobrą posadę ambasadora w Wiedniu, mimo że jest bez
kwalifikacji. 
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Napisał kilka wspomnieniowych książek na tematy okupacyjne, nie zapomniał oczywiście
wspominać  szerzej  o  polskim antysemityzmie,  szmalcownictwie.  W Wiedniu  znalazł  się
jako,  swój  zaufany  człowiek,  współpracował  blisko  z  wrogiem  Polski,  opluwaczem,
Szymonem Wiesenthalem, dyr. Izraelskiego Ośrodka Dokumentacji (o hańbo - załatwił mu
nawet odznaczenie komandorią orderu Odrodzenia Polski -więc order  ten zbrukał).  Miał
odczyty o stosunkach okupacyjnych, tak w Austrii, jak i w Niemczech, wplatał stale nasz
antysemityzm,  szmalcownictwo,  co  tam  się  ogromnie  podobało,  bo  jakoś  odciążało
Niemców,  więc  miał  dobre  publiciti  -"profesorskie".  Będąc  żydowskiego  pochodzenia,
miał  żony  Żydówki,  syn  mieszka  w  Izraelu. Nic  dziwnego,  że  zażydzona  Unia  "
Wolności", pchała go jako "wielkiego katolika" na ministra spraw zagranicznych u katolika
Wałęsy. A nawet mieli bezczelność proponować go jako kandydata na premiera. 
Kiedy  my  otrzeźwiejemy?  10  profesorów  KUL  zdezawuowało  go  jako  rzekomego
naukowca, podkreślili amoralność jego jako katolika, kilka żon, w liście do Biskupa w Essen
w XI 1996 r.. List ten był upubliczniony w prasie krajowej, co nie przeszkadza TV tytułować
go do teraz profesorem. Jako pupil  żydokomuny, dostał  od prez. Kwaśniewskiego Order
Orła Białego ! Jaka to hańba dla tego Orła. Bartoszewski ma też honorowe obywatelstwo
Izraela  ." 
Tadeusz Bednarczyk, Żydzi polscy dzisiaj - książka Tadeusza Bednarczyka, 2001-04-28 
http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_326.html                                                                        
Bartoszewski opublikował 18 grudnia 2004 w gazecie Rzeczpospolita swój artykuł pt. 
"Moja Jerozolima, mój Izrael" - Wspomnienia W. Bartoszewskiego. 
Rodzice Bartoszewskiego przeszli na katolicyzm jak np A.Hemar. Syn Bartoszewskiego tez 
jest obywatelem Izraela i mieszka w Izraelu. Bartoszewski miał trzy żony. 
Bartoszewski jak był ministrem MSZ-u był w Izraelu w listopadzie 2000 roku. Miał 
wystąpienie w izraelskim Knesecie (sejmie). W trakcie swojego wystąpienia UBLIŻAŁ 
Polakom używając słów "... ciemniaków z prowincji, którzy dobrze pisać i czytać nie 
potrafią ..." oraz oczerniał oficjalnie Polaków w inny sposób. Elementarne zasady 
dyplomacji sprzeciwiają się temu, aby w obcym kraju OCZERNIAĆ naród, który się 
REPREZNTUJE, a historia światowej dyplomacji NIE ZNA przypadku, aby czynił to 
urzędujący minister. [Antypolskie wystąpienia w. Bartoszewskiego, Rzeczpospolita 
278(5748), 29 listopada 2000, s. A6] 

Bartoszewski jest UZURPATOREM i każe się tytułować "profesor". 
Władysław Bartoszewski swoja edukacje skoczył w wieku 17 lat i ukończył tylko 3 lata 
szkoły średniej. Maturę zdobył w "podziemiu" w czasie wojny. Ten człowiek nie miał i NIE 
MA tytułu nawet "magister" a do profesora jest jemu daleko. W Krakowie był uważany za 
żydowskiego bohatera w kręgach żydowskich, więc ułatwiono mu wykłady na KUL o 
holocauście, choć przy wątpliwej maturze okupacyjnej. Potem zapraszano jego na wykłady 
do rożnych uczelni o holocauście, ale NIGDY on NIE miał prawa EGZAMINOWAĆ 
studentów bo NIE MA KWALIFIKACJI. Potem po 1990 roku żydzi przy władzy w Polsce 
KREOWALI jego na "profesora", ale nie ma tego tytułu, 
Żydzi mu tego nie ZAŁATWILI, a przecież to dla nich to DROBNOSKA ale się NIE DAŁO
tego zrobić. 
en tytuł "profesora" to UZURPATORSTWO Bartoszewskiego jak jego zaczęli tak nazywac 
w telewizji i mediach, ale NIE na uczelniach. 
Po wyzwiskach Bartoszewskiego w Knesecie pod adresem Polaków, 10 profesorów KUL 
zdezawuowało go jako rzekomego naukowca i napisało list otwarty do PAN za 
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PROFANOWANIE tytułu "profesora" przez Bartoszewskiego co ma TYLKO skończona 
szkołę średnią i NIC WIĘCEJ. 
Protestowali także, że Bartoszewski NIE MA kwalifikacji, aby być ministrem w polskim 
MSZ-e.   Bartoszewski jest tym tzw. "autorytetem moralnym", ale TYLKO dla żydów, gdyż 
należy do ŁOWCÓW tzw. antysemitów i tzw. "szmalcowników" bo jak twierdzi 
Bartoszewski jest ich pełno w Polsce. 

Oto CAŁY Bartoszewski. 
Czy Pan Bartoszewski jest Żydem?
2010-03-15
Napisałem wczoraj notkę pt.”Czy istnieje choć jeden głupi Żyd?”
Pisałem szybko, na gorąco. Nie ukrywam, że cholera mnie brała więc nie byłem zbyt 
wylewny a i pewnie parę ortów popełniłem.
Cały dzień nie dawała mi ta sprawa spokoju. Nosiłem się z zamiarem wysmarowania ostrego
elaboratu na temat „Ci niewdzięczni Żydzi” itp. itd.
Byłoby o czym pisać, zapewniam Was. Materiału nie brakuje. Pióro też naostrzone. Tylko 
pod wieczór naszła mnie refleksja innego sortu.  Ki ch... pozwala na to wszystko? Czemu 
Żydzi, Francuzi, Niemcy i kto tylko chce, mogą jeździć po nas jak rekrut na szmacie? Kto 
odpowiada za wizerunek Najjaśniejszej za opłotkami? Zgadnijcie?
Ano Pan Minister Spraw Zagranicznych!
Odrodzona „cudem” w 89' Rzeczpospolita nie miała jakoś szczęścia do Panów ( i Pań 
także ) piastujących to zaszczytne i kto wie czy nie drugie po Bogu stanowisko w państwie. 
Oszczędzę sobie wymienianie tych zacnych postaci naszej elity politycznej, tak chyba 
będzie lepiej. Skupię się jednak na jednej osobie, której pominąć się po prostu nie da. I 
wybaczcie mi jeśli zdarzy mi się jakiś bluzg czy mało parlamentarne słowo. Postaram się 
jednak być poprawny (językowo). Pan Władysław Bartoszewski, bo o tym tuzie naszej 
dyplomacji tu mowa, był naczelnym dyplomatą w rządach premiera Oleksego ( króciutko 
więc nie zdążył rozwinąć skrzydeł ) i w rządzie premiera Buzka. Tu już miał tyle czasu ile 
chciał by zaprezentować swoje zdolności dyplomatyczne i pokazać całemu światu 
prawdziwe oblicze marnego Narodu Polskiego.
Nie będę pastwił się nad jego tytułami naukowymi, chwalebną martyrologią etc. Nie będę 
Mu nawet wypominał „Honorowego Obywatelstwa” wiadomego kraju, „jedynej 
demokracji” sami wiecie gdzie. Skoro mógł zostać prezydentem OMC mgr. to tym bardziej 
ministrem mógł być OMC prof....
Chciałbym skupić się na merytorycznych dokonaniach Pana Ministra.
A te były niebagatelne...
Biorąc pod uwagę, że do napisania tej notki skłoniła mnie wypowiedź Pana Ze'eva Tzahora, 
też zresztą profa, tyle że z Tel Aviv, skupię się na działalności Pana Bartoszewskiego na 
niwie, że tak powiem, koszernej.
Posłużę się tutaj opracowaniem Jerzego Roberta Nowaka ( z tych prawdziwych 
Profesorów ). Nie ma co wyważać otwartych drzwi.

Oddajmy więc głos PROFESOROWI Nowakowi.
„2 marca 1995 r. Bartoszewski został przedstawiony przez Wałęsę liderom koalicji SLD - 
PSL jako jeden z trzech kandydatów (obok Andrzeja Ananicza i Andrzeja Olechowskiego) 
na ministra spraw zagranicznych. 
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Liderzy koalicji zaproponowali Bartoszewskiego, a Oleksy powiedział, że o tej 
kandydaturze myślał z prezydentem właściwie równolegle (wywiad dla "Polityki" z 11 
marca 1995 r.).
Niekompetentny minister dyletant nieprzypadkowo tak mocno spodobał się 
postkomunistom. Wiedzieli, że przy jego ministerialnych "umiejętnościach" okaże się 
doskonale sterowalny dla nich, a na dodatek jeszcze będzie uwiarygodniał rząd 
postkomunistyczny jako były opozycjonista”
Zaczynamy nieźle...
„Zaniżył ofiary polskie, zawyżył żydowskie.
Inna sprawa, że to, co powiedział Bartoszewski w Bundestagu na temat polskich ofiar 
wojny, było niebywale szkodliwe z punktu widzenia polskiej racji stanu. Na użytek 
zagranicznego, i to niemieckiego odbiorcy, Bartoszewski zaniżył liczbę polskich ofiar wojny
z 3 mln do 2 mln, wbrew wydanemu jeszcze rok przedtem w Polsce źródłowemu 
opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego "Historia Polski w cyfrach" (Warszawa 
1994, s. 197), gdzie podano liczbę 3 mln 100 tys. polskich ofiar wojny. Równocześnie 
minister Bartoszewski zawyżył liczbę polskich Żydów, którzy zginęli podczas wojny. Mówił
o około 3 mln zgładzonych polskich Żydach, podczas gdy rok przedtem we wspomnianym 
źródłowym opracowaniu GUS (s. 197) podano o 200 tys. mniejszą liczbę (2 mln 800 tys. 
osób). Trudno uznać, że cokolwiek usprawiedliwiało tego typu samowolne manipulowanie 
liczbami poległych przez polskiego ministra, 
wbrew źródłowym ustaleniom.”  Zwyczajowe, umiłowanie liczb, jak np. w Kabale. Tak 
jakby 200 tys. niewinnych istnień ludzkich miało jakieś dodatkowe znaczenie. Widać miało, 
propagandowe. Ale idźmy dalej...
„W wielce fetującym Bartoszewskiego artykule Anny Bikont "Goj, polski minister, obywatel
Izraela" ("Gazeta Wyborcza" z 13 maja 1995 r.) czytamy: "Minister Bartoszewski przeleciał 
przez Izrael jak huragan. Zwiastował polsko-żydowskie pojednanie, przyjaźń, wybaczenie". 
W sążnistym artykule pochwalnym p. Bikont zabrakło nawet wzmianki o najbardziej 
słynnym czy raczej osławionym epizodzie wizyty Bartoszewskiego w Izraelu wiosną 1995 
roku. To jest o jego ówczesnym tak kompromitującym wyskoku jako ministra III RP z 
masochistycznym biciem się w piersi za rzekomy "antysemityzm" "polskich ciemniaków" 
na prowincji.”
Zaiste, minister reprezentuje „Polską Rację Stanu”. Pokażcie mi Żyda, który choć raz 
uderzył się w pierś. Chyba cudzą...
„Bartoszewski powiedział dosłownie: "Dzisiejsi studenci będą za dziesięć czy piętnaście lat 
posłami, ministrami, dyrektorami i oni będą określać życie polskie, a nie ta ciemnota, gdzieś 
tam na zapadłej prowincji, która opowiada jakieś głupstwa, a która dobrze czytać i pisać nie 
umie. Ci nie będą odgrywać roli bezpośredniej w życiu politycznym, a studenci będą 
odgrywali tę rolę. Ja patrzę na to realistycznie". (Cyt. za T. Kosobudzki "MSZ od A do Z", 
Warszawa 1997, s. 36).”
A u Pana Ministra to na pewno z czytaniem ok. Gorzej ze zrozumieniem.
„Minister spraw zagranicznych III RP, urzędujący polski minister, publicznie skrytykował 
własny naród w obcym kraju. Zdumiewał fakt, że polski minister spraw zagranicznych w 
Izraelu zdobył się tylko na biczowanie w polskie piersi, a ani słowem nie wspomniał o 
różnych haniebnych przejawach antypolonizmu w Izraelu. I to wyrażanych nie tam gdzieś 
na zapadłej prowincji, ale w stolicy Izraela przez jego szowinistycznych, antypolsko 
nastawionych premierów: Begina i Szamira (o Polakach jako tych, którzy wyssali 
antysemityzm z mlekiem matki, etc.)”                                                                                    7.
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„Dodajmy, że podczas tegoż niefortunnego pobytu w Izraelu, gdy Bartoszewski "przeleciał 
jak huragan" przez ten kraj, szanowny minister spraw zagranicznych zdążył popełnić jeszcze
jedną gafę. Usiłując, zgodnie ze swym zwyczajem, jak najmocniej przypochlebić się swym 
aktualnym interlokutorom, Bartoszewski przyobiecał w Izraelu "zwrot majątku, który 
należał przed wojną do Żydów" (Wg T. Kosobudzkiego, op. cit., s. 36). Do składania takich 
obietnic nie miał żadnego upoważnienia ani ze strony władz polskich, ani tym bardziej 
polskiego Sejmu!”
Potem dziwić się, że różnej maści rabini, jak Singer czy Szinger gębę sobie Polską wycierają
.Panie Bartoszewski! Masz Pan 65 mld. dutków na zbyciu? Jak nie, to morda w kubeł!

„Jak wytłumaczyć fakt, że Bartoszewski w swej wciąż nienasyconej pogoni za dowodami 
uznania z zagranicy (ordery, nagrody etc.) posunął się nawet do przyjęcia medalu 
upamiętniającego zasługi najgorszego niemieckiego polakożercy lat 20. XX wieku, ministra 
spraw zagranicznych Niemiec w latach 1923-1929 Gustawa Stresemanna”
To tak tylko na marginesie. O niemieckim rozdziale działalności Pana Ministra innym 
razem.

„Po zostaniu kolejny raz ministrem spraw zagranicznych (w rządzie Jerzego Buzka) 
Bartoszewski skompromitował się absolutną, skrajną wręcz "pasywnością" wobec tak 
licznych przejawów antypolonizmu za granicą. Jakże symptomatyczne pod tym względem 
było np. jego zachowanie podczas oficjalnej wizyty w Izraelu”

O! Już przechodzimy do meritum mojego wywodu.
„Tak gadatliwy skądinąd minister Bartoszewski nie zdobył się nawet na słowo riposty w 
izraelskim parlamencie - Knesecie. Milczał w stylu, jak mówi Wałęsa: "ani be, ani me, ani 
kukuryku!", gdy w jego obecności rzucano najgorsze kalumnie na Polaków za ich 
zachowanie w czasie wojny. Wśród rzucających oszczerstwa był nawet wiceprzewodniczący
Knesetu Ruby Rivlin z partii Likud, który "uznał Polaków za współodpowiedzialnych za to, 
co się działo na polskiej ziemi podczas holokaustu". (Por. R. Frister w korespondencji z 
Jerozolimy pt. "Trudny dzień w Knesecie", "Polityka" z 9 grudnia 2000 r.). Rivlin twierdził 
również, że w zbiorowej i indywidualnej pamięci Żydów "zostało niestety tak wielu 
Polaków, którzy stali po stronie nazistowskich morderców i nawet uczestniczyli aktywnie w 
prześladowaniu, upokorzeniu, wygnaniu i na koniec także mordowaniu milionów Żydów. 
(...), sam fakt, że jakieś państwo było okupowane podczas drugiej wojny światowej, nie 
zwalnia go to od rachunku sumienia, który powinno zrobić za czyny swoich synów ( ). �
(Cyt. za "Głos" z 9 grudnia 2000 r.).
Ruby Rivlin uważał także, że "Polska musi przejść długą drogę, aby móc spojrzeć prosto w 
oczy narodowi żydowskiemu". (Wg R.S. Dybczyński " I co z tego wynika", "Głos" z 16 �
grudnia 2000 r.). Posunął się nawet do zaliczenia Polski "do grona państw rządzonych przez 
reżimy faszystowskie, jak Chorwacja i Węgry, bądź też kolaborujących z rasistowskimi 
Niemcami - jak Francja". (Wg listu ambasadora RP w Izraelu M. Kozłowskiego "Policzek 
dla milionów Polaków", "Gazeta Wyborcza" z 22 stycznia 2001 r.)”.
Za to co Żydzi w swoim Sejmie wygadują nie może Pan Minister brać odpowiedzialności, 
jest gościem w końcu...                                                                                                               
„Polaków zaatakowali także liczni inni posłowie izraelscy. Pytanie, co zrobił w tej sytuacji 
oficjalny przedstawiciel Polski - minister Bartoszewski? Powinien stanowczo zareagować na
antypolskie kalumnie - jako Polak, jako polski minister spraw zagranicznych, jako były 
więzień obozu koncentracyjnego, jako honorowy obywatel Izraela.                                  8.



 Powiedzmy wprost - zachował się fatalnie, bagatelizując całą sprawę, nie wykazując 
minimum polskiej godności. Według Krystyny Montgomery (tekst "Trochę więcej albo 
mniej", "Gazeta Wyborcza" z 29 listopada 2000 r.): Bartoszewski nie chciał komentować 
wystąpień posłów. "To byłby początek bardzo przykrej dyskusji" – powiedział.”
Jasne, „przykrości” lepiej omijać. A nuż zaczną grzebać w życiorysie? Obywatelstwa 
pozbawią? Nie... lepiej sobie odpuścić.
„Niezbyt pomyślna dla Polski okazała się również zorganizowana w kwietniu 2001 r. podróż
Bartoszewskiego do USA wspólnie z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Głównym celem 
było wystąpienie w waszyngtońskim Holocaust Memorial Museum. Bartoszewski nie 
omieszkał przy tej okazji szczególnie wyeksponować swych "męczeńskich" zasług z czasów
7-miesięcznego pobytu w Oświęcimiu, podkreślając, że z tego tytułu sam "wypchany, 
powinien się znaleźć w muzeum". (Por. Z. Żmigrodzki "Antypolska peregrynacja", "Nasza 
Polska" z 1 maja 2001 r.)”.
Czemu wcześniej się nie „wypchał”? Może tylu szkód by nie narobił.
„Dużo gorzej mówił o własnym kraju i rodakach, gromko bijąc się w piersi za zbrodnię w 
Jedwabnem i akcentując: "Wierzę w naszego wspólnego Boga. On rzekł: 'Sodoma zostanie 
uratowana, jeśli znajdzie się dziesięciu sprawiedliwych'. W Jedwabnem nie znalazło się. 
Dziś mówimy o tej zbrodni, jutro może dowiemy się o kolejnych (...). Mojemu małemu 
krajowi życzę wielkości moralnej".
Władysław "Szybkomówny", jak niektórzy nazywają Bartoszewskiego, i tym razem zapłacił
za swój nazbyt pospieszny potok słów, wyprzedzający jakiekolwiek racjonalne myślenie. 
Palnął bowiem stwierdzenie ujawniające całe rozmiary jego zakompleksienia w związku z 
przynależnością do rzekomo "małej" Polski. Powiedział: "Mojemu małemu krajowi życzę 
wielkości moralnej". Ze zdumieniem komentował to "chlapnięcie" Bartoszewskiego prof. 
Zbigniew Żmigrodzki na łamach "Naszej Polski" z 1 maja 2001 r.: "Można też mieć 
uzasadnione wątpliwości, o jaki tu 'mały kraj', któremu potrzebna jest 'wielkość moralna', 
chodzi? Przecież Polska małym krajem nie jest, a przy tym mocno wątpię, sądząc po 
zachowaniu Ministra, czy uważa on 'ten kraj' za swój. Natomiast 'wielkości' potrzebuje 
nadzwyczajnej pilnie państwo Izrael wraz ze wszystkimi swoimi zagranicznymi ośrodkami 
wpływu".
To w końcu jakiego kraju czuje się bardziej obywatelem? Pomóżcie, bo ja mam robaczywe 
myśli...
Dość. Starczy już.
Czy możemy się dziwić, że byle łachudra sobie Polską gębę wyciera?
Czy jest jeszcze ktoś co mi powie, że Polacy rządzą Polską?
Gratuluję naszym „Starszym Braciom” pomyślunku. Postawić taką kreaturę na czele 
polskiej dyplomacji ( 2x!) to prawdziwy majstersztyk.
Ale niech Wasz Książę Wygnania, czy inny Boss Kahału pomyśli jednak chwilę... Naprawdę
opłaci się wkur.... gojów znad Wisły? Czy to nie odbije się kiedyś czkawką?
My naprawdę chcemy żyć w pokoju i spokoju. Tysiąc lat oganiamy się od różnego robactwa.
Kim jest "profesor" Władysław Bartoszewski  ?  Rozprawka o Władysławie Bartoszewskim:
Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. 19 września 1940 został 
zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. 
Przypadkowo dostał się do Oświęcimia, był w tym samym transporcie co Witold Pilecki. Od
22 września 1940 został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau (Auschwitz I, numer obozowy 4427). 
Zwolniony z Oświęcimia po kilku miesiącach - 8 kwietnia 1941, co było wydarzeniem 
niespotykanym.                                                                                                                    9.



Według Bartoszewskiego zwolnienie zawdzięcza przyjaciołom z Polskiego Czerwonego 
Krzyża, oficjalnym powodem był zły stan zdrowia. Nieoficjalnie zwolnienie przypisywano 
stawiennictwu siostry Bartoszewskiego, która kolaborowała z Niemcami, nawet wyszła za 
mąż za SSmana. Jednak według relacji prof. Miry Modelskiej-Creech z Georgetown 
University w Waszyngtonie, pracownika administracji białego domu, istnieje świadek, który 
przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem. Świadek opowiadał, że 
spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimu, znał m.in, szczegóły na temat wykształcenia 
Bartoszewskiego. Twierdził, że za sprawą Bartoszewskiego i 14 innych donosicieli, którzy 
opuścili Oświęcim (notabene pociągiem pierwszej klasy) zlikwidowano 21 wysokich rangą 
AKowców. 

Ów świadek jest przekonany, że Bartoszewski był konfidentem. 
DRUGA  CZĘŚĆ
Nikogo nie zwalniano z Auschwitz, przynajmniej nie uczciwych ludzi, co innego 
kolaboranci... Tłumaczenie, że go zwolnili ze względów zdrowotnych wydaje się co 
najmniej podejrzane. 
Bartoszewski niemal natychmiastowo po wyjściu z Oświęcimia został wzięty do struktur 
konspiracyjnych. Jest to sytuacja nie do pomyślenia, taki człowiek był zbyt podejrzany, tacy 
ludzi mogli być pod obserwacja, dla konspiracji to zbyt duże ryzyko... Bartoszewski 
prawdopodobnie albo zataił ten niewygodny fakt, albo został wciągnięty do konspiracji z 
pomocą niemieckiej agentury. 
W tym czasie niemiecka agentura była niezwykle rozwiniętą. Dzisiaj milczy się o tej 
niechlubnej przeszłości hasło Grupa 13 nikomu nic nie mówi podobnie jak ŻGW! dla której 
pracowały tysiące żydowskich agentów. Żagiew czyli Żydowska Gwardia Wolności działała 
nie tylko w getcie warszawskim, a w całej Warszawie. Służyła do infiltrowania żydowskich i
polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom. Niemcy wyposażali 
swoich żydowskich agentów także w broń! Agenci mieli za zadanie udawać, że szukają 
pomocy, a gdy znaleźli Polaków, którzy im ją zaoferowali, po prostu donosili na nich 
skazując ich i tym samym często ich rodziny na śmierć. 

ŻGW  zajmowała  się  także  walcownictwem  tropiąc  i  wydając  Niemcom  Żydów
ukrywających się w tzw. aryjskiej części Warszawy. Podobnych organizacji było wiele, w
różnych miastach,  jednak największe  znaczenie  miały  Judenraty,  bez  nich  holocaust  nie
udałby się, Judenraty wyjątkowo gorliwie pomagały Niemcom mordować własny naród. 
http://www.sadistic.pl/kim-jest-profesor-wladyslaw-bartoszewski-vt120508,30.htm
Trzeba być niezłym bydlakiem by przyjmować obywatelstwo takiego kraju.  Zobacz pod
czym Bartoszewski podpisał się przyjmując "honory'.   14 sierpnia, o 9 rano, izraelska stacja
telewizyjna  "Kanał  10",  złamała  wszelkie  zakazy  i  ujawniła  najohydniejszy  sekret
syjonistycznych  lejberzystowskich  założycieli  Izraela  -  umyślną,  masową  radiację
wszystkich młodych Sefardyjczyków.Wkrótce po napromieniowaniu 6 tys. dzieci zmarło, a
te, które pozostały przy życiu, do dziś umierają z powodu raka i innych chorób.
 Zanim  zmarły,  ofiary  cierpiały  na  ataki  epilepsji,  zanik  pamięci,  chorobę  Alzheimera,
przewlekłe bóle głowy i psychozę.https://prawda2.info/viewtopic.php?t=1105

Wystarczy poczytać raporty Pileckiego, żeby wiedzieć, że zwolnienia polskich więźniów się
zdarzały i  niekoniecznie musieli  to być kolaboranci,  bo np. za pośrednictwem jednego z
takich zwolnionych rotmistrz przekazywał informację do Warszawy.        
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Nie jest tajemnicą, że władze okupacyjne były podatne na gigantyczną korupcję i dobrą 
łapówką można było ocalić życie.
Według wersji przytaczanej przez przewodników w obozie Auschwitz, Bartoszewski miał 
kartę pracy PCK, jego matka pracowała w PCK i zrobiła z niego pracownika czerwonego 
krzyża. Rodzicie prawdopodobnie wręczyli łapówki Niemcom dzięki którym został 
wezwany przed komisję lekarską. Przed komisją za namową polskiego lekarza, zamaskował 
swoje rany i udawał, że jest zdrowy (inaczej nie wypuściliby go, jako żyjącego "dowodu" na
mordercze warunki w obozie). 
Podpisał oświadczenie, że nie ma zastrzeżeń do pobytu w KL Auschwitz i po prostu 
wyszedł...

http://www.polandpolska.org/dokumenty/witold/raporty-witolda.htm

Wciąż powstają nieuprawnione legendy, książki, ostatnio nawet filmy o Żydach 
bohatersko walczących z Niemcami. Jednak historia nie zna takich przypadków, z 
polskich bandytów żydowskiego pochodzenia robi się bohaterów (Film "Opór" z Craigiem o
braciach Bielskich - bandytach, którzy rabując i gwałcąc zamordowali ponad setkę polaków 
w tym kobiety i dzieci), albo po prostu ich się wymyśla (Film "Bękarty wojny", "Inglourious
Basterds" w którym bohaterscy Żydzi z pasją zabijają Niemców w tym samego Hitlera). 
Powstanie w Warszawskim Getcie jest słynniejsze, lepiej upamiętnione od powstania 
Warszawskiego.
W getcie Żydzi wskutek długich walk zabili dosłownie kilkunastu Niemców (głównie 
przypadkowo), a ich walka nie miała już żadnego znaczenia, Polacy zabili TYSIĄC 
razy więcej Niemców, a dokładnie kilkanaście tysięcy świetnie uzbrojonych 
hitlerowskich żołnierzy i to z nadzieją wyzwolenia Warszawy i zakończenie wojny, 
niezależnie od porażki, błędów tego okresu, powstanie to zasługuje na pamięć co najmniej 
taką jaką obdarza się beznadziejne powstanie w Getcie.
Bartoszewski zawodowo zajmuję się wypatrzeniem historii i mieszaniem ludziom  głowach, 
znane są jego słynne słowa o tym, że podczas II wojny światowej bardziej bał się Polaków 
niż Niemców. Słowa te potwierdzał wielokrotnie. Władysław Bartoszewski nie neguje 
kłamliwych i szkodliwych dla Polski i Polaków tez Książki Jana T. Grossa "Złote żniwa". 
Lub neguje je na swój sposób np. stwierdzając, że "to bezwstydne bogacenie się Polaków 
nie miało rasistowskiego tła". Dając do zrozumienia, że rzeczywiście generalnie Polacy 
masowo mordowali, donosili na żydów, usługiwali Niemcom aby zagarnąć żydowskie 
majątki jednak wcale nie tylko z powodu antysemityzmu lecz zwykłej chciwości. Jaka to 
piękna obrona...Niszczy się więc pamięć o dobrych faktach chociażby o fakcie, że setki 
tysięcy polaków uratowało niemal pół miliona Żydów wspomina się jak najmniej, tak samo 
jak nie wspomina się o ofiarach żydowskiej agentury, polakach, którzy oddali życie za 
Żydów, nierzadko całych rodzinach (np. dobrze udokumentowany przypadek rodziny 
Ulmów) .
                                                                                                                                              
Nie udało się też do dziś udokumentować ani jednej historii odwrotnej tzn. gdy Żydzi 
ryzykując własnym życiem ratowali polaków.W tym niszczeniu pamięci niestety pomagał i 
pomaga Władysław Bartoszewski, który konsekwentnie milczy na pewne tematy, mówiąc na
inne, kreując historię pełną zniekształceń, czasem wprost fałszywą. Z jakich powodów?
http://pokazywarka.pl/wladyslawbartoszewski/
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  Czy   Bartoszewski  był profesorem

Gdy jeden z internatów zapytał o ten tytuł Niemieckie MSZ, które prezentowało go na ich
stronach,  natychmiast  poprawiono  błąd.  Niemieckie  ministerstwo  spraw  zagranicznych
usunęło  tytuł  profesora  dla  Władysława  Bartoszewskiego  ponieważ  go  nie  posiada.
Bartoszewski ma wykształcenie średnie, gdyż skreślono go z listy studentów w 1962 r. ? na
UW. Biografię ma bogatą (podane przez niego fakty nie do sprawdzenia) ale wykształcenie
średnie. Jednym słowem przez wiele lat wprowadzano ludzi w błąd uznając tytuł profesora
Bartoszewskiemu.Najpierw  była  wojna  (Bartoszewski  zrobił  maturę  w  1939  r.,  potem
studiował polonistykę na tajnym Wydziale Filologicznym UW - po wojnie reżim PRL robił,
co mógł by uniemożliwić mu dokończenie tych studiów ("Złożył na ręce profesora Juliana
Krzyżanowskiego  pracę  magisterską,  jednak  decyzją  rektora  UW Stanisława  Turskiego
został  w  październiku  1962  skreślony  z  listy  studentów."  pl.wikipedia.org/wiki/W
%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski )

Bartoszewski formalnie nie ma nawet tytułu magistra!. 

Regionalny  rząd  bawarski  nadał  mu  stopień  "profesora  wizytującego",  ale  na  jakiej
podstawie?"Profesor  wizytujący  (z  ang.  visiting  professor  lub  sessional  instructor)  –
stanowisko  na  uczelni  przewidziane  dla  pracownika  naukowego  lub  naukowo-
dydaktycznego, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
profesora  i  jest  na  stałe  pracownikiem  innej  uczelni.Ustawodawca  polski  dopuszcza
zatrudnienie  na  stanowisku  profesora  wizytującego  osoby,  która  posiada  tylko  stopień
naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na
podstawie umowy o pracę. Powyższe obostrzenia nie dotyczą obcokrajowców, którzy mogą
być zatrudniani na stanowisku profesora wizytującego, gdy posiadają doktorat.W Krakowie
był uznawany za wielkiego żydowskiego bohatera, ułatwiono mu wykłady na KUL, choć
przy wątpliwej maturze okupacyjnej (czy małej maturze) i 3 dr. h.c. nie mając wyższych
studiów, kreowano go na "profesora", ale nie ma tego tytułu,

http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=SSd2J697Xxo

Notabene: Bartoszewski zna tylko język niemiecki i musiał korzystać z pomocy tłumaczy
języka angielskiego jako minister spraw zagranicznych! Dla porównania Fotyga (z której
robiono  w  mediach  "słusznych"  kompletną  idiotkę)  biegle  włada  angielskim  -  a  także
rosyjskim  i  w  stanie  wojennym  utrzymywała  się  ucząc  tych  dwóch  języków  (i  jest
magistrem ekonomii - specjalność: handel zagraniczny na Uniw. Gdańskim - ukończyła też
Duńską Szkołę Administracji Publicznej, dochodzą liczne staże i szkolenia m.in. w USA
oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju...).

W MSZ obowiązuje zasada znajomości minimum dwóch języków obcych, ale nie dotyczy
ona ministrów z Salonu... tzw. elity...

http://davidicke.pl/forum/davidicke-t3300.html?cmp=social

Bartoszewski, a Rotmistrz Pilecki
Witold  Pilecki  był  żołnierzem  AK  i  współzałożycielem  Tajnej  Armii  Polskiej,  był
dobrowolnym więźniem  Auschwitz-Birkenau,  organizatorem  potężnego  ruchu  oporu  w
obozie i autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego,
które spisał po ucieczce z Auschwitz.
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Pilecki do Auschwitz pojechał w tym samym transporcie co Bartoszewski. W tym samym
czasie  w  Auschwitz  był  też  Cyrankiewicz.  Pilecki  został  zamordowany  i  skazany  na
zapomnienie  przez komunistów (Cyrankiewicz z  racji  wysokiej  pozycji  mógł  mu wtedy
pomóc ale nie zrobił tego, Bartoszewski zresztą również nie próbował pomagać Pileckiemu,
a po jego śmierci przyczynił się do niszczenia pamięć o nim).Zarówno Cyrankiewicz jak i
Pilecki  znali  się  z  Auschwitz.  Pilecki  organizował  ruch  oporu,  to  samo  podobno  robił
Cyrankiewicz (lub ukradł Pileckiemu zasługi! wg rodziny Pileckiego Cyrankiewicz miał być
konfidentem  SS).  Nie  są  znane  dokładne  dzieje  Bartoszewskiego  w  Oświęcimiu,  nie
wiadomo jakie były ich relacje, ale faktem jest, że Bartoszewski został legalnie zwolniony z
Auschwitz, tłumaczył się, że dzięki wstawiennictwem przyjaciół z PCK.Rodzi się pytanie:
co zdecydowało aby nie pomóc Pileckiemu uniknąć śmierci (czy nawet pomóc w mordzie
sądowym!) a potem dopilnować aby zapomniano o nim na wiele lat?Bratanek Pileckiego
twierdzi, że Cyrankiewicz był konfidentem SS, donoszącym także na członków organizacji
wewnątrz  Auschwitz  podczas  rozprawy  odczytano  list  Józefa  Cyrankiewicza,  w  którym
ówczesny premier napisał:  "Gdyby oskarżony zechciał  powoływać się na mnie, na moją
znajomość z Oświęcimia, nie może to absolutnie w żadnym wypadku zmniejszyć jego winy
i nie może spowodować złagodzenia wyroku.

 Oskarżony Witold Pilecki jest wrogiem Polski Ludowej, jest bardzo szkodliwą jednostką,
dlatego  powinien  ponieść  najwyższy  wymiar  kary."  Andrzej  Pilecki:  "Były  dwie  akcje
Oświęcimiaków o pomoc do Cyrankiewicza. U Bieruta interweniowali też państwo Newerly,
uratowani przez ojca w czasie wojny z getta".Wszystko bez skutku. Według obowiązującej
wersji  to  nie  Pilecki,  ale  Józef  Cyrankiewicz  -  też  więzień  KL  Auschwitz  -  był
organizatorem  obozowego  podziemia.  Jeszcze  w  latach  90.  jako  taki,  były  PRL-owski
premier  wyzierał  z  muzealnej  gabloty.  O  Pileckim  nie  było  ani  słowa.  Spór  -  czy
Cyrankiewicz przyłożył rękę do śmierci Pileckiego, trwa do dziś.Jedno można powiedzieć
na pewno - towarzyszowi obozowej niedoli nie pomógł. Bohater walki o wolną Polskę przez
komunistów został uznany za zdrajcę. Jego dobrowolnie pójście do Auschwitz okazało się
argumentem przeciw oskarżonemu. Witold Pilecki został stracony 25 maja 1948 r.

                       

                            

                              Zdjęcie z więzienia - katowni w nowej Polsce...       
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Po  śmierci  Pileckiego  Bartoszewski  znając  jego  historie  nigdy  nie  pomógł  w
przywróceniu pamięci o nim, a nawet był przeciwny nadawaniu Orderu Orła Białego.
Przyciśnięty  do  muru  tłumaczył  się,  że  pośmiertnie  nadawanie  takich  odznaczeń  będzie
precedensem  do  kolejnych  kandydatur,  chociaż  wcześniej  pośmiertnie  nadawano
odznaczenie już wiele razy.Pilecki został jednak odznaczony przez Kaczyńskiego, po czym
Bartoszewski odszedł z kapituły. Od tego momentu zaczęły się ataki Bartoszewskiego na
PiS,  który  wcześniej  przecież  chętnie  przyjął  funkcję  zasiadania  w  kapitule  od
Kaczyńskiego.  Dla wielu ludzi to co zrobił Bartoszewski absolutnie zdyskredytowało go,
gdyż nie ma takich powodów dla których warto było kontynuować politykę zbrodniarzy
komunistycznych dot. rotmistrza Witolda Pileckiego. 
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Być może nie potrafił sie wznieść ponad osobistą niechęć do człowieka, który był o wiele
większym bohaterem od niego, i który z jakiś powodów, po spotkaniu go w Auschwitz nim
pogardzał. 

Wyżej opisaną sprawę zrelacjonowała bratanica generała Maria Fieldorf i Leszek Zachuta w
książce pt. "Generał Fieldorf 'Nil'. Fakty, dokumenty, relacje", Warszawa 2007, t. I, s. 850. 

"Zgodnie  z  procedurą  wniosek  prezydenta  powinna  zaopiniować  kapituła  Orderu  Orła
Białego, w której skład wchodzą prof. Władysław Bartoszewski, prof. Bronisław Geremek,
były premier Tadeusz Mazowiecki oraz prof. Krzysztof Skubiszewski.

Tym razem jednak kapituły nie zapytano o zdanie. - Prezydent może przyznać order bez tych
opinii  -  wyjaśnia  Dąbkowska-Cichocka.  -  Poza  tym  nie  było  czasu.  Udało  mi  się
porozmawiać tylko z sekretarzem kapituły prof. Bartoszewskim, który nie odmawiał zasług
obu  bohaterom,  ale  był  sceptyczny  co  do  przyznania  orderu.  Dlaczego?  Minister
Dąbkowska-Cichocka powiedziała nam, że prof. Bartoszewski obawia się, iż precedensowa
decyzja  o  pośmiertnym  odznaczeniu  obu  bohaterów  otworzy  możliwość  wywierania
nacisków  w  sprawie  kolejnych  kandydatur"  RzeczpospolitaPrezydent  Lech  Kaczyński
odrzucił te zastrzeżenia. Przy okazji nasuwa się myśl o małości Bartoszewskiego, który sam
otrzymawszy taki  order,  próbował  negować  jego przyznanie  dla  osób bardziej  od  niego
zasłużonych dla Polski. Czymże były wojenne zasługi Bartoszewskiego wobec zasług gen.
Fieldorfa i rotmistrza Pileckiego

Sprzeciw Bartoszewskiego wobec orderu dla Pileckiego potwierdza także córka Rotmistrza.

"Podczas  tego programu córka  rotmistrza  Pileckiego mówi  coś  wręcz  niewiarygodnego.
Otóż, że w dzisiejszej Polsce są osoby – właściwie cała kapituła Orła Białego – które śmiały
stwierdzić,  że  rotmistrz  Pilecki  jest  niegodny  uhonorowania  najwyższym  polskim
odznaczeniem państwowym. Jeśli Pilecki nie jest, to któż jest? Poza tym, cóż im ten Pilecki
zawinił? Już dawno nie żyje, a więc zaszkodzić im w karierze chyba nie może?"I to jest
dobre pytanie… Zresztą przed emisją tego odcinka „Pod prąd” kilku redaktorów telewizji
Puls również nie mogło w to uwierzyć. Prawdopodobnie nie odbyło się to tak, że kapituła się
zebrała i  wydała taką opinię.  Możliwe, że odbyło się to telefonicznie.  Ale Pani zapytała
dlaczego? 

W wywiadzie dla radia Plus m.in. poinformowała, że Witold Pilecki został odznaczony
pośmiertnie Orderem Orła Białego. Ale nie obyło się bez komplikacji bowiem trzech z
pośród 4 członków kapituły było przeciw, czyli poparli linię Józefa Cyrankiewicza w
sprawie  rotmistrza  Pileckiego  a  w  kapitule  wówczas  zasiadali:  Władysław
Bartoszewski,  Bronisław  Geremek,  Tadeusz  Mazowiecki  i  jako  przewodniczący
Prezydent Lech Kaczyński...

Według  relacji  bezpośrednio  uczestniczącej  w  tej  sprawi  córki  Pileckiego  odbyło  się
głosowanie,  w  którym  wszyscy  członkowie  kapituły  byli  przeciwni  (Mazowiecki,
Geremek,  Bartoszewski!)
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Dzieci rotmistrza Pileckiego były i wciąż są prześladowane ze względu na ojca. Zofia 
Optułowicz: "Po zamordowaniu ojca, mama, jako nauczycielka nie mogła znaleźć pracy w 
zawodzie. Mnie, jako córkę zdrajcy Polski Ludowej, nie chcieli przyjąć na studia na 
politechnice. W końcu udało się, ale robili mi tyle utrudnień, że musiałam z nich 
zrezygnować". Andrzej Pilecki też miał problemy z dostaniem się na studia: "Zaczęło się od 
tego, że chciałem zrobić kurs szybownictwa w ramach stowarzyszenia »Służba Polsce«. 
Wszystko szło dobrze, dopóki nie dowiedzieli się, że jestem synem Witolda 
Pileckiego".Przez blisko 20 lat w wolnej Polsce rodzina Pileckiego domagała się skazania 
winnych, protestowała przeciwko utrudnieniom ze strony sądów, nie skazano ludzi 
odpowiedzialnych za śmierć Pileckiego, a zrehabilitowano go z niemałym trudem..Obecnie 
dzieci Pileckiego, a także córka Fieldorfa są nadal prześladowane, w mediach przedstawia 
się ich przez środowisko salonu (w którym autorytetem jest Bartoszewski) jako oszołomy, 
antysemitów, ludzi chorych z nienawiści. Przez lata właśnie to środowisko szkodziło tym 
ludziom, uniemożliwiało przywrócenie pamięci o ich bliskich... Bartoszewski nigdy nie 
stanął w obronie tych ludzi, wciąż realizuje linię porozumienie, którą wyznacza w Polsce 
Agora i ITI (czyli także podmioty do niej należące jak Gazeta Wyborcza, Onet, TVN, 
TVN24 i mnóstwo innych popularnych podmiotów medialnych, którym dają zarabiać 
wszyscy Polacy, multikina, telewizja cyfrowa czy telewizja na kartę to jak i wiele innych 
należy do ITI). 
'Polskie elity', autorytety jak Bartoszewski, Mazowiecki, Geremek, Kwaśniewski przez 
wiele lat nie tylko konsekwentnie o nim milczeli, ale przejawiali działania przeciwko 
upamiętnieniu Pileckiego.
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Zarówno Bartoszewski, Mazowiecki, jak i Geremek nie mają jakichś szczególnie pięknych
życiorysów. Właściwie są one nijakie, a jak się pogrzebie głębiej, to wypada to coraz gorzej.
A Pilecki  to  jeden  z  polskich  bohaterów,  którego  wielkość  jest  uznawana  wszędzie  na
świecie. Tak więc ich nowy kolega w kapitule Orła Białego stanowiłby pewien dysonans,
nazwijmy go „towarzyskim”. 

Podczas  uroczystości  60.  rocznicy  wyzwolenia  obozu  KL  Auschwitz,  Aleksander
Kwaśniewski  wymienił  zasłużonych  więźniów  obozu,  do  których  zaliczył  takie
nazwiska, jak m.in. Józef Cyrankiewicz, Tadeusz Borowski,  Seweryna Szmaglewska,
Bronisław  Czech,  Xawery  Dunikowski.  Władysław Bartoszewski  i  innych.  Pominął
m.in. Witolda Pileckiego i św. Maksymiliana Kolbego.

Tylko dzięki zdecydowanej postawie prezydenta L. Kaczyńskiego uhonorowano pośmiertnie
generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" i rotmistrza Witolda Pileckiego.

Prawicowe rządy przywróciły tą legendę II wś, zrehabilitowali go, nadali pośmiertne ordery,
przez wielu Pilecki uważany jest za największego bohatera II wojny światowej.

http://www.skarzysko.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=165293

   S t r o n a • byłych działaczy • Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

                    Władysław Bartoszewski (Bartman) – żyd, kolaborant, zdrajca ? 
           Opublikowany w ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ 
                         przez Maciejewski Kazimierz w dniu 16 Wrzesień 2013 

Władysław Bartoszewski przyznał, że „w czasie wojny bałem się bardziej Polaków niż 
Niemców” - cytat wyrwany z kontekstu ale…
Czyżby Bartoszewski pracował wtedy jako konfident? agent? kolaborant? podejrzane fakty, 
przemilczane sprawy, relacje świadków, historie jego znajomych i ich rodzin…
Ogólnie dostępne materiały na temat Pana Bartoszewskiego to w ogromnej większości 
wywiady z nim samym bądź wspomnienia własne. Testis unus, testis nullus – jeden świadek,
żaden świadek – jak głosi maksyma rzymskiego prawa. Na tej stronie znajdziesz inne 
relacje.
Według encyklopedycznej wiedzy to autorytet. Urodzony 19 lutego 1922 w Warszawie jest 
znanym polskim politykiem, dziennikarzem, pisarzem, działaczem społeczny i historykiem.
Kawaler Orderu Orła Białego, honorowy obywatel państwa Izrael.
Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, 
uczestnik powstania warszawskiego. 
Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska.
Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. 19 września 1940 został 
zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. 
Przypadkowo dostał się do Oświęcimia, był w tym samym transporcie co Witold Pilecki.       
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Więzień Auschwitz

Od  nocy  21/22  września  1940  roku  obaj  stali  się  więźniami  niemieckiego  obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (Konzentrazionlager  Auschwitz  I,  numer obozowy
4427,  natomiast  Witold  Pilecki,  który  do  obozy  poszedł  z  własnej  woli  miał  nr  4859)
Bartoszewskiego zwolniono z Oświęcimia po kilku miesiącach – 8 kwietnia 1941, co było
wydarzeniem niespotykanym. Natomiast Pilecki dopiero po ponad 2 latach… 27 kwietnia
1943 zdecydował się na ucieczkę z obozu…. Dlaczego wspominanie o Witoldzie Pileckim w
tej części historii jest istotnie? – o tym kilka akapitów dalej.
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Według  Bartoszewskiego  zwolnienie  zawdzięcza  przyjaciołom  z  Polskiego  Czerwonego
Krzyża oficjalnym powodem był zły stan zdrowia. Nieoficjalnie zwolnienie przypisywano
stawiennictwu siostry Bartoszewskiego, która kolaborowała z Niemcami, nawet wyszła za
mąż  za  SSmana.  Jednak  według  relacji  prof.  Miry  Modelskiej-Creech  z  Georgetown
University w Waszyngtonie, pracownika administracji białego domu, istnieje świadek, który
przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem. 
Świadek opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimu, znał m.in., szczegóły na
temat wykształcenia Bartoszewskiego. Twierdził, że za sprawą Bartoszewskiego i 14 innych
donosicieli, którzy opuścili Oświęcim (notabene pociągiem pierwszej klasy) zlikwidowano
21  wysokich  rangą  Akowców.  Ów  świadek  jest  przekonany,  że  Bartoszewski  był
konfidentem.

Straszliwa Historia o Bartoszewskim?

Nikogo  nie  zwalniano  z  Auschwitz,  przynajmniej  nie  uczciwych  ludzi,  co  innego
kolaboranci…  Tłumaczenie,  że  go  zwolnili  ze  względów  zdrowotnych  wydaje  się  co
najmniej podejrzane. Mimo tego obdarzono go zaufaniem w organizacji katolickiej FOP –
Front Odrodzenia Polski, związanym ze Stronnictwem Pracy, a kierowanym przez pisarkę
Zofię  Kossak Szczucką.  Bartoszewski  niemal  natychmiastowo po wyjściu z  Oświęcimia
został wzięty do struktur konspiracyjnych. Jest to sytuacja nie do pomyślenia, taki człowiek
był  zbyt  podejrzany,  tacy ludzi  mogli  być pod obserwacja,  dla  konspiracji  to  zbyt  duże
ryzyko…Bartoszewski  prawdopodobnie  albo  zataił  ten  niewygodny  fakt,  albo  został
wciągnięty do konspiracji z pomocą niemieckiej agentury.
Wystarczy poczytać raporty Pileckiego, żeby wiedzieć, że zwolnienia polskich więźniów się
zdarzały i  niekoniecznie musieli  to być kolaboranci,  bo np. za pośrednictwem jednego z
takich zwolnionych rotmistrz przekazywał informację do Warszawy. 
Nie jest  tajemnicą,  że władze okupacyjne były podatne na gigantyczną korupcję i  dobrą
łapówką można było ocalić życie.
Według wersji przytaczanej przez przewodników w obozie Auschwitz, Bartoszewski miał
kartę pracy PCK, jego matka pracowała w PCK i zrobiła z niego pracownika czerwonego
krzyża.  Rodzicie  prawdopodobnie  wręczyli  łapówki  Niemcom  dzięki  którym  został
wezwany przed komisję lekarską. Przed komisją za namową polskiego lekarza, zamaskował
swoje rany i udawał, że jest zdrowy (inaczej nie wypuściliby go, jako żyjącego „dowodu” na
mordercze warunki w obozie). Podpisał oświadczenie, że nie ma zastrzeżeń do pobytu w KL
Auschwitz i po prostu wyszedł…                                                                                          20.



http://www.polandpolska.org/dokumenty/witold/raporty-witolda.htm

Bartoszewski na tle obozu koncentracyjnego (prawdopodobnie Auschwitz)

oraz na Pawiaku
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W tamtym czasie niemiecka agentura była niezwykle rozwiniętą. Dzisiaj milczy się o tej
niechlubnej przeszłości hasło „banda Ganzweicha”, „Grupa 13″ – „trzynastka”, „Pierwsza
pomoc”, „Żydowskie Pogotowie Ratunkowe” nikomu nic nie mówi podobnie jak ŻGW! dla
której pracowały tysiące żydowskich agentów. Żagiew czyli Żydowska Gwardia Wolności
działała nie tylko w getcie warszawskim, a w całej  Warszawie.  Służyła do infiltrowania
żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom. Niemcy
wyposażali swoich żydowskich agentów także w broń! Agenci mieli za zadanie udawać, że
szukają pomocy, a gdy znaleźli Polaków którzy im ją zaoferowali po prostu donosili na
nich  skazując  ich  i  tym  samym  często  ich  rodziny  na  śmierć. Trudniących  się  tym
zajęciem Żydów polskie państwo podziemne starało się zabijać i bynajmniej nie był to
wyraz antysemityzmu. ŻGW zajmowało się również przemytem żywności do getta starając
się  przejąć  całkowitą  kontrolę  nad  kanałami  przerzutowymi,  co  czyni  tą  organizację
pośrednio odpowiedzialną za śmierć głodową swoich rodaków. ŻGW zajmowała się także
szmalcownictwem tropiąc i wydając Niemcom Żydów ukrywających się w tzw. aryjskiej
części  Warszawy.  Skala  zjawiska była  porażająca,  podobnych organizacji  działało wiele,
równolegle,  w  niemal  każdym  większym  mieście.  Nawet  w  Berlinie  –  słynna  grupa
informatorów Stelli Kuebler-Goldschlag (której notabene opłacała się kolaboracja – żyje do
dziś).

Jednak największe znaczenie miały Judenraty, bez nich holocaust po prostu nie udałby się,
Judenraty wyjątkowo gorliwie pomagały Niemcom mordować własny naród 
W ostatecznym rozrachunku to właśnie Żydzi byli największymi pomocnikami Hitlera i w
największym stopniu przyczynili się do swojej zagłady. Fakty są niewygodne dlatego wciąż
pompuje się „Polaka antysemitę” zasłonę dymną dla żydowskich zbrodni.
Należy mówić nawet o niewygodnych kwestiach, tak samo jak należy mówić o przypadkach
Polaków  –  agentów,  których  w  wielomilionowym  narodzie  trochę  się  znalazło.  Jednak
Polskie  władze  nigdy  nie  współpracowały  z  Niemcami,  a  Polaków-  szmalcowników
skazywano  w  imieniu  RP na  śmierć.  To  wielka  i  zasadnicza  różnica  między  postawą
Polaków,  a  postawą  innych  narodów,  których  władze  oficjalnie  współpracowały  z
okupantem i wydawały im swoich obywateli.

O roli, znaczeniu i skali niemieckiej żydowskiej agentury dzisiaj nie pamięta się. Ciekawym
skali  zjawiska  polecam pogooglać  nazwiska  szefów bardziej  znanych siatek żydowskich
kolaborantów  –  m.in.  Maurycy  Diamant,  Julian  Appel,  Aleksander  Förster,  Grysza
Zełkowicz, Szamaj Grajer, Leon (Lejb) Skosowski („Lonek”), Abraham Gancwajch, Dawid
Sternfeld, Kenigl,  „kapitan” Lontski,  Ganzweich, Kuebler-Goldschlag, Paweł Włodawski,
Hermanowski i żona jego Wanda Mostowicz, Lola Kochman, Zuzanna Gińczank, Wilson ps.
Stekier, Stanisława Lepianka, Fijałkowski Władysław, Rajchman („Romanowski”) itd.
Nie tylko tysiące Żydów – niemieckich agentów skutecznie niszczyło wizerunek Polaków
podczas II  wś. Niemal każdy Żyd, który bogacił  się kosztem swoim braci  robił  poprzez
podsycanie strachu przed Polakami-antysemitami.
Co  ciekawe,  wbrew  pozorom  można  odnaleźć  tysiące  przypadków,  znanych,  czynnych
przedwojennych  Polaków-  antysemitów,  którzy  w  czasie  wojny  ratowali  życie  Żydów
ryzykując własne. Czy jakiś Żyd zdobył się na coś takiego? To nie jest pytanie retoryczne,
niestety trudno tutaj o jakąkolwiek konkretną odpowiedź.
Polak  antysemita  nie  kupował  u  Żyda,  pisał  antysemickie  teksty,  nawoływał  innych  do
bojkotu tego co żydowskie jednak nigdy nie był mordercą na jakiego się go GENERALNIE
kreuje. To jest zasadnicza różnica.                                                                                        22.



Można było być dobrym Polakiem katolikiem i antysemitą jednocześnie. Polakom mogła nie
podobać się niesamowita  nad reprezentacja  Żydów w wielu zawodach,  a  szczególnie  na
studiach… I próbowali działać gdyż nie chcieli aby 90% elity tego kraju było Żydami. Ich
działa m.in. getto ławkowe w konsekwencji uratowało życie tysiącom Żydów, gdyż wielu
nie mogąc studiować w Polsce wojnę spędzili studiując za granicą…
Wracając do strachu przed Polakami – co sprytniejsi Żydzi bardzo często napadali innych
Żydów „na Polaka” – często sami udawali Polaków lub udawali bandy współpracujące z
Polakami,  chociaż  niewykluczone,  że  czasami  współpracowali  z  Polakami  –
szmalcownikami.  Żydowskość  w  tym  czasie  nie  zawsze  była  kwestią  jednoznaczną,
przechrzty, małżeństwa mieszane, wielu Żydów miało blond włosy, niebieskie czy zielone
oczy. Granica się zacierała. Jest wiele historii gdy Polacy, mieszkańcy małych miasteczek
zbiorowo  ratowali  Żydów  zintegrowanych  z  polakami  z  rąk  innych  Żydów  katów,
żydowskiej policji czy Niemców… – ratowali tych, którzy opowiedzieli się za polskością –
zostali  katolikami  i  zintegrowali  się  z  polską  kulturą.  Zrobili  to  co  każdy  mieszkaniec
każdego kraju robić powinien aby dany kraj mógł nadal trwać
 – obywatele nie mogą się całkowicie izolować w swoich grupach.
Żydzi często popadali w paranoję strachu, a wielu tą paranoję podsycało. Wokół Polaków
narosło przez to wiele negatywnych mitów i stereotypów, które naprawdę nigdy nie były
rozsądnie uzasadnione.
 Na podstawie nielicznych wyjątków zbudowano negatywny obraz polaka-antysemity,
który w czasie wojny donosił i mordował Żydów.
Wciąż  powstają  nieuprawnione  legendy,  książki,  ostatnio  nawet  filmy  o  Żydach
bohatersko walczących z  Niemcami.  Jednak historia  nie  zna takich  przypadków,  z
polskich bandytów żydowskiego pochodzenia robi się bohaterów (Film „Opór” z Craigiem o
braciach Bielskich – bandytach, którzy rabując i gwałcąc zamordowali ponad setkę Polaków
w tym kobiety i dzieci), albo po prostu ich się wymyśla (Film „Bękarty wojny”, „Inglourious
Basterds” w którym bohaterscy Żydzi z pasją zabijają Niemców w tym samego Hitlera).
Powstanie  w  Warszawskim  Getcie  jest  słynniejsze,  lepiej  upamiętnione  od  powstania
Warszawskiego.

W getcie Żydzi wskutek długich walk zabili dosłownie kilkunastu Niemców (głównie
przypadkowo), a ich walka nie miała już żadnego znaczenia, Polacy zabili  TYSIĄC
razy  więcej  Niemców,  a  dokładnie  kilkanaście  tysięcy  świetnie  uzbrojonych
hitlerowskich  żołnierzy i  to  z  nadzieją  wyzwolenia  Warszawy i  zakończenie  wojny,
niezależnie od porażki, błędów tego okresu, powstanie to zasługuje na pamięć co najmniej
taką jaką obdarza się beznadziejne powstanie w Getcie.

Bartoszewski  zawodowo  zajmuję  się  wypaczaniem  historii  i  mieszaniem  ludziom  w
głowach, znane są jego słynne słowa o tym, że podczas II wojny światowej bardziej bał się
Polaków niż Niemców.  Słowa te potwierdzał wielokrotnie.  Władysław Bartoszewski nie
neguje kłamliwych i szkodliwych dla Polski i Polaków tez Książki Jana T. Grossa „Złote
żniwa”. Lub neguje je na swój sposób np. stwierdzając, że „to bezwstydne bogacenie się
Polaków nie miało rasistowskiego tła”. Dając do zrozumienia, że rzeczywiście generalnie
Polacy  masowo  mordowali,  donosili  na  żydów,  usługiwali  Niemcom  aby  zagarnąć
żydowskie majątki jednak wcale nie tylko z powodu antysemityzmu lecz zwykłej chciwości.
Jaka to piękna obrona…
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Niszczy się więc pamięć o dobrych faktach chociażby o fakcie, że setki tysięcy Polaków
uratowało niemal pół miliona Żydów wspomina się jak najmniej, tak samo jak nie wspomina
się  o  ofiarach  żydowskiej  agentury,  Polakach,  którzy  oddali  życie  za  Żydów,  nierzadko
całych rodzinach (np. dobrze udokumentowany przypadek rodziny Ulmów) Nie udało się też
do dziś udokumentować ani jednej historii  odwrotnej tzn. gdy Żydzi ryzykując własnym
życiem ratowali Polaków.
W tym  niszczeniu  pamięci  niestety  pomagał  i  pomaga  Władysław  Bartoszewski,  który
konsekwentnie  milczy  na  pewne  tematy,  mówiąc  na  inne,  kreując  historię  pełną
zniekształceń, czasem wprost fałszywą. Z jakich powodów?

Powszechnie  forsowana  jest  kuriozalną  teza  jakoby  Polacy  byli  w  jakiejś  mierze
współodpowiedzialni  za  Holocaust.  Artykuły  na  ten  temat  pisał  „Die  Welt”,  a
Bartoszewski,  kombatant  Polski  Podziemnej,  człowiek  wielce  zasłużony  w  ratowaniu
Żydów (aktywna działalność w „Żegocie”), honorowy obywatel Izraela, poważany również
przez  Niemców,  z  własnej  inicjatywy  i  woli  przyznaje,  że  powyższa  teza  znajduje
uzasadnienie w jego poglądach.
Żołnierz  Armii  Krajowej,  działacz  Polskiego  Państwa  Podziemnego,  uczestnik
powstania warszawskiego
W  Powstaniu  Warszawskim  właściwie  statystował.  Był  noszowym,  a  w  1944  tylko
adiutantem. Był uczestnikiem, ale że „bronił stolicy” to za dużo powiedziane. Takich jak on
pomocników AK walczącej było dziesiątki tysięcy.                                                                  24.



 W boju się nie wykazał. Wiele opowieści z tego okresu jego życia okazało się kłamliwych.
Na jednym ze spotkań pytano go gdzie dokładnie brał udział w Powstaniu i czy mógłby
podać  jakiś  oddział,  nazwiska,  wydarzenia  itd.  Niestety  tylko  zakłopotanie  i  mętne
wyjaśnienia. W żadnej dokumentacji nie ma jego nazwiska czy pseudonimu. Wygląda na to,
że jego przyszłość jest jednym z mitów III RP, który trzeba odkłamać.Po wojnie pracował
jako dziennikarz. Siedział kilka lat za AK, choć działał w Delegaturze Rządu – a nie AK,
która była jednakowo źle widziana przez żydowskie UB. Później dużo pisał w masońsko-
prosyjonistycznym  krakowskim  Tygodniku  Powszechnym  (dlatego  też  tygodnik  ten
dezawuował J. Em. Ks. Prymas Wyszyński).
Bartoszewski jest chyba jedynym w Polsce człowiekiem, który siedział za AK, ale w AK nie
był.
http://wzzw.wordpress.com/2013/09/16/%E2%98%9E-wladyslaw-bartoszewski-bartman-

Władysław Bartoszewski pozbawiony tytułu profesora 
21, listopad 2013 narodowcy.net

Na witrynie niemieckiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przed nazwiskiem Władysława
Bartoszewskiego nie widnieje już tytuł profesora.
Przyczyną zmiany była skarga obywatela, której treść
zawierała uwagę, że na możliwość korzystania z tego typu
tytulatury trzeba spełniać ściśle określone kryteria.
Bartoszewski pełni funkcje doradcze przy gabinecie Donalda
Tuska. Piastuje urząd pełnomocnika do spraw polsko -
niemieckich. Z tego powodu jego nazwisko jest
zamieszczone na stronie Ministerstwa Spraw Zagraniczych
naszego zachodniego sąsiada. Bartoszewski rości sobie prawo do używania tytułu z powodu 
prowadzenia wykładów na uniwersytecie w Bawarii. O braku znamiom do przedstawiania 
się przez Bartoszewskiego profesorem poinformował anonimowy obywatel. Krytyczne 
spojrzenie na "profesurę" człowieka, który formalnie posiada jedynie wykształcenie średnie, 
przyniosło rezultat. Przed nazwiskiem jednego z doradców premiera, nie uświadczymy już 
tytułu profesora.
Wojtek Natkaniec

 Władysław Bartoszewski (Bartman) – żyd, kolaborant, 
zdrajca
Milczał o Zofi Kossak Szczuckiej i Irenie Sendlerowej

Zofia Kossak była założycielką „Żegoty” organizacji pomagającej i ratującej Żydów. Stała
na  czele  Frontu  Odrodzenia  Polski,  tajnej  organizacji  katolickiej,  będącej  kontynuacją
przedwojennej  Akcji  Katolickiej.  Współpracowała  też  z  polityczno-wojskową  katolicką
organizacją podziemną Unia. Bartoszewski – wówczas osiemnastoletni – był tylko małym
trybikiem w tej organizacji.  Ze swymi rewelacjami czekał długo – do śmierci Kossak
Szczuckiej i do śmierci jej córki mieszkającej w Szwajcarii (wydala 2 świetne książki o
Matce).
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 Dopiero po jej śmierci zaczął przypisywać sobie GŁÓWNĄ ROLĘ!
„Poznałem Zofię Kossak Szczucką, oraz towarzyszącego jej Ojca superiora Kosibowiecza –
TJ, w połowie lat 30-tych gdy odwiedzała naszą podchorążówkę (organizacja Żółty Krzyż)”
Ona  to  doceniając  w  Bartoszewskim  zamiłowania  dziennikarskie,  zaprotegowała  go  do
Władysława Bieńkowskiego,  ps.  ”  Wencki” – kierownika Wydziału Społ.  w Delegaturze
Rządu.  Ten z  biegiem czasu  wciągnął  go,  zawsze  wścibskiego i  energicznego,  do  akcji
pomocy Żydom,  a  wreszcie  w 1942/43  do organizacji  „Żegota”,  mając  nadzieję,  że  się
dobrze wywiąże z zadań jako pobratymiec krwi. Bartoszewski opiekował się zleconymi mu
rodzinami żydowskimi, nosił im pieniądze, zaopatrzenie, lekarstwa, sprowadzał lekarzy do
chorujących, zabezpieczał im zmianę mieszkania po dekonspiracji. 
Był małym kółkiem związanym z życiem kilkudziesięciu rodzin, w ramach dużej machiny
troszczącej się o życie dziesiątków tysięcy. Miał skromną rolę związaną z wiekiem.
Dopiero po wojnie działalność Bartoszewskiego nabrała dużego rozpędu,  zakresu, zaczął
sobie przypisywać prawie główną rolę w tym Wydziale, kierowanym przez Bieńkowskiego
-” Wenckiego”. To mu udało się przeprowadzić, gdyż Bieńkowski musiał zniknąć, ukrywał
się, a Bartoszewski „roztropnie” o nim nie wspominał, choć miał takie okazje gdy pracował
w tyg. „Stolica”, bo on tam sobie wyrabiał markę, więc przemilczał Bieńkowski a wpisywał
siebie. I tak powstał bohater.
Działacze Żegoty w kwietniu 1946.

Gdyby Bartoszewski był osobą przyzwoitą, to świat od niego, a nie od amerykańskich
dziewcząt dowiedziałby się o Irenie Sendlerowej. Postać Zofii Kossak-Szczuckiej też nie
znalazła swojego popularyzatora. Dziś to nazwisko nic nie mówi młodemu pokoleniu,?
a o Bartoszewskim, choć był tylko pomocnikiem obu Pań, słyszeli wszyscy.
To się nazywa umiejętność robienia sobie dobrego PR i autoreklamy.

Współpracownik, agent SB?

W 1955 zwolniony z więzienia z powodu złego stanu zdrowia (!!!), zaraz po zwolnieniu
sąd Wojskowy umorzył postępowanie wobec niego ponieważ z działalności w AK ujawnił
się  w  1945  r.  10.01…  W  związku  z  tym  w  1959  komunistyczny  stalinowski  sąd
wojskowy przyznaje Bartoszewskiemu odszkodowanie za straty moralne…
Dzisiaj  wiezionym  uczestnikom  niepodległościowego  podziemia  trudno  dostać
odszkodowanie za utratę zdrowia, a co dopiero za „straty moralne”! Co innego za Stalina…
W latach  1972-73  toczyło  się  śledztwo  Wydziału  Śledczego  KSMO po  doniesieniu  W.
Bartoszewskiego do Prokuratury Generalnej – sprawa nr repertorium D-59/72 – w związku
ze sfałszowaniem jego podpisu.  Fałszerstwo było elementem kombinacji  operacyjnej SB
mającej  na  celu,  za  pomocą  spreparowanych  materiałów,  skompromitowanie  W.
Bartoszewskiego  w  środowisku  dziennikarskim  i  inteligenckim  jako  agenta  SB  i
przedstawienie go jako informatora „Radio Wolna Europa”
Figuruje imiennie w sprawie obiektowej krypt. „Misiek” („Alfa”) (nr 3443) zarejestrowanej
28.11.1962 r. przez Wydz. V Dep. II MSW dot. działalności wywiadowczej pracowników
ambasady  Izraela  w Wiedniu  na  Polskę  oraz  osób ułatwiających wyjazd repatriantom z
ZSRR do Izraela
Wymieniony w sprawie obiektowej Wydz. IV Dep. II MSW z uwagi na stałe kontakty z
ambasadą Izraela w okresie konfliktu izraelsko-arabskiego. Materiały zarchiwizowano pod
sygn. 1158/IV-35 w Biurze „C” MSW. 
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Bartoszewski nie jest i nigdy nie był profesorem

Gdy jeden z internatów zapytał o ten tytuł Niemieckie MSZ, które prezentowało go na ich
stronach,  natychmiast  poprawiono  błąd.  Niemieckie  ministerstwo  spraw  zagranicznych
usunęło  tytuł  profesora  dla  Władysława  Bartoszewskiego  ponieważ  go  nie  posiada.
Bartoszewski ma wykształcenie średnie, gdyż skreślono go z listy studentów w 1962 r. ? na
UW. Biografię ma bogatą (podane przez niego fakty nie do sprawdzenia) ale wykształcenie
średnie. Jednym słowem przez wiele lat wprowadzano ludzi w błąd uznając tytuł profesora
Bartoszewskiemu
Najpierw była wojna (Bartoszewski zrobił maturę w 1939 r., potem studiował polonistykę na
tajnym Wydziale Filologicznym UW – po wojnie reżim PRL robił, co mógł by uniemożliwić
mu dokończenie tych studiów („Złożył na ręce profesora Juliana Krzyżanowskiego pracę
magisterską, jednak decyzją rektora UW Stanisława Turskiego został w październiku 1962
skreślony z listy studentów.” 

Bartoszewski formalnie nie ma nawet tytułu magistra!.
Regionalny  rząd  bawarski  nadał  mu  stopień  „profesora  wizytującego”,  ale  na  jakiej
podstawie?
„Profesor wizytujący (z ang.  visiting professor  lub sessional  instructor)  – stanowisko na
uczelni  przewidziane  dla  pracownika  naukowego  lub  naukowo-dydaktycznego,  który
posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora i jest na stałe
pracownikiem innej uczelni.
Ustawodawca polski dopuszcza zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego osoby,
która posiada tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy
naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Powyższe obostrzenia nie dotyczą
obcokrajowców, którzy mogą być zatrudniani na stanowisku profesora wizytującego, gdy
posiadają doktorat.
W Krakowie był uznawany za wielkiego żydowskiego bohatera, ułatwiono mu wykłady na
KUL, choć przy wątpliwej maturze okupacyjnej (czy małej maturze) i 3 dr. h.c. nie mając
wyższych studiów, kreowano go na „profesora”, ale nie ma tego tytułu,
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Notabene: Bartoszewski zna tylko język niemiecki i musiał korzystać z pomocy tłumaczy
języka angielskiego jako minister spraw zagranicznych! Dla porównania Fotyga (z której
robiono  w  mediach  „słusznych”  kompletną  idiotkę)  biegle  włada  angielskim  –  a  także
rosyjskim  i  w  stanie  wojennym  utrzymywała  się  ucząc  tych  dwóch  języków  (i  jest
magistrem ekonomii – specjalność: handel zagraniczny na Uniw. Gdańskim – ukończyła też
Duńską Szkołę Administracji Publicznej, dochodzą liczne staże i szkolenia m.in. w USA
oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju…).
W MSZ obowiązuje zasada znajomości minimum dwóch języków obcych, ale nie dotyczy
ona ministrów z Salonu… tzw. elity…
http://davidicke.pl/forum/davidicke-t3300.html?cmp=social

Bartoszewski, a Rotmistrz Pilecki
Witold  Pilecki  był  żołnierzem  AK  i  współzałożycielem  Tajnej  Armii  Polskiej,  był
dobrowolnym więźniem  Auschwitz-Birkenau,  organizatorem  potężnego  ruchu  oporu  w
obozie i autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego,
które spisał po ucieczce z Auschwitz.
Pilecki do Auschwitz pojechał w tym samym transporcie co Bartoszewski. W tym samym
czasie  w  Auschwitz  był  też  Cyrankiewicz.  Pilecki  został  zamordowany  i  skazany  na
zapomnienie  przez komunistów (Cyrankiewicz z  racji  wysokiej  pozycji  mógł  mu wtedy
pomóc ale nie zrobił tego, Bartoszewski zresztą również nie próbował pomagać Pileckiemu,
a po jego śmierci przyczynił się do niszczenia pamięć o nim),
Zarówno Cyrankiewicz jak i Pilecki znali się z Auschwitz. Pilecki organizował ruch oporu,
to samo podobno robił Cyrankiewicz (lub ukradł Pileckiemu zasługi! wg rodziny Pileckiego
Cyrankiewicz miał być konfidentem SS).
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Nie są znane dokładne dzieje Bartoszewskiego w Oświęcimiu, nie wiadomo jakie były ich
relacje, ale faktem jest, że Bartoszewski został legalnie zwolniony z Auschwitz, tłumaczył
się, że dzięki wstawiennictwem przyjaciół z PCK.
Rodzi się pytanie: co zdecydowało aby nie pomóc Pileckiemu uniknąć śmierci (czy nawet
pomóc w mordzie sądowym!) a potem dopilnować aby zapomniano o nim na wiele lat?

Bratanek Pileckiego twierdzi, że Cyrankiewicz był konfidentem SS, donoszącym także na
członków  organizacji  wewnątrz  Auschwitz  podczas  rozprawy  odczytano  list  Józefa
Cyrankiewicza,  w  którym  ówczesny  premier  napisał:  „Gdyby  oskarżony  zechciał
powoływać się na mnie, na moją znajomość z Oświęcimia, nie może to absolutnie w żadnym
wypadku zmniejszyć jego winy i nie może spowodować złagodzenia wyroku. Oskarżony
Witold  Pilecki  jest  wrogiem  Polski  Ludowej,  jest  bardzo  szkodliwą  jednostką,  dlatego
powinien  ponieść  najwyższy  wymiar  kary.”  Andrzej  Pilecki:  „Były  dwie  akcje
Oświęcimiaków o pomoc do Cyrankiewicza. U Bieruta interweniowali też państwo Newerly,
uratowani przez ojca w czasie wojny z getta”.
Wszystko bez skutku. Według obowiązującej wersji to nie Pilecki, ale Józef Cyrankiewicz –
też więzień KL Auschwitz – był organizatorem obozowego podziemia. Jeszcze w latach 90.
jako taki, były PRL-owski premier wyzierał z muzealnej gabloty. O Pileckim nie było ani
słowa. Spór – czy Cyrankiewicz przyłożył rękę do śmierci Pileckiego, trwa do dziś.
Jedno można powiedzieć na pewno – towarzyszowi obozowej niedoli nie pomógł. Bohater
walki o wolną Polskę przez komunistów został uznany za zdrajcę. Jego dobrowolnie pójście
do Auschwitz okazało się argumentem przeciw oskarżonemu. Witold Pilecki został stracony
25 maja 1948 r.

Po  śmierci  Pileckiego  Bartoszewski  znając  jego  historie  nigdy  nie  pomógł  w
przywróceniu pamięci o nim, a nawet był przeciwny nadawaniu Orderu Orła Białego. 
Przyciśnięty  do  muru  tłumaczył  się,  że  pośmiertnie  nadawanie  takich  odznaczeń  będzie
precedensem  do  kolejnych  kandydatur,  chociaż  wcześniej  pośmiertnie  nadawano
odznaczenie już wiele razy.
Pilecki  został  jednak odznaczony przez  Kaczyńskiego,  po czym Bartoszewski  odszedł  z
kapituły.  Od  tego  momentu  zaczęły  się  ataki  Bartoszewskiego  na  PiS,  który  wcześniej
przecież chętnie przyjął funkcję zasiadania w kapitule od Kaczyńskiego.
Dla  wielu  ludzi  to  co  zrobił  Bartoszewski  absolutnie  zdyskredytowało  go,  gdyż  nie  ma
takich  powodów  dla  których  warto  było  kontynuować  politykę  zbrodniarzy
komunistycznych dot.  rotmistrza  Witolda  Pileckiego.  Być  może  nie  potrafił  się  wznieść
ponad osobistą niechęć do człowieka, który był o wiele większym bohaterem od niego, i
który z jakiś powodów, po spotkaniu go w Auschwitz nim pogardzał.
Wyżej opisaną sprawę zrelacjonowała bratanica generała Maria Fieldorf i Leszek Zachuta w
książce pt. „Generał Fieldorf ‚Nil’. Fakty, dokumenty, relacje”, Warszawa 2007, t. I, s. 850.
„Zgodnie  z  procedurą  wniosek  prezydenta  powinna  zaopiniować  kapituła  Orderu  Orła
Białego, w której skład wchodzą prof. Władysław Bartoszewski, prof. Bronisław Geremek,
były premier Tadeusz Mazowiecki oraz prof. Krzysztof Skubiszewski.
Tym razem jednak kapituły nie zapytano o zdanie. – Prezydent może przyznać order bez
tych opinii  –  wyjaśnia  Dąbkowska-Cichocka.  –  Poza tym nie  było czasu.  Udało  mi się
porozmawiać tylko z sekretarzem kapituły prof. Bartoszewskim, który nie odmawiał zasług
obu bohaterom, ale był sceptyczny co do przyznania orderu.
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Dlaczego? Minister Dąbkowska-Cichocka powiedziała nam, że prof. Bartoszewski obawia
się,  iż  precedensowa  decyzja  o  pośmiertnym  odznaczeniu  obu  bohaterów  otworzy
możliwość wywierania nacisków w sprawie kolejnych kandydatur” Rzeczpospolita
Prezydent Lech Kaczyński odrzucił te zastrzeżenia. Przy okazji nasuwa się myśl o małości
Bartoszewskiego, który sam otrzymawszy taki order, próbował negować jego przyznanie dla
osób  bardziej  od  niego  zasłużonych  dla  Polski.  Czymże  były  wojenne  zasługi
Bartoszewskiego wobec zasług gen. Fieldorfa i rotmistrza Pileckiego?

Sprzeciw Bartoszewskiego wobec orderu dla Pileckiego potwierdza także córka Rotmistrza.
„Podczas  tego programu córka  rotmistrza  Pileckiego mówi  coś  wręcz  niewiarygodnego.
Otóż, że w dzisiejszej Polsce są osoby – właściwie cała kapituła Orła Białego – które śmiały
stwierdzić,  że  rotmistrz  Pilecki  jest  niegodny  uhonorowania  najwyższym  polskim
odznaczeniem państwowym. Jeśli Pilecki nie jest, to któż jest? Poza tym, cóż im ten Pilecki
zawinił? Już dawno nie żyje, a więc zaszkodzić im w karierze chyba nie może?”
I to jest dobre pytanie… Zresztą przed emisją tego odcinka „Pod prąd” kilku redaktorów
telewizji Puls również nie mogło w to uwierzyć. Prawdopodobnie nie odbyło się to tak, że
kapituła się zebrała i wydała taką opinię. Możliwe, że odbyło się to telefonicznie. Ale Pani
zapytała dlaczego?

W wywiadzie  dla  radia  Plus  m.in.  poinformowała,  że  Witold  Pilecki  został  odznaczony
pośmiertnie  Orderem Orła  Białego.  Ale  nie  obyło  się  bez  komplikacji  bowiem trzech z
pośród  4  członków  kapituły  było  przeciw,  czyli  poparli  linię  Józefa  Cyrankiewicza  w
sprawie rotmistrza Pileckiego a w kapitule wówczas zasiadali:  Władysław Bartoszewski,
Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i jako przewodniczący 
Prezydent Lech Kaczyński…
Według  relacji  bezpośrednio  uczestniczącej  w  tej  sprawi  córki  Pileckiego  odbyło  się
głosowanie,  w  którym  wszyscy  członkowie  kapituły  byli  przeciwni  (Mazowiecki,
Geremek, Bartoszewski!)
Dzieci  rotmistrza  Pileckiego  były  i  wciąż  są  prześladowane  ze  względu  na  ojca.  Zofia
Optułowicz: „Po zamordowaniu ojca, mama, jako nauczycielka nie mogła znaleźć pracy w
zawodzie.  Mnie,  jako  córkę  zdrajcy  Polski  Ludowej,  nie  chcieli  przyjąć  na  studia  na
politechnice.  W  końcu  udało  się,  ale  robili  mi  tyle  utrudnień,  że  musiałam  z  nich
zrezygnować”.                                                                                                                       30.
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Andrzej  Pilecki  też  miał  problemy z  dostaniem się  na  studia:  „Zaczęło  się  od  tego,  że
chciałem zrobić kurs szybownictwa w ramach stowarzyszenia »Służba Polsce«. Wszystko
szło dobrze, dopóki nie dowiedzieli się, że jestem synem Witolda Pileckiego”.
Przez blisko 20 lat w wolnej Polsce rodzina Pileckiego domagała się skazania winnych,
protestowała przeciwko utrudnieniom ze strony sądów, nie skazano ludzi odpowiedzialnych
za śmierć Pileckiego, a zrehabilitowano go z niemałym trudem..
Obecnie  dzieci  Pileckiego,  a  także  córka  Fieldorfa  są  nadal  prześladowane,  w  mediach
przedstawia się ich przez środowisko salonu (w którym autorytetem jest Bartoszewski) jako
oszołomy,  antysemitów,  ludzi  chorych  z  nienawiści.  Przez  lata  właśnie  to  środowisko
szkodziło tym ludziom, uniemożliwiało przywrócenie pamięci o ich bliskich… Bartoszewski
nigdy nie stanął w obronie tych ludzi, wciąż realizuje linię porozumienie, którą wyznacza w
Polsce Agora i ITI (czyli także podmioty do niej należące jak Gazeta Wyborcza, Onet, TVN,
TVN24  i  mnóstwo  innych  popularnych  podmiotów  medialnych,  którym  dają  zarabiać
wszyscy Polacy, multikina, telewizja cyfrowa czy telewizja na kartę to jak i wiele innych
należy  do  ITI).  'Polskie  '  elity,  autorytety  jak  Bartoszewski,  Mazowiecki,  Geremek,
Kwaśniewski  przez  wiele  lat  nie  tylko  konsekwentnie  o  nim  milczeli,  ale  przejawiali
działania przeciwko upamiętnieniu Pileckiego.

Zarówno Bartoszewski, Mazowiecki, jak i Geremek nie mają jakichś szczególnie pięknych
życiorysów. Właściwie są one nijakie, a jak się pogrzebie głębiej, to wypada to coraz gorzej.
A Pilecki  to  jeden  z  polskich  bohaterów,  którego  wielkość  jest  uznawana  wszędzie  na
świecie. Tak więc ich nowy kolega w kapitule Orła Białego stanowiłby pewien dysonans,
nazwijmy go „towarzyskim”.
Podczas  uroczystości  60.  rocznicy  wyzwolenia  obozu  KL  Auschwitz,  Aleksander
Kwaśniewski wymienił zasłużonych więźniów obozu, do których zaliczył takie nazwiska,
jak  m.in.  Józef  Cyrankiewicz,  Tadeusz  Borowski,  Seweryna  Szmaglewska,  Bronisław
Czech,  Xawery  Dunikowski.  Władysław  Bartoszewski  i  innych.  Pominął  m.in.  Witolda
Pileckiego i św. Maksymiliana Kolbego.Tylko dzięki zdecydowanej postawie prezydenta L.
Kaczyńskiego  uhonorowano  pośmiertnie  generała  Augusta  Emila  Fieldorfa  „Nila”  i
rotmistrza  Witolda  Pileckiego.Prawicowe  rządy  przywróciły  tą  legendę  II  wś,
zrehabilitowali  go,  nadali  pośmiertne  ordery,  przez  wielu  Pilecki  uważany  jest  za
największego bohatera II wojny światowej.

Polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Kawaler Orderu Orła
Białego, honorowy obywatel państwa Izrael
Milczał w wielu bardzo ważnych dla Polski sprawach, szerzył antypolonizm. Napisał kilka
wspomnieniowych książek  na  tematy  okupacyjne,  nie  zapomniał  oczywiście  wspominać
szerzej o polskim antysemityzmie, szmalcownictwie.Miał posadę ambasadora w Wiedniu,
mimo  że  jest  bez  kwalifikacji.  W  Wiedniu  znalazł  się  jako,  swój  zaufany  człowiek,
współpracował  blisko  z  wrogiem  Polski,  opluwaczem,  Szymonem  Wiesenthalem,  dyr.
Izraelskiego Ośrodka Dokumentacji (o hańbo – załatwił mu nawet odznaczenie komandorią
orderu Odrodzenia Polski -więc order ten zbrukał). 
Miał odczyty o stosunkach okupacyjnych, tak w Austrii, jak i w Niemczech, wplatał stale
nasz antysemityzm, szmalcownictwo, co tam się ogromnie podobało,  bo jakoś odciążało
Niemców, więc miał dobre publiciti -”profesorskie”. Będąc żydowskiego pochodzenia, miał
żony Żydówki, syn mieszka w Izraelu.  Nic dziwnego,  że zażydzona Unia ” Wolności”,
pchała go jako „wielkiego katolika” na ministra spraw zagranicznych u katolika Wałęsy. A
nawet mieli bezczelność proponować go jako kandydata na premiera.                                31.



Kiedy my otrzeźwiejemy? 

10 profesorów KUL zdezawuowało go jako rzekomego naukowca, podkreślili amoralność
jego jako katolika,  kilka  żon,  w liście  do  Biskupa w Essen w XI 1996 r..  List  ten był
upubliczniony w prasie krajowej, co nie przeszkadza TV tytułować go do teraz profesorem.
Jako pupil żydokomuny, dostał od prez. Kwaśniewskiego Order Orła Białego ! Jaka to hańba
dla tego Orła. Bartoszewski ma też honorowe obywatelstwo Izraela .” Tadeusz Bednarczyk,
Żydzi polscy dzisiaj – książka Tadeusza Bednarczyka, 2001-04-28 Jak wytłumaczyć fakt, że
Bartoszewski w swej wciąż nienasyconej pogoni za dowodami uznania z zagranicy (ordery,
nagrody etc.) posunął się nawet do przyjęcia medalu upamiętniającego zasługi najgorszego
niemieckiego  polakożercy  lat  20.  XX wieku,  ministra  spraw  zagranicznych  Niemiec  w
latach 1923-1929 Gustawa Stresemanna. Przypomnijmy tu, co pisał o Stresemannie były
minister spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fisher na łamach „Gazety Wyborczej” z 6-
7maja  2000 r.:  „Celem Stresemanna była  bowiem głównie  rewizja  granic  na  niekorzyść
Polski, której istnienia w formie z 1928 r. nie akceptował ( ) wszelkie starania Francji o
‚wschodnie Locarno’ udało się Stresemannowi zniweczyć. Polska straciła również najwięcej
i  to właśnie było celem stresemannowskiej  polityki”.  Fischer pisał  również o na wskroś
rewizjonistycznym  programie  Stresemanna,  który  dążył  do  zmiany  granic  wschodnich
Niemiec  na  szkodę  Polski.  Jego  celem  było  m.in.  odzyskanie  Gdańska  dla  Niemiec,
przejęcie przez Niemcy „polskiego korytarza” i przesunięcie na korzyść Niemiec granicy z
Polską na Górnym Śląsku. Jak z tego wynika, nawet Hitler w 1939 r. miał „skromniejsze” od
Stresemanna żądania  pod adresem Polski.  Nie  domagał  się  zmiany na naszą  niekorzyść
granicy na Śląsku.

Jak widać, to wszystko nie przeszkodziło Bartoszewskiemu w przyjęciu w grudniu 1996 r.
złotego medalu ku czci zajadłego antypolskiego rewizjonisty. Wręczył mu go uroczyście w
Moguncji sam minister spraw zagranicznych RFN Klaus Kinkiel (Por. „Wolny czyni dobro.
Laudacja wygłoszona przez ministra spraw zagranicznych RFN Klausa Kinkla 15 listopada
1996  r.  w  Moguncji  z  okazji  wręczenia  profesorowi  Władysławowi  Bartoszewskiemu
złotego medalu Towarzystwa im. Gustawa Stresemanna”, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia
1996 r.). Taki splendor! Czy o przyjęciu medalu ku czci takiego polakożercy zdecydowała
nieznająca granic pogoń Bartoszewskiego za zaszczytami, czy też typowa w jego przypadku
ignorancja  polityka  bez  wyższych  studiów,  choć  nader  chętnie  tytułującego  się  jako
profesor!  Być  może  Bartoszewski,  zajmujący  się  przedtem  w  swych  pracach  głównie
historią  po  1939  r.,  rzeczywiście  „nie  doczytał”,  nie  poznał  faktów  o  polakożerczych
działaniach polityka,  którego medalem został  uhonorowany.  Czy można sobie wyobrazić
jednak,  że  ktoś  przyjmujący  odznaczenie  ku  czci  jakiejś  osoby  zaniedbuje  poznania
podstawowych faktów z jego życia? A w przypadku Stresemanna jego polakożerstwo było
cechą podstawową i wręcz przysłowiową.
 Skrajny filosemityzm Bartoszewskiego negatywnie odbijał się – kosztem Polaków – na jego
zachowaniu  w  roli  przewodniczącego  Prezydium  Międzynarodowej  Rady  Państwowego
Muzeum w Oświęcimiu. To prezydium „wsławiło się” m.in. podjęciem decyzji o usunięciu
krzyży w grudniu 1997 r. z terenu byłego KL Auschwitz-Birkenau. Decyzję podejmowano
bez wiedzy członków Rady. 
Potrzebujemy więcej takich patriotów.
Minister  spraw  zagranicznych  Bartoszewski  bez  matury  i  znajomości  angielskiego  to
autorytet, Fotyga świetnie znająca języki ze specjalistycznym wyższym wykształceniem to
była idiotka.                                                                                                                           32.



Wybory  2010.  Bartoszewski:  Jeden  z  kandydatów na  prezydenta  jest  niebezpieczny  dla
Polski- Jeden z kandydatów na prezydenta jest niebezpieczny dla Polski – mówi reporterowi
TOK  FM  profesor  Władysław  Bartoszewski.  Były  minister  spraw  zagranicznych,  który
podczas prezentacji honorowego komitetu poparcia marszałka Komorowskiego, mówił, że
prezydentem  nie  może  być  człowiek,  który  „ma  doświadczenie  w  hodowli  zwierząt
futerkowych, a nie ma doświadczeń

Pytania do Władysława Bartoszewskiego  JERZY   ROBERT  NOWAK

Władysław  Bartoszewski  niedawno  został  określony  przez  przywódcę  Platformy
Obywatelskiej  Donalda  Tuska  jako „najlepszy polski  życiorys”  i  jako  „najlepsza  polska
biografia”.  Tenże pan Tusk już  jako premier  RP powołał  Bartoszewskiego na sekretarza
stanu do spraw zagranicznych w kancelarii premiera. W ostatnim czasie nadeszła również
wiadomość,  że  Senat  KUL  postanowił  akurat  teraz  uhonorować  Władysława
Bartoszewskiego doktoratem honoris causa, nie bacząc na bezprzykładną serię wyzwisk i
obelg, jakimi popisał się pan Bartoszewski w ostatniej kampanii wyborczej. W związku z
tymi wszystkimi przedziwnymi uhonorowaniami człowieka, który dawno przestał spełniać
wymogi stawiane przed ludźmi o prawdziwym autorytecie, pozwolę sobie wystosować do
niego następujących 30 pytań:
-  Dlaczego  zgodził  się  Pan  na  uroczyste  wręczenie  Panu  medalu  ku  czci  największego
niemieckiego polakożercy lat dwudziestych Gustawa Stresemanna?
-  Dlaczego  w  2006  r.  jako  sekretarz  kapituły  Orderu  Orła  Białego  sprzeciwił  się  Pan
przyznaniu  Orderu  Orła  Białego  (pośmiertnie)  generałowi  Augustowi  E.  Fieldorfowi  i
rotmistrzowi  Witoldowi  Pileckiemu?  Czy  można  w  ogóle  porównać  Pana  zasługi  jako
kawalera Orła Białego z zasługami dwóch wspomnianych bohaterów?

– Dlaczego,  będąc  oficjalnym  gościem  Izraela  jako  polski  minister  spraw
zagranicznych,  milczał  Pan  jak  grób  w  parlamencie  izraelskim  w  czasie,  gdy
obrażano  Pana  kraj,  gdy  Polaków  publicznie  nazywano  współwinnymi  wraz  z
Niemcami zagłady Żydów (robił to m.in. wiceprzewodniczący parlamentu R. Rivlin)?

- Jeśli nie miał Pan odwagi na publiczną polemikę z antypolskimi oszczerstwami, dlaczego
nie wyszedł Pan z sali, jak doradzała Panu większość polskiej delegacji?
-  Dlaczego  kłamał  Pan  (w  2000  r.),  że  Polaków  zaatakował  w  Knesecie  tylko  „głupi
ekstremista”?
- Dlaczego używa Pan bezprawnie tytułu profesora w sytuacji, gdy jest Pan tylko maturzystą, 
absolwentem gimnazjum? Jak wiadomo, obowiązują twarde reguły: aby zostać profesorem, trzeba 
mieć magisterium, doktorat i habilitację, a żadnej z tego typu prac Pan nie obronił, nie mówiąc o 
skończeniu studiów.
- Dlaczego nie zdobył się Pan na publiczne wystąpienie w obronie pamięci słynnej pisarki Zofii 
Kossak, której Pan tyle zawdzięcza, jak Pan sam wielokrotnie przyznawał?
- Dlaczego zgodził się Pan na zamieszczenie w książce – wywiadzie z Panem – cytatu z kłamliwym 
twierdzeniem Stefana Niesiołowskiego, że jakoby: „Zapisał (Pan) piękną kartę walki o Polskę z 
bronią w ręku”. W jakim to było oddziale? Przy jakiej ulicy? Jakich ma Pan świadków tej rzekomej 
walki?

– Dlaczego tak mocno, a kłamliwie, przesadza Pan z eksponowaniem swej roli jako rzekomo 
jednej z głównych postaci organizujących pomoc dla Żydów w ramach Żegoty w 1942 roku?
Miał Pan wtedy tylko 20 lat i był podwładnym faktycznej wielkiej organizatorki pomocy 
Żydom Zofii Kossak.                                                                                       
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-  Dlaczego  nie  zareagował  Pan  na  poturbowanie  polskich,  katolickich  wiernych  przez
moskiewską milicję?
- Dlaczego nie zrobił Pan nic, aby zaprotestować przeciwko brutalnej obławie policyjnej na
300 Polaków we Frankfurcie nad Odrą, potępionej nawet przez 7 niemieckich posłów?
-  Kto  upoważnił  Pana  jako  ministra  do  przepraszania  Niemców cytatem z  Jana  Józefa
Lipskiego za przesiedlenie?
-  Na  jakiej  podstawie  zaniżył  Pan  o  milion  osób  –  wbrew  sprawdzonym  naukowo
statystykom – liczbę Polaków, ofiar wojny, w swym wystąpieniu w Bundestagu?
- Dlaczego Pan, w latach 60. tak zdecydowanie reagujący na początki fali antypolonizmu,
milczy w tej sprawie, gdy fala antypolonizmu jest wielokrotnie większa?
-  Dlaczego  piętnował  Pan  w  Izraelu  antyżydowskich  „polskich  ciemniaków”,  a  nie
wypowiada się Pan na temat skrajnych przejawów żydowskiego antypolonizmu? Dlaczego
nie reaguje Pan na coraz silniejszą falę antypolonizmu w niemieckich mediach?
- Dlaczego Pan, były żołnierz AK i Powstania Warszawskiego, nie zareagował na potworne
oszczerstwa rzucane na powstanie w artykule Cichego i na AK w tekście Yaffy Eliach?

– Dlaczego nic Pan nie zrobił w celu wystąpienia na arenie międzynarodowej przeciw
używaniu  oszczerczego  nazewnictwa:  „polskie  obozy  zagłady”  i  „polskie  obozy
koncentracyjne”? (Zrobił to dopiero kilka lat po Panu minister Adam Daniel Rotfeld).

- Co skusiło Pana, jako 83-letniego staruszka niemającego zielonego pojęcia o lotnictwie, do
przyjęcia  swoistej  synekury,  posady  prezesa  Rady  Nadzorczej  LOT,  znajdującego  się
skądinąd w bardzo trudnej sytuacji finansowej? Czy w czasie Pana zarządu LOT-em może
się Pan pochwalić choć jednym, jedynym posunięciem, które przyczyniło się do poprawy
sytuacji finansowej firmy?

– Czy w czasie Pana pierwszego szefowania resortem spraw zagranicznych zrobił Pan
w ogóle choć jedną konkretną rzecz dla obrony polskich interesów narodowych w
polityce  zagranicznej,  czy  wystarczyło  Panu  bierne  reagowanie  na  wszelkie
przypadki brutalnego dyskryminowania Polaków?

-  Dlaczego  Pan  po  tylekroć  kłamliwie  wychwalał  kanclerza  Helmuda  Kohla  znanego  z
niechęci do Polaków i do uznania granicy na Odrze i Nysie?
- Dlaczego Pan – antykomunista – zgodził się być ministrem w postkomunistycznym rządzie
Józefa Oleksego?
- Dlaczego nie zdobył się Pan na publiczne wystąpienie w obronie pamięci słynnej pisarki
Zofii Kossak, swojej byłej przełożonej?
- Dlaczego nie zdobył się Pan – „autorytet” w Niemczech i Izraelu – na publiczne potępienie
antypolskich oszczerstw najgorszego polakożercy i katolikożercy Jana Tomasza Grossa?
- Czy nie wstydzi się Pan swej decyzji odwołania z funkcji polskiego konsula honorowego
wielkiego  Polaka  Jana  Kobylańskiego,  tylko  dlatego  że  zaangażował  się  on  w  obronę
prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala?
- Czy nie wstydzi się Pan, że na stare lata dał się Pan wciągnąć w niegodną Pana siwych
włosów kampanię obelg w stylu „dewianci” i „bydło”?

– Czy  popierał  Pan  awansowanie  swego  syna  na  pełnomocnika  rządu  ds.
bezpieczeństwa energetycznego w randze ministra w rządzie Marcinkiewicza? Kto
pierwszy zachęcił premiera Marcinkiewicza do rozważenia kandydatury Pana syna –
pracującego przez wiele lat jako historyk w żydowskim instytucie w Oxfordzie – na
to  stanowisko,  twierdząc,  że  Pana  syn  jakoby  „od  wielu,  wielu  lat  zajmuje  się
energetyką”?                                                                                                              34.



- Dlaczego dziwnie nie mówi Pan w swoich wywiadach o tym, że Pana syn pracował przez
wiele lat w żydowskim instytucie w Oxfordzie i w polsko-żydowskim roczniku „Polin”?
Przecież chyba nie było nic wstydliwego w jego pracy?
-  Dlaczego  Pan  nie  wpłynął  na  swego  syna,  by  w  1989  r.  nie  wydawał  jako  „Editor”
polakożerczej  książki  Samuela  Willenberga  „Surviving Treblinka”,  w której  znalazły się
m.in.  oszczercze  twierdzenia,  że  AK-owcy,  uczestnicy  Powstania  Warszawskiego,
mordowali Żydów i gwałcili Żydówki?
- Dlaczego w ostatnich kilkunastu latach milczał Pan, nie protestując publicznie w sprawie
oskarżeń  przeciw  Polakom  (m.in.  w  tak  bliskim  Panu  „Tygodniku  Powszechnym”),  że
radośnie bawili  się  na karuzeli  w pobliżu ruin płonącego warszawskiego getta? Przecież
jeszcze  w  1985  r.  prostował  Pan  to  kłamstwo  na  łamach  paryskich  „Zeszytów
Historycznych”?
- Dlaczego kłamie Pan w wywiadzie-rzece udzielonym Michałowi Komarowi, jakoby złożył
Pan rezygnację  po  objęciu  na  KUL funkcji  dziekana  przez  prof.  Ryszarda  Bendera?  W
rzeczywistości był Pan podwładnym w jego katedrze aż 11 lat, w tym kilka lat w czasie, gdy
był on dziekanem.
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wladyslaw-bartoszewski-bartman-zyd-kolaborant-
zdrajca-2013-09

Opublikowano  Wrzesień  12,  2013  Przez  a303 W  Dziennikarstwo  śledcze,  Informacje  oraz
publicystyka z Polski 

Kontrowersyjną wypowiedź Władysława Bartoszewskiego dla dziennika 
"Die Welt" komentują sam zainteresowany i historyk Bogdan Musiał

"Super Express": 
- W wywiadzie, którego udzielił pan dla dziennika "Die Welt" pojawia się wypowiedź, 
w której stwierdza pan, że większym zagrożeniem w czasie II wojny światowej dla 
działaczy ruchu oporu takich jak pan byli sąsiedzi - Polacy niż niemieccy żołnierze. Już
pojawiają się głosy, że to niefortunna wypowiedź, szczególnie że miała miejsce w 
niemieckiej prasie...
Prof. Władysław Bartoszewski: - To jest moje prywatne odczucie jako świadka historii. W 
każdym systemie policyjnym ewentualny zdrajca w otoczeniu jest dużo bardziej 
niebezpieczny od umundurowanego wroga.

– Takie zestawienie jest pana zdaniem stosowne? Jest pan sekretarzem stanu w 
Kancelarii Premiera Tuska i pana głos może zostać odebrany jako oficjalne 
stanowisko rządu...
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– Nie ma to nic wspólnego z bieżącą polityką. To sprawa sprzed 70 lat. A wtedy tak po
prostu było. Osoba, która obserwuje, jest podejrzliwa i chce zaszkodzić, jest w stanie
zrobić  rzeczy,  której  żaden  żandarm się  nie  podejmie.Wroga  w  mundurze  każdy
widzi. Jednak jeśli osoba, którą pan zna - kolega lub sąsiad - jest świnią i draniem, to
zanim się pan spostrzeże, jest w stanie zagrozić pańskiemu bezpieczeństwu, a nawet
życiu.

– Nie jest to woda na młyn dla tych w Niemczech, którzy chcieliby relatywizować
historię i pomniejszać własne przewiny? Jeżeli Polacy bardziej bali się samych
siebie niż najeźdźców, to okupacja nie była aż taka straszna...

- Rozmawiałem z Glauckiem ponad dwie godziny i nie wiem, co wydrukował z tego, o
czym rozmawialiśmy.  Znam go i  uważam go za  bardzo życzliwego Polakom.  W moim
przekonaniu  jest  jednym  z  najbardziej  wiarygodnych  korespondentów,  jakich  mamy  w
Polsce.
- Rozmawialiście panowie o Janie Karskim...
- Tak, jego książka wkrótce pojawi się w niemieckich księgarniach. Znałem go i dlatego 
Glauck zwrócił się do mnie, żebym opowiedział, jakim go zapamiętałem. Chciałem też 
pomóc Niemcowi zrozumieć, w jakich warunkach przyszło nam działać, żeby nie popełnił 
żadnych błędów w mówieniu o tym czasie. Karski to postać, która tylko bywała w 
okupowanej Warszawie, ale jego wkład w poinformowanie świata o sytuacji w Polsce był 
ogromny. My działaliśmy na miejscu i chciałem również pokazać, jak to zapamiętaliśmy.
- Wkrótce pojawi się kolejna książka Tomasza Grossa. Stawia ona Polaków w roli 
katów. Czy pańska wypowiedź nie wpisze się w klimat pokazywania Polaków w złym 
świetle? 

– Co to ma do rzeczy? Pomagałem Żydom, jeszcze zanim matka Grossa poznała jego 
ojca. Mamy zresztą zupełnie inne spojrzenie. Zajmuję się historią, a nie taktyką 
polityczną, bo jestem bezpartyjnym badaczem. Nie pozwolę sobie ograniczać 
swobody swojej wypowiedzi, ponieważ niczego się nie wstydzę.

Prof. Władysław Bartoszewski
Żołnierz AK, więzień Auschwitz, uczestnik PW                      28.02.2011.

Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka
Autor: Władysław Bartoszewski, Michał Komar

Mądra i poruszająca lekcja człowieczeństwa.
Jedyną miarą człowieka jest jego uczciwość - mawiał do Profesora jego ojciec i tą zasadą 
Władysław Bartoszewski kieruje się do dziś. Od zawsze ciekawy świata "pożeracz książek", 
wrażliwy na ludzką krzywdę, w cyklu rozmów z Michałem Komarem opowiada o całym 
swym długim i niezwykłym życiu, a obdarzony jest nadzwyczajną, fotograficzną wręcz 
pamięcią... Od dzieciństwa, przez pobyt w Auschwitz, konspirację, Powstanie Warszawskie, 
działalność w Radzie Pomocy Żydom, po czasy powojenne, w które wchodził, "mając 
dwadzieścia trzy lata i doświadczenie stulatka": więzienie, pracę dziennikarską, naukową i 
dyplomatyczną, której ukoronowaniem było stanowisko ministra spraw zagranicznych. 
                                                                                                                                               36.



Osobista historia Profesora, pełna zaskakujących wydarzeń i anegdot, osób sławnych i 
bohaterów znanych nielicznym, stapia się z ponadczasowymi refleksjami na temat naszej 
racji stanu, katolicyzmu, tolerancji, skomplikowanych wyborów moralnych, politycznych, 
ludzkich... 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/52328/wladyslaw-bartoszewski-wywiad-rzeka

Przeczytana: 23 stycznia, 2012   Wywiad z wspaniałym człowiekiem. Władysław 
Bartoszewski mówi, że jego wadą jest gadulstwo, ale tę rozmowę czyta się znakomicie i 
chce się czytać dalej. Niebanalna osobowość, inteligencja i humor.A Michał Komar to godny
rozmówca. 

Anna  Przeczytana: 2009 rok czy można w ogóle oceniać takie pozycje...?
chyba tylko należy nisko pochylić głowę...a potem w swoim czasie polecić dzieciom swoim 
i nie-swoim, gdyby miały wątpliwości ze znaczeniem slowa PATRIOTYZM... 
chiara   Przeczytana: 28 marca, 2013 To nie jest ocena książki, ale wyraz wdzięczności dla 
Profesora Bartoszewskiego za to, że zechciał się podzielić doświadczeniami całego swojego 
życia dając przy okazji konstruktywną lekcję historii. 

Przeczytana: 22 listopada, 2013 Książka niezwykła, momentami wstrząsająca. Profesor 
Bartoszewski to niesamowity człowiek, który mimo tylu niezwykle trudnych i czesto 
dramatycznych momentów w życiu (a może dzięki nim?) zachował niebywały optymizm, 
umiar i zdrowy rozsądek. Po tym co przeżył (Auschwitz, okupacja, Powstanie Warszawskie, 
więzienia PRL - o ironio, te same co między innymi hitlerowscy skazańcy...) aż śmiać mi się
chce z narzekań jakie w około się słyszy - jak to nam w dzisiejszych 

 Przeczytana: 26 czerwca, 2012  Pewnego dnia zobaczyłam Pana Bartoszewskiego w 
telewizji. Zrobił na mnie wielkie wrażenie sposobem bycia, wypowiedziami, szacunkiem 
który budził. Jednak tak naprawdę nie wiedziałam kim jest i czego dokonał. Ta książka 
doskonale mi wszystko przedstawiła. Całe życie, krok po kroku, wspomnienie po 
wspomnieniu. Ogromna ilość nazwisk, dat, wydarzeń, być może nieco przytłacza, lecz 
jednocześnie budzi podziw dla tak doskonałej pamięci. Teraz mój szacunek dla Pana 
Bartoszewskiego jest ugruntowany. 

Karolina   Przeczytana: 2012 rok    Moja opinia dotycząca tej ksiązki to jak najniższy 
ukłon w jej stronę. Nie tylko warto polecać ale Trzeba to robić. I bez wątpienia należy 
posiadać ją w swojej domowej bibliotece. 

Anna    Przeczytana: kwiecień, 2013     Po książkę Komara sięgnęłam z dwóch powodów. 
Po pierwsze jest to wywiad z Panem Bartoszewskim, czyli człowiekiem, którego osobiście 
lubię i podziwiam, a po drugie część i to spora część tego wywiadu dotyczy II Wojny 
Światowej: pracy konspiracyjnej, w której Bartoszewski odegrał niemałą rolę, jego pobytu w
Oświęcimiu, jego osobistych wspomnień i przeżyć w odniesieniu do ogólnie znanych nam 
informacji o Powstaniu Warszawskim.
Nie zawiodła mnie lektura. Tym bardziej, że okraszona jest zdjęciami z prywatnej kolekcji 
Bartoszewskiego, doskonale nawiązującymi do podejmowanych przez niego tematów.
Przejmujące, choć niekiedy i zabawne wspomnienia dotykają różnych płaszczyzn. 
Bartoszewski równie chętnie opowiada o domu, 
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w którym się wychował, o rodzicach, o szkole, jak i o bolesnych doświadczeniach 
wojennych - pobycie w Oświęcimiu, czy utracie najbliższych.Zdecydowanie jest to "wywiad
rzeka", gdyż Bartoszewski płynnie przechodzi od jednego do drugiego pytania. Duża w tym 
zasługa z pewnością... 

przeczytaj całą opinię » 

Po książkę Komara sięgnęłam z dwóch powodów. Po pierwsze jest to wywiad z Panem 
Bartoszewskim, czyli człowiekiem, którego osobiście lubię i podziwiam, a po drugie część i 
to spora część tego wywiadu dotyczy II Wojny Światowej: pracy konspiracyjnej, w której 
Bartoszewski odegrał niemałą rolę, jego pobytu w Oświęcimiu, jego osobistych wspomnień 
i przeżyć w odniesieniu do ogólnie znanych nam informacji o Powstaniu Warszawskim.
Nie zawiodła mnie lektura. Tym bardziej, że okraszona jest zdjęciami z prywatnej kolekcji 
Bartoszewskiego, doskonale nawiązującymi do podejmowanych przez niego tematów.
Przejmujące, choć niekiedy i zabawne wspomnienia dotykają różnych płaszczyzn. 
Bartoszewski równie chętnie opowiada o domu, w którym się wychował, o rodzicach, o 
szkole, jak i o bolesnych doświadczeniach wojennych - pobycie w Oświęcimiu, czy utracie 
najbliższych.
Zdecydowanie jest to "wywiad rzeka", gdyż Bartoszewski płynnie przechodzi od jednego do
drugiego pytania. Duża w tym zasługa z pewnością dziennikarza, który je zadaje, ale i 
ogromna praca samego bohatera, który rzetelnie i ze szczegółami cofa się do lat swojej 
młodości. Bartoszewski chętnie wspomina swoich znajomych i przyjaciół, nigdy nikogo nie 
oceniając, a raczej przekazując fakty ze swojego punktu widzenia. We wszystkim, co 
możemy przeczytać widać zaangażowanie tematem, któremu poświęcona jest dana 
wypowiedź. Niczego nie oszczędza starając się przekazać czytelnikowi swój punkt widzenia
niczego nie narzucając.
Książka jest świadectwem zaangażowana w bycie Polakiem, które pochłonęło 
Bartoszewskiego całkowicie, stając się jednocześnie motorem, do podejmowania pewnych 
działań. Gdyby nie to zaangażowanie i ta "Bartoszewska Polskość" losy wielu osób 
potoczyły by się inaczej, a my, nie moglibyśmy dziś wziąć do ręki tego fenomenalnego 
zapisu rozmów prowadzonych pomiędzy Bartoszewskim, a Komarem. 

jawora   Przeczytana: 01 października, 2011 
Książka pisana w formie rozmowy,ukazuje tło polityczne czasów,w których przyszło żyć 
głównemu bohaterowi.
Mamy tu przekrój :czasów wojny,komunizmu ..i dalej.Są też bardzo wyważone opinie o 
ludziach ,niektórzy są oceniani bardzo surowo,inni wreszcie 
docenieni/np.Kossakowa/Bardzo ciekawa lektura,choć brakowało mi w niej wątku 
osobistego.O żonie profesora czytamy:ożeniłem się.....cóż za powściągliwość...
Niemniej polecam,na pewno rozjaśnia spojrzenie na czasy znane tylko z lekcji historii.. 

przemorski    Profesor Bartoszewski pamięć ma niesamowitą - zarzuca czytelnika 
mnogością informacji - od szczegółów tego co w danym okresie robił, myślał po niezliczoną
liczbę nazwisk i dat. Posiada równiez niesamowity talent opowiadania, dzięki czemu ta 
książka wsysa, nie pozwalając się od niej oderwać, ale jednak dla mnie w porównaniu do 
części drugiej trochę bardziej chaotyczna i gorzej się czyta. 
Przeczytana: 05 stycznia, 2013 
niesamowita historia wyjątkowego człowieka i zapadająca w pamięć lekcja tolerancji. 
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Podsumowaniem dla mnie jest jeden cytat:
"W dzieciństwie słyszałem od ojca, że podstawowym kryterium oceny człowieka jest jego 
uczciwość, nie zaś narodowość, pochodzenie czy wiara. Uczciwość!" 

acronka    Przeczytana: 16 kwietnia, 2012
 Bardzo wartościowa pozycja. Wiele mozna się dowiedzieć nie tylko o znanym, wybitnym 
człowieku, ale o historii Polski. Warto przeczytać. 

 Michał   Przeczytana: 11 lutego, 2013Wspinała książka o życiu niezwykłego człowieka. 
To trzeba przeczytać, aby rozszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszej historii Polski. 

Przeczytana: 2008 rok    Wartościowa rozmowa. Kunsztowny język i ważne tematy. Pana 
Władysława słucha się wybornie i - sądzę - że to ważne, żeby Go wysłuchać. 
Pela Wspaniała lekcja historii XX wieku. Gorąco polecam. 
 Stonee Cenne informacje na temat BIP.
 grazas   Przeczytana: 19 kwietnia, 2009 Bardzo interesujący człowiek, który potrafi 
zarazić swa charyzmą. Książka przeczytana jednym tchem. 
Na półkach: Przeczytane   Przeczytana: 2012 rok Bartoszewski pełna klasa nic dodać nic 
ująć. Obowiązkowa lektura dla wszystkich fanów i nie tylko. 

NONSENSOPEDIA

Władysław Bartoszewski (vel. Profesor, ur. 19 lutego 1922 w Warszawie) – oficjalnie i 
poprawnie politycznie, polski polityk, działacz, dziennikarz, pisarz, historyk, więzień 
Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik 
Powstania Warszawskiego, a jakby tego było za mało, dwukrotny minister spraw 
zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 
rządzie Dońka, kawaler Orderu Orła Białego oraz honorowy obywatel państwa Izrael. Do 
pełni szczęścia brakuje mu tylko Nobla, Oscara i medalu olimpijskiego. 

Natomiast według innych źródeł Sowiecki Agent (pseudonim operacyjny: Wesoły Staruszek)
– cyniczny wróg narodu, żydofil, germanofil, rusofil i wolonofob w jednej osobie, także 
metaforyczny nekrofil, w dodatku posiadający honorowe obywatelstwo Izraela (czyli 
również Żyd)! Łże-wykształciuch, bezprawnie używający tytułu profesora, prowokacyjnie 
przyznanego mu w 1983 roku przez wrogi rząd Bawarii. Jego hobby to oczernianie krytyka 
Polaków na łamach niemieckich gazet. Ostatnio powiedział, że na wojnie należało się 
bardziej bać Polaków antysemitów niż niemieckich oficerów. 

Najważniejsze wypowiedzi

• 1. Nie wierzcie frustratom, nie wierzcie dewiantom psychicznym... 
• 2. ...Przestałem bydło uważać za nie bydło. 

Dotychczas szkodliwa działalność „profesora” znana była tylko z fragmentarycznych 
informacji przekazywanych przez wybitnych i odważnych patriotów, którzy ze względów 
bezpieczeństwa jedynie sygnalizowali niecne i zdradzieckie postępki herszta potężnego 
frontu. W szczególności do grupy bohaterów usiłujących przekazać prawdę o tej 
złowieszczej postaci należał sam Jarosław Kaczyński oraz wybitny odnowiciel, Karol Karski, 
jak również inni przedstawiciele Partii,  harmonijnie współpracujący z filarami demokracji 
PiSowej. 
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Na szczęście nadeszła wiekopomna chwila, w której wszystkie mroczne dokonania tego 
podłego zdrajcy i prowokatora zostały bezwzględnie obnażone przez bohaterskich 
funkcjonariuszy Instytutu Pamięci Narodowe, którzy w dniu 05.02.2008, nie zważając na 
grożące im represje, opublikowali pełne dossier wrogiego indywiduum. Dla otwarcia oczu 
wszystkim zwiedzającym i obnażenia całej prawdy o tej złowrogiej postaci, poniżej 
przedstawiono pełną treść zasobów archiwalnych udostępnionych przez IPN. Porażające te 
informacje w sposób niesłychanie bezdyskusyjny potwierdzają kilkudziesięcioletnią 
współpracę Bartoszewskiego z największymi wrogami Wolski – Niemcami i Izraelem, jak 
również jego długoletnią zbrodniczą działalność antyPiSową. 

Ważniejsze momenty kariery

Władysław Bartoszewski, polityk, działacz społeczny, historyk, dziennikarz, pisarz – 
podczas II wojny światowej był więźniem Auschwitz, żołnierzem AK, działaczem Polskiego
Państwa Podziemnego, działał w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Uczestnik Powstania 
Warszawskiego. Więziony przez UB, działacz opozycji. Po 1998 r. był dwukrotnie szefem 
MSZ.

• Był aresztowany 15 listopada 1946 r. w Warszawie jako podejrzany o 
„antypaństwową” działalność w WiN, Delegaturze Rządu Na Kraj i w PSL. Śledztwo 
umorzono w 1948 r. z braku dowodów winy. 

• Ponownie aresztowany 14 grudnia 1949 r. przez UB. 29 maja 1952 r. skazany pod 
zarzutem szpiegostwa przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 8 lat 
więzienia i utratę praw publicznych na 4 lata. Więziony w Warszawie, Rawiczu i 
Raciborzu. W sierpniu 1954 r., ze względu na zły stan zdrowia, zwolniony na przerwę
w odbywaniu kary do sierpnia 1955 r. 

• Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w marcu 1955 r. umorzyło 
postępowanie, ponieważ z działalności w AK ujawnił się w 1945 r. W 1959 r. 
postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego otrzymał odszkodowanie 
za straty moralne. Według części dostępnych zapisów, wyrok złagodzono do 
wysokości „odcierpionej” 2 lat pozbawienia wolności. 

• Rozpracowywany od 12 sierpnia 1955 r., kolejno przez wydz. II departamentu III 
KdsBP, a następnie przez wydz. I departamentu III MSW, w ramach sprawy 
ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Bonza”. Przyczyną zainteresowania SB były 
kontakty W. Bartoszewskiego ze środowiskiem „mikołajczykowskim” i 
„klerykalnym”, z ambasadą Izraela i ze środowiskiem b. członków AK. 

• Od 5 maja 1966 r. rozpracowywany w sprawie o kryptonimie „Olcha” przez wydz. II 
dep. IV MSW w związku z przekazywaniem „szkalujących PRL” informacji do Radia
Wolna Europa. Objęty wielokrotnie zastrzeżeniami wyjazdów zagranicznych. W 1967
r. akta sprawy przekazano do wydz. II dep. III MSW, następnie zmieniono krypt. 
sprawy na „Bartek”, w ramach której Bartoszewski był rozpracowywany do 2 maja 
1982 r. przez wydz. II dep. III MSW, później wydz. IV dep. III MSW. Sprawa została 
zawieszona z uwagi na pobyt Bartoszewskiego poza granicami PRL. 

• 17 grudnia 1987 r. materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW. Akta, m.in. 
dotyczące techniki operacyjnej, częściowo wybrakowano w 1988 r. 

• 5 maja 1971 r. objęty śledztwem przez Prokuraturę Wojewódzką dla Miasta 
Stołecznego Warszawy, w związku z przekazywaniem informacji szkalujących PRL 
do Radia Wolna Europa. Śledztwo umorzono z uwagi na znikome społeczne 
niebezpieczeństwo.                                                                                                     40.



• W latach 1972–1973 toczyło się śledztwo wydziału śledczego KSMO po doniesieniu 
W. Bartoszewskiego do Prokuratury Generalnej w związku ze sfałszowaniem jego 
podpisu. Fałszerstwo było elementem kombinacji operacyjnej SB mającej na celu, za 
pomocą spreparowanych materiałów, skompromitowanie W. Bartoszewskiego w 
środowisku dziennikarskim i inteligenckim jako agenta SB i przedstawienie go jako 
informatora Radia Wolna Europa. 

• Figuruje imiennie w sprawie obiektowej krypt. „Misiek” („Alfa”) dotyczącej 
działalności wywiadowczej pracowników ambasady Izraela w Wiedniu na Polskę. 
Wg karty E-14-B: „kontakt obywatela Izraela przebywającego w Polsce w 1966 r.”. 

• Figuruje imiennie w sprawie krypt. „Agresja”, prowadzonej w latach 1966–1973 
przez wydz. III KWMO Gdańsk, dot. operacyjnego rozpracowania osób narodowości 
żydowskiej zamieszkałych na terenie woj. gdańskiego. 

• Figuruje imiennie w aktach sprawy krypt. „Ostrożny”, prowadzonej w okresie 1967–
1986 przez wydz. III KWMO Kraków na adwokata Kazimierza O. 

• Wymieniony w sprawie obiektowej wydz. IV Dep. II MSW z uwagi na stałe kontakty 
z ambasadą Izraela w okresie konfliktu izraelsko-arabskiego. 

• Figuruje imiennie w materiałach Wydz. III KWMO Poznań w charakterze 
rozpracowywanego w aktach wielu spraw zakończonych w 1980 r. 

• Figuruje imiennie w sprawie krypt. „Klan”, „Związek” prowadzonej w latach 1980–
1983 przez wydz. III „A” i Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk, wymierzonej 
przeciwko NSZZ „Solidarność”. 

• Internowany w okresie 13 grudnia 1981 r. – 3 maja 1982 r. w ośrodkach odosobnienia
Warszawa-Białołęka i Jaworzu. 

• Zarejestrowany 17 grudnia 1987 r. pod nr. 104921 przez wydz. IV Dep. III MSW w 
kategorii zabezpieczenie, które ustało 2 sierpnia 1989 r. (według dołączonego do 
katalogów słowniczka pojęć, zabezpieczenie to „wieloznaczna, nie przesądzająca o 
charakterze zainteresowania forma rejestracji, mająca na celu ochronę osoby” – red.). 

Występuje też w charakterze rozpracowywanego w doniesieniu TW ps. „Lech”. 

 Ciekawostki

• Z racji nazwiska jest patronem barów szybkiej obsługi dla szewców: „Bar To 
Szewski".

WIKICYTATY

• Gdyby mi ktoś 60 lat temu, gdy stałem skulony na placu apelowym KL Auschwitz, 
powiedział, że będę miał przyjaciół Niemców, obywateli demokratycznego i 
zaprzyjaźnionego kraju, tobym powiedział, że to wariat. 

• Opis: odpowiedź na pytanie, czy kolejne polskie rządy będą zakładnikami 
tragicznej historii?
Źródło: wyborcza.pl z 13 sierpnia 2009

• Jarosław Kaczyński jest zakompleksiony, arogancki, inteligentny i zdolny. Zdolny do 
wielu złych rzeczy. 

• Źródło: „Dziennik”, 17 października 2007
• Jelcyn w stanie wskazującym potrafił opowiadać najdziwniejsze historie. Pewnego 

razu podarował Lechowi Wałęsie kopię rozkazu Stalina i Biura Politycznego. Mimo 
to jego następcy wybrali strategię milczenia.     
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• Źródło: wywiad Alice Boty, „Die Zeit”, tłum. „Forum”, 15 lipca 2010    

• Ludzie wychowywani w latach 40. nie wiedzieli, że żyją w Polsce numer dwa. Ci, 
którzy umierali w Katyniu, też nie ginęli za numerki, tylko za swoją ojczyznę. 

• Źródło: wykład Refleksje świadka stulecia na Uniwersytecie Warszawskim, 23 
października 2007 r., za TVN24

• Największym problemem Polski jest zły stosunek do samego siebie: podejrzliwość, 
kłótliwość, swarliwość, nienawiść, kompleksy, brak pewności siebie i negatywny 
stosunek do własnej historii, i aby jeden drugiemu mógł dojechać dobrze, gotów jest 
przy okazji popełnić samobójstwo. 

• Opis: w odpowiedzi na pytanie, co jest dzisiaj największym problemem Polski.
Źródło: Co z tą Polską?, 22 lutego 2007

•
• Należymy do kręgu kulturowego, którego najważniejsze pojęcia etyczne są 

ukształtowane przez chrześcijaństwo. Czyli nie zrzucamy starców ze skały 
tarpejskiej, szanujemy dzieci. 

• Źródło: „Rzeczpospolita”, 15 listopada 2004
• Nie chcę umierać w Polsce dyplomatołków. 

• Opis: na konwencji wyborczej PO
• Źródło: Fakty TVN, 28 września 2007

• Prawo własności, w tym dotyczące nieruchomości, nie zmieni się wraz z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Nie ma żadnego prawa europejskiego, które dawałoby 
jakieś szczególne uprawnienia do nabywania czy sprzedawania własności osobom 
jednej narodowości, wyznania lub określonych poglądów. 

• Źródło: wystąpienie w Sejmie, 22 października 2000

• Proszę mi wymienić inny kraj Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich 15 lat miał 
trzech ministrów spraw zagranicznych – Geremka, Rotfelda, Mellera, pochodzenia 
żydowskiego (...). 

• Opis: o antysemityzmie w Polsce.
• Źródło: pardon.pl, 11 sierpnia 2008

• Warto być przyzwoitym. 
• Opis: motto, a także tytuł książki Władysława Bartoszewskiego.

• Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale
nie warto. 

• Źródło: Róże „Gali”, 12 listopada 2007

              Posted by Marucha w dniu 2015-04-23 (czwartek)
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Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich

Portret Władysława Bartoszewskiego z 1986 r.
Człowiek żyje długo, co nie znaczy zawsze mądrze, ale też nie całkiem głupio – powiedział w
jednym z wywiadów Władysław Bartoszewski.
Władysław Bartoszewski – więzień Auschwitz, działacz Rady Pomocy Żydom „Żegota”, 
skazany przez stalinowskie sądy na osiem  lat pozbawienia wolności (odsiedział ponad 
sześć), w 1966 roku uhonorowany Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przez 
kilkanaście lat współpracownik Radia Wolna Europa, autor tak podstawowych dla polskiej 
historii książek jak Ten jest z ojczyzny mojej i 1859 dni Warszawy, w wolnej Polsce 
ambasador Rzeczypospolitej w Austrii, dwukrotnie minister spraw zagranicznych i sekretarz
stanuds.stosunków Polski z Niemcami i państwem Izrael.
Urodził się w Warszawie 19 lutego 1922 roku, w rodzinie inteligenckiej, z tradycjami 
niepodległościowymi. Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Towarzystwa Wychowawczo-
Oświatowego „Przyszłość” w Warszawie. We wrześniu 1939 roku został pracownikiem 
Polskiego Czerwonego Krzyża, zajmował się usuwaniem z ulic ciał zabitych podczas 
bombardowań ludzi. Rok później trafił do obozu w Auschwitz jako więzień numer 4427. 
Spędził w nim osiem miesięcy.
W kwietniu 1941 r., dzięki staraniom ojca oraz PCK wrócił do Warszawy, gdzie napisał 
relację o pobycie w obozie. Wydana w podziemiu opowieść stała się pierwszym 
dokumentem ujawniającym prawdę o Auschwitz. Następnie Bartoszewski przystąpił do 
katolickiego Frontu Odrodzenia Polski, a w 1942 r. złożył przysięgę Armii Krajowej. 
Współredaguje pismo AK – „Biuletyn Informacyjny”. Zaczyna działać w Radzie Pomocy 
Żydom przy Delegaturze Rządu Londyńskiego „Żegota”, pomagającej przetrwać Żydom 
ukrywającym się przed zagładą. W czasie powstania warszawskiego pracował w komórce 
łączności w radiostacji „Anna” oraz prasie konspiracyjnej.

                                                                                                                                               
Legitymacja do odznaczenia Krzyż Armii Krajowej przyznanego W. Bartoszewskiemu w 
1968 roku                                                                                                                              43.
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Krzyż Armii Krajowej przyznany Władysławowi Bartoszewskiemu w 1968 roku
 

Dyplom „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przyznany W. Bartoszewskiemu w 1966 r.
Najwyższe  izraelskie  odznaczenie  cywilne  nadawane  nie-Żydom  przez  Instytut  Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie
Po zakończeniu wojny złożył broń, został dziennikarzem i podjął współpracę z Instytutem
Pamięci  Narodowej  przy  Prezydium  Rady  Narodowej.  Opublikował  wiele  materiałów
dotyczących okupacji w Warszawie, powstania warszawskiego i losu Żydów. W listopadzie
1946 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem szpiegostwa i spędził w
więzieniu 1,5 roku.  W kwietniu 1948 wyszedł, ale rok później ponownie został aresztowany
i po dwóch latach skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Wyszedł w sierpniu 1954 roku na
roczną  przerwę  ze  względu  na  krytyczny  stan  zdrowia,  a  2  marca  1955  roku  został
zrehabilitowany.  Wrócił  do działalności  publicystycznej,  zamieszczał  artykuły  na łamach
„Stolicy”  i  „Tygodnika  Powszechnego”.  W 1963  roku  w  imieniu  „Żegoty”,  a  trzy  lata
później osobiście, został uhonorowany Medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Publikacje autorstwa W. Bartoszewskiego
W 1963 roku w najgłębszej tajemnicy podjął współpracę z Radiem Wolna Europa, 
działalność, którą prawo PRL uznawało za zdradę ojczyzny. Podczas wyjazdów 
zagranicznych nawiązywał kontakty z politykami i publicystami w Austrii, Niemczech i 
Wielkiej Brytanii.  Brał udział w działaniach opozycyjnych wobec ustroju PRL, uczestniczył
m.in. w kolportażu „Listu 34” i pracach Klubu Krzywego Koła, przede wszystkim jednak 
publikował kolejne książki.                                                                                                 
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W 1967  roku  wydał  Warszawski  pierścień  śmierci  1939-1944,  pracę  nagrodzoną  przez
Fundację Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, a w Polsce przez tygodnik „Polityka”,
oraz – przygotowany wraz z Zofią Lewinówną – zbiór wspomnień i świadectwo pomocy
udzielanej podczas okupacji Żydom przez Polaków Ten jest z ojczyzny mojej. Na początku
lat  siedemdziesiątych  został  członkiem  Zarządu  Głównego  i  sekretarzem  generalnym
polskiego Pen-Clubu. Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a pod koniec lat
siedemdziesiątych  został  jednym  z  założycieli  i  wykładowcą  Towarzystwa  Kursów
Naukowych (tzw. Uniwersytetu Latającego).

Ta działalność spowodowała represje ze strony władz PRL, m.in. kilkuletni zakaz druku i
wyjazdów zagranicznych. Agenci SB ocenili, że Bartoszewski „konsekwentnie wykorzystuje
każdą możliwość do działalności antykomunistycznej”. W sierpniu 1980 roku podpisał list
intelektualistów  do  robotników  Wybrzeża,  przystąpił  do  „Solidarności”  i  współtworzył
Komitet  Obrony  Więzionych  za  Przekonania.  W  latach  1981-1982  Prezydent  RP  na
Uchodźstwie  Edward  Raczyński  dwukrotnie  proponował  mu  objęcie  tego  urzędu,  ale
Bartoszewski  odmówił  pozostania na emigracji.  W grudniu 1981 został  na ponad cztery
miesiące internowany w Jaworzu.
Po  wypuszczeniu  z  obozu  internowanych  pracował  na  uczelniach  w  Niemczech:
Monachium, Eichstatt,  Augsburg i w Stanach Zjednoczonych. W 1983 roku rząd Bawarii
nadał mu tytuł profesora.

Przemówienie Władysława Bartoszewskiego na specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu,
Bonn 28 kwietnia 1995 r.
Po powstaniu w Polsce w 1989 roku pierwszego niekomunistycznego rządu, kierowanego
przez  Tadeusza  Mazowieckiego,  został  ambasadorem wolnej  Rzeczypospolitej  w  Austrii
(1990-1995)  i  członkiem Rady ds.  Stosunków Polsko-Żydowskich  przy  Prezydencie  RP
Lechu Wałęsie. W 1995 roku został ministrem spraw zagranicznych; 28 kwietnia tego roku
podczas uroczystej sesji obu izb niemieckiego parlamentu wygłosił przemówienie oglądane
przez  20  milionów  Niemców,  a  przez  parlamentarzystów  niemieckich  przyjęte
kilkuminutową  owacją  na  stojąco.  Został  przewodniczącym  Międzynarodowej  Rady
Państwowego Muzeum w Oświęcimiu (od 1990), członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa (od 2001) oraz Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od
1998). W 2007 roku premier Donald Tusk powołał go na stanowisko sekretarza stanu ds.
stosunków polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.
W 2003  roku  Władysław  Bartoszewski  zadecydował  o  przekazaniu  ZNiO  prywatnego
zbioru  gromadzonych  przez  całe  życie  druków  i  archiwaliów,  dotyczących  najnowszej
historii  Polski, są to m.in. książki i  czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z
okresu okupacji. Władysław Bartoszewski zgromadził kilkaset druków z lat 1939-1940, w
większości unikatów, nie notowanych nawet przez specjalistyczne bibliografie. Znajdują się
wśród nich druki z okresu oblężenia i kapitulacji Warszawy w 1939 roku: ulotki zrzucane
nad Warszawą z samolotów niemieckich czy odezwa prezydenta Stefana Starzyńskiego do
ludności stolicy.                                                                                                                     45.
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Władysław Bartoszewski i prezydent RFN Johanes Raul z odznaczeniem „Krzyż Wielki 
Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec”, Bonn 1991.

Władysław Bartoszewski z Szymonem Wiesenthalem, 1995
 

Zofia i Władysław Bartoszewscy 1986 r.

 Okresu  późniejszego  dotyczą  ulotki  skierowane  do  żołnierzy  niemieckich,  polskich  i
rosyjskich, rozporządzenia władz okupacyjnych, plakaty i afisze ilustrujące życie kulturalne
w Generalnym  Gubernatorstwie.  Szczególnie  cenne  są  pokwitowania  odbioru  pieniędzy
przez osoby pochodzenia żydowskiego, którym pomagała Rada Pomocy Żydom, czyli tzw.
archiwum „Felicji” – archiwum działacza „Żegoty” Maurycego Herlinga Grudzińskiego. 
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Plakaty, afisze, druki ulotne z kolekcji W. Bartoszewskiego

Czasopisma konspiracyjne 1940 r. z kolekcji W. Bartoszewskiego

Autor rysunku: Marcin Barcz

Kolekcja obejmuje ponadto archiwum prywatne profesora, dokumenty dotyczące różnych
okresów  jego  działalności  opozycyjnej  oraz  wydawniczej,  m.in.  korespondencję  z
wydawnictwami,  wydruki  książek  z  odręcznymi  poprawkami  autora  itp.  Książki  z
osobistymi  dedykacjami,  ofiarowane  W.  Bartoszewskiemu  przez  najwybitniejsze  postaci
świata  kultury,  polityki  i  historii  to  kolekcja  licząca  wiele  tomów.  Gustaw  Herling-
Grudziński w 2000 roku następująco zadedykował prof. Bartoszewskiemu swoją książkę:
„Dla  mojego  uporczywego  kandydata  na  prezydenta  RP,  z  przyjaźnią  i  oddaniem”.
Biblioteka profesora to przede wszystkim publikacje dotyczące  historii Żydów, wspomnień
ofiar  holocaustu,  relacji  polsko-żydowskich,  a  także  historii  drugiej  wojny  światowej  i
stosunków polsko-niemieckich.
Na  zbiory  Gabinetu  Zofii  i  Władysława Bartoszewskiego składają  się  również  nagrody,
medale  i  dyplomy  związane  z  działalnością  prof.  Bartoszewskiego,  m.in.  Krzyż
Komandorski  z  Gwiazdą  Orderu  Odrodzenia  Polski  (1986),  Krzyż  Komandorski  Orderu
Wielkiego  Księcia  Giedymina  (2002),  a  także  Medal  „Sprawiedliwy  Wśród  Narodów
Świata”.  Ponadto  nagrody:  Kustosza  Pamięci  Narodowej,  Kisiela,  Stanisława
Broniewskiego  „Orszy”,  a  także  wyróżnienia  przyznawane  osobowościom  życia
publicznego takie jak Super Victor czy Człowiek Roku.
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Medal Fundacji Judaica przyznany w. Bartoszewskiemu w 1993 r.

http://www2.oss.wroc.pl/index.php/biblioteka-osolineum/dzialy-i-gabinety/gabinety-
swiadkow-historii/gabinet-wladyslawa-i-zofii-bartoszewskich/

WŁADYSŁAW  BARTOSZEWSKI CZY   BYŁ                     
CZŁONKIEM ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
    ŻOŁNIERZY  ARMII  KRAJOWEJ 

Bartoszewski powinien przeprosić! "Ufamy, że nie mu zabraknie cywilnej 
odwagi i zrobi to, do czego zobowiązuje go etos żołnierza Armii Krajowej"

 31 lipca  2013   wpolityce.pl 

 fot. M. Czutko

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do 
Władysława Bartoszewskiego, aby jak najszybciej przeprosił uczestników uroczystości 
rocznicowych Powstania Warszawskiego za obraźliwe nazwanie ich w dzisiejszym 
wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” motłochem.
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Od osoby legitymującej się kombatancką przeszłością oraz wieloletnią służbą w dyplomacji
III  Rzeczypospolitej,  a  także  autora  wielu  opracowań  historycznych  na  temat  okupacji
niemieckiej w Polsce i dziejów Armii Krajowej można oczekiwać większej kultury słowa i
umiejętności powściągnięcia emocji w każdej sytuacji.
Polityk musi mieć sporą odporność na różne w treści i formie reakcje ludzi, z którymi się
spotyka. Nawet jeżeli są one dla niego przykre i uważa je za niesprawiedliwe, nie wolno mu
zniesławiać nikogo, a zwłaszcza dokonywać niemądrych generalizacji.
Użycie wysoce pogardliwego słowa wobec wszystkich uczestników rocznicowych spotkań
pod pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach, wśród których znajduje się wielu
weteranów Polskiego Państwa Podziemnego bynajmniej nie buczących i nie gwiżdżących na
przedstawicieli  obecnych  władz  (a  nawet  zażenowanych  wyrażaniem  w  nie  licujący  z
powagą miejsca i czasu sposób politycznych antypatii),  jest zachowaniem niegodnym, za
które należy publicznie przeprosić.
Ufamy, że Władysławowi Bartoszewskiemu nie zabraknie cywilnej odwagi i zrobi to, do
czego zobowiązuje go etos żołnierza Armii Krajowej.

Kraków, 31 lipca 2013  rzecznik POKiN  dr Jerzy Bukowski
 

                     Konrad Czesław Bartoszewski 

ps. „Wir”, „Zadora”, „Łada”, porucznik AK, pisarz (ur. 5 lipca 1914 w Baranówce na Wołyniu,
zm.  21  kwietnia 1987 w Lublinie)  –  dowódca  oddziału  partyzanckiego działającego  pod
Józefowem (powiat biłgorajski) podczas II wojny światowej.
Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik kampanii wrześniowej, walkę
zakończył 24 września pod Tomaszowem Lubelskim.
Po klęsce kampanii zamieszkał w Józefowie, w tamtejszych okolicach rozpoczął działalność
konspiracyjną w  AK. Został dowódcą Rejonu Józefów, jego oddział stoczył wiele walk z
Niemcami. 25 lutego 1943 został aresztowany, jednak po brawurowej akcji odbił go oddział
Czesława Mużacza ps. „Selim”. Następnego dnia w odwecie Niemcy rozstrzelali publicznie
rodzinę Bartoszewskiego – rodziców Janinę i Wacława oraz siostrę Wienisławę.
W akcji Sturmwind II był dowódcą zgrupowania partyzantów AK i autorem planu bitwy pod
Osuchami.  Jako  jeden  z  nielicznych  polskich  dowódców  biorących  udział  w  tej  bitwie
przeżył.
Po wkroczeniu do Polski  Armii Czerwonej, wraz z oddziałem nie złożył broni. 28 stycznia
1945 zaatakował więzienie UB-NKWD w Biłgoraju i odbił więzionych członków AK.
Oddział  został  rozwiązany w sierpniu 1945.  Sam Bartoszewski zamieszkał w  Warszawie;
ujawnił się w 1945. W 1952 aresztowany, w 1955 został zwolniony z powodu złego stanu
zdrowia.  W  1969  na  Uniwersytecie  Wrocławskim otrzymał  stopień  doktora  nauk
humanistycznych. Karierę pisarską rozpoczął, publikując swoje wspomnienia z lat okupacji.
Po uzyskaniu doktoratu z filologii polskiej (poświęconemu Mieczysławowi Romanowskiemu)
został  pracownikiem  KUL.  Był współtwórcą  Encyklopedii  Katolickiej (rozpoczął  pracę 1
października 1969). Był autorem izby pamięci im. Mieczysława Romanowskiego w Szkole
Podstawowej  w  Józefowie.Został  odznaczony  przez  papieża  Jana  Pawła  II orderem  Pro
Ecclesia et Pontifice. Pośmiertnie nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Józefowa.
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27.11.2013.

Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim

Bohaterem  środowego  (20  listopada)  Płońskiego  Saloniku  Literackiego  był  Władysław
Bartoszewski  -  żołnierz  Armii  Krajowej,  były  Minister  Spraw Zagranicznych,  historyk,
dziennikarz  Tygodnika  Powszechnego.  Wygłosił  wykład  z  okazji  przekazania  swoich
zbiorów Płońskiej Bibliotece Miejskiej.
Jako  powód,  dla  którego  wybrał  właśnie  Płońsk  do  przekazania  swoich  cennych
księgozbiorów, podkreślał związek naszego miasta z jednym z jego sławnym mieszkańców -
Dawidem  Ben  Gurionem.  Jak  sam  określił  -  na  sławę  miasta  pracują  nazwiska  jego
obywateli.  W tym roku mija czterdziesta rocznica śmierci Dawida Ben Guriona. Płońska
biblioteka  jako  jedna  z  trzech  w  Polsce  dostąpiła  zaszczytu  wzbogacenia  się  o  takowe
zbiory. Także warszawska Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Zakład
Narodowy  im.  Ossolińskich  we  Wrocławiu  otrzymali  część  z  kolekcji  Władysława
Bartoszewskiego.
 Ostatni raz Władysława Bartoszewskiego gościliśmy w Płońsku w 2009 roku przy okazji
Zaduszek  Muzycznych.  Wtedy  to  również  na  zaproszony  Bożeny  Kaliściak  –  Dyrektor
Płońskiej Bibliotek Miejskiej odwiedził nasze miasteczko jako gość honorowy.
 W swoim wykładzie podkreślał,  że nigdy nie czuł się politykiem. Najważniejszym jego
życiowym zawodem jest pisanie. Debiutował w wieku 20 lat w Tygodniku Powszechnym. W
pracy dziennikarza  najważniejsza  jest  dla  niego prawda,  jak  sam powiedział  nienawidzi
głupoty, kłamstwa i obłudy.- „Ja po to siedziałem w komunistycznych pierdlach 6,5 roku,
żebyście wszyscy mogli mówić co myślicie i jak myślicie. Co nie znaczy, że macie rozumieć
wolność, jako wolność do demolowania, podpalania, bicia, wybijania szyb.”
 
Sylwia Sobótka
http://www.extra-plonsk.pl/artykul,spotkanie-z-wladyslawem-bartoszewskim
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Warszawa, dnia 15 grudnia 1981 r.

NOTATKA

Władysław Bartoszewski s. Władysława, ur. 19.02.1922 r.

Ze sprawdzonych informacji wynika, że w latach 1961-67 Wł. Bartoszewski współpracował
z  wywiadem izraelskim,  któremu przekazywał  w formie  ustnych relacji  informacje  dot.
stosunków politycznych,  społecznych  i  gospodarczych  w  Polsce.  Z  uwagi  na  ówczesną
sytuację polityczną oraz trudności w udokumentowaniu jego przestępczej działalności, nie
postawiono Wł. Bartoszewskiego w stan oskarżenia. W latach tych dostarczał materiałów
natury wywiadowczej także korespondentom prasy zachodniej w Polsce.
W  latach  1966-1971  przekazywał  do  RWE  (Radio  Wolna  Europa  –  przyp.  redakcji)
informacje o charakterze wywiadowczym, szkalując stosunki społeczno-polityczne w PRL.
Ze względu na ówczesną sytuację polityczną, prokurator zawiesił, a następnie w oparciu o
przepisy kolejnej amnestii umorzył postępowanie karne w sprawie Wł. Bartoszewskiego.
W 1977 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Departamentu Stanu. Do
USA został  zaproszony  dzięki  poparciu  Zbigniewa  Brzezińskiego,  z  którym  utrzymuje
kontakt od 1960 r., nawiązany podczas pobytu w USA. W rozmowie ze Zb. Brzezińskim
przekazał szereg opinii i ocen na temat aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce
przed wizytą prezydenta J. Cartera w PRL w grudniu 1977 r.
Jako Sekretarz Generalny PEN był inicjatorem wysłania w styczniu 1978 r. przez Polski
Klub  Literacki  PEN listu  do  Prezesa  Rady  Ministrów,  domagającego  się  zmiany  zasad
działania GUKPPiW. List ten został opublikowany przez RWE w dniu 21 maja 1978 r.
W styczniu  1976  r.  podpisał  apel  o  powołaniu  „Towarzystwa  Kursów Naukowych”.  W
ramach „Latającego Uniwersytetu” wygłosił prelekcję na temat współczesnej historii Polski.
Źródło: IPN BU 01221/4, s. 1-2
Za: http://lustracja.net
Kwerendę przeprowadził p. Zbigniew Nowak: http://www.raportnowaka.pl

1. MatkaPolka powiedział/a
2012-02-24 (piątek) @ 01:58:18 
HEROS BARTMAN vel BARTOSZEWSKI
http://wirtualnapolonia.com/2011/03/01/artur-zukow-druga-japonia-druga-irlandia-
drugi/#comment-44583 

Może poniższy tekst (długi, ale warto przeczytać cały), znaleziony w Sieci, pozwoli, 
że Pani Marta Kaczyńska i tysiące innych osób będą mniej zdumione
….Może przedstawione FAKTY z PRZESZŁOŚCI Władysława Bartmana vel 
Bartoszewskiego pozwolą wyjaśnić jego TERAŹNIEJSZE zachowanie? 
Wiele lat temu (1985 rok) byłem świadkiem, jak znany NRD-owski dziennikarz (a 
więc 100% Stasi), podczas zakrapianej kolacji – rzecz działa się w Domu 
Wczasowym – wypalił swojemu kompanowi od stołu i kieliszka, Polakowi, coś w 
tym stylu:
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„Czy wiesz, jak wielu Waszych – tych dzisiaj nieznanych, ale i bardzo znanych z 
żydowskim pochodzeniem – jest w aktach przejętych przez nas po III Rzeszy?
Jak wielu było, przez lata całe, na usługach Gestapo i SS, a dzisiaj robią u Was za 
obrońców Polski, konspiratorów, powstańców, dzielnych partyzantów i żołnierzy? 
ALE ONI WIEDZĄ, ŻE MY WIEMY!!!” 
Mówiąc to Pan Dziennikarz był ZDENERWOWANY, a nie PIJANY! Zdenerwowany,
bo chwilę wcześniej podpity Polak (też dziennikarz) stwierdził, iż w NRD nie można 
z nikim szczerze porozmawiać, bo co drugi człowiek to donosiciel (co, akurat, było 
prawdą!).O ile dobrze pamiętam akta Stasi zostały przejęte przez Instytut Gaucka. No
i nie zostały zniszczone!!!! MIŁEJ LEKTURY życzę! 

2. „Władysław??? Bartman!!! vel Bartoszewski konfident? agent? kolaborant? 
podejrzane fakty, przemilczane sprawy, „ relacje świadków, historie jego 
znajomych i ich rodzin…Według encyklopedycznej wiedzy to autorytet. Urodzony 19
lutego 1922 w Warszawie jest znanym polskim politykiem, dziennikarzem, pisarzem, 
działaczem społeczny i historykiem.Kawaler Orderu Orła Białego, honorowy 
obywatel państwa Izrael. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz 
Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie 
minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Więzień Auschwitz

3. „Gdy wybuchła wojna Władysław Bartman vel Bartoszewski miał ponoć ok. 17 
lat.” ( dokładna data urodzin tak jego jak i Edelmana owiana była tajemnicą, raz 
młodsi raz starsi wedle zapotrzebowania) 19 września 1940 został zatrzymany na 
Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. Przypadkowo 
dostał się do Oświęcimia, był w tym samym transporcie co rotmistrz Witold Pilecki.
Od 22 września 1940 został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz I, numer obozowy 4427). Zwolniono z Oświęcimia 
po kilku miesiącach – 8 kwietnia 1941, co było wydarzeniem nie spotykanym (...)

Według Bartmana vel Bartoszewskiego zwolnienie zawdzięcza przyjaciołom z 
Polskiego Czerwonego Krzyża oficjalnym powodem był zły stan zdrowia(sic!!!). 
Nieoficjalnie zwolnienie przypisywano stawiennictwu siostry Bartmana vel 
Bartoszewskiego, która kolaborowała z Niemcami, nawet wyszła za mąż za wysokiej 
rangi oficera Gestapo w Budapeszcie, także o dziwo żyda!!!!. 
Jednak według relacji prof. Miry Modelskiej-Creech z Georgetown University w 
Waszyngtonie, pracownika administracji białego domu, istnieje świadek, który 
przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem. Świadek 
opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimiu, znał m.in, szczegóły na 
temat wykształcenia, czyli 4 klasy przedwojennego powszechniaka Bartmana vel 
Bartoszewskiego. Twierdził, że za sprawą Bartmana vel Bartoszewskiego i 14 innych
żydowskich donosicieli w tym Cymermana vel Cyrankiewicza ( tego Niemcy wysłali 
na leczenie do Szwajcarii!!! pociągiem I klasy!!!), którzy opuścili Oświęcim 
(notabene pociągiem pierwszej klasy, Bartman vel Bartoszewski opuścił Auschwitz
samochodem samego komendanta obozu Rudolfa Hessa!!! )    zlikwidowano 21 
wysokich rangą AK – owców.           
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Ów świadek jest przekonany, że Bartman vel Bartoszewski był konfidentem tak 
Gestapo jak i obozowego SS!!!.
http://www.youtube.com/watch?v=w91VGIYqmbI 

Nikogo nie zwalniano z Auschwitz, przynajmniej nie uczciwych ludzi, co innego 
kolaboranci… Tłumaczenie, że go zwolnili ze względów zdrowotnych wydaje się co
najmniej podejrzane. Mimo tego obdarzono go zaufaniem w organizacji katolickiej 
FOP – Front Odrodzenia Polski, związanym ze Stronnictwem Pracy, a kierowanym 
przez pisarkę Zofię Kossak Szczucką. 
Bartman vel Bartoszewski niemal natychmiastowo po wyjściu z Oświęcimia został 
wzięty do struktur konspiracyjnych. Jest to sytuacja nie do pomyślenia, taki człowiek 
był zbyt podejrzany, tacy ludzi mogli być pod obserwacja, dla konspiracji to zbyt 
duże ryzyko…
Bartman vel Bartoszewski prawdopodobnie albo zataił ten niewygodny fakt, albo 
został wciągnięty do konspiracji z pomocą niemieckiej agentury. ( wiemy na 
dzisiaj, że nigdy do AK go nie wciągnięto, nigdy nie składał przysięgi ze względu na 
niejasne wtedy opuszczenie obozu). 

W tym czasie niemiecka agentura była niezwykle rozwiniętą. Dzisiaj milczy się o tej 
niechlubnej przeszłości hasło Grupa 13 nikomu nic nie mówi podobnie jak ŻGW! dla 
której pracowały tysiące żydowskich agentów. 

Żagiew czyli Żydowska Gwardia Wolności działała nie tylko w getcie 
warszawskim, a w całej Warszawie. Służyła do infiltrowania żydowskich i polskich
organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom. Niemcy wyposażali 
swoich żydowskich agentów także w broń! Agenci mieli za zadanie udawać, że 
szukają pomocy, a gdy znaleźli polaków którzy im ją zaoferowali po prostu donosili 
na nich skazując ich i tym samym często ich rodziny na śmierć. ŻGW zajmowało się 
również przemytem żywności do getta starając się przejąć kontrolę nad kanałami 
przerzutowymi, co czyni tą organizację pośrednio odpowiedzialną za śmierć głodową 
swoich rodaków. ŻGW zajmowała się także szmalcownictwem tropiąc i wydając 
Niemcom Żydów ukrywających się w tzw. aryjskiej części Warszawy.
Podobnych organizacji było wiele, w różnych miastach, jednak największe znaczenie
miały Judenraty, bez nich holocaust nie udałby się, Judenraty wyjątkowo 
gorliwie pomagały Niemcom mordować własny naród
(http://pokazywarka.pl/judenraty/ ).
Owszem takie kwestie nie są wygodne, ale należy o nich mówić, tak samo jak należy 
mówić o przypadkach polaków – agentów, jednak Polskie władze nie 
współpracowały z Niemcami, a Polaków- szmalcowników skazywano w imieniu RP 
na śmierć.(....)

1. Błysk powiedział/a

2012-02-24 (piątek) @ 11:12:28 

Trochę informacji a temat Bartoszewskiego. Nikt nie wie,że jeden z czołowych NSZ-
owców /obecnie dożywający swego wieku na jednej z parafii podwarszawskich/ 
przekazał mu/Bartoszewskiemu / cudem ocalałe dokumenty dotyczące Narodowych 
Sił Zbrojnych /bo zdaje się ,myślał,że to człowiek walczący z reżimem                   53.



 komunistycznym, naiwność wielu starych działaczy narodowych/ .Niestety, jak go 
poinformował Bartoszewski ,dokumenty te wpadły w ręce UB , w czasie rewizji w 
jego mieszkaniu /Moja uwaga: nie można wykluczyć,że Bartoszewski po prostu je 
przekazał/.Gdzieś także czytałem czy słyszałem ,ze w czasie kiedy był ambasadorem 
w Wiedniu, placówka ta przypominała dom publiczny, na czele z Bartoszewskim. Tu 
uwaga : dokąd będziemy tolerowali inicjatywy KUL-u dla nadawania honoris causa 
osobom typu Bartoszewski ,Juszczenko etc. Słyszałem ,że zaliczył tajne komplety i 
ma maturę , ale pojawia sie wątpliwość kiedy to sie stało ?. Tu nadmienia,ze ostatnio 
pod przewodem Tuska honorowano Bartoszewskiego na Zamku Królewskim w 
Warszawie.

dziadek powiedział/a

2012-02-23 (czwartek) @ 08:28:46 

Ten 90-letni staruszek wie kiedy i z kim “trzymać”.
Czy jest dobrym , czy złym człowiekiem  (?) – oto jest pytanie.
Na pewno zasługuje na oceny Polaków,w Polsce wiedzie obecny swój żywot , widać i
słychać go w mediach.
Dziewięćdziesiąt lat to długie życie – dobre lub złe.
Żydzi go chwalą,Niemcy też.
Ja twierdze,ze sprytny to człowiek,poczynił w swoim życiu wiele.
Ludzie, choć nie wszyscy wiedza co czynił i czyni.
Pytanie – co zrobił dla Polski i Polaków,jakie są Wasze oceny ?
Warto poczytać i ocenić ten autorytet polityczny i moralny.

 Wpolityce.pl

gość (gość) (178.42.164.***) 1 marca 2011 roku, 22:52 
Jak nas oczerniano w knesecie i mówiono, że trzeba nas łupić do ostatniego złotego, to 
Bartoszewski siedział cicho. Wówczas kiedy trzeba było bronić Polski, z jego strony - ani 
mru mru. 
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Anna (gość) (83.22.30.***) 2 marca 2011 roku, 0:37

Pan redaktor potraktował tego polakofoba wyjątkowo delikatnie, cenię tę powściągliwość, 
ale w momencie, kiedy Niemcy piszą historię II wojny na potrze przyszłych pokoleń ten 
wywiad to rzeczywiście ogromny wkład starego, stetryczałego "dyplomatołka" dla Polski. 
Nawet się cieszę, że padł jak Pluto kolejny mit i kolejny autorytet PRL/IIIRP.Gruchnął aż 
zadudnił i odór łokropny przy tym się uniósł. Powinniśmy zrobić listę tych autorytetów, 
widać je teraz wszystkie jak na dłoni, ludzi nienawidzących Polaków, naszej religii, naszych 
tradycji naszych prostych ludzi. Drogowskazem jest tu Wojewódzki, Figurski, Wajda, 
Czubaszek, Hołdys, Grabowski, Czubaszkowa, Kora i inni. Mam dość tych dystansujących 
się opinii, cynicznych, kpiarskich, nihilistycznych. A tu próbka Kultury prze duże K 
oburzonego posła Fedorowicza, zbulwersowanego brakiem kultury PISowców 

fritz (gość) (212.41.107.***) 1 marca 2011 roku, 18:12 

Mylisz się i to zasadniczo. Bartoszewski jest polakofobem i działa z premedytacja na szkodę
Polski. Gdyby był durniem, pal go sześc. Ale właśnie nie jest. Syn Bartoszewskiego żyje w 
Izraelu. 

Marek W-wa Wola (gość) (173.34.44.***) 1 marca 2011 roku, 21:34 

Bartoszewskiego wypuścili Niemcy z Obozu Koncentracyjnego Auschwitz , podobno na zły 
stan jego zdrowia ? ! Zachodzi tu podstawowe pytanie czy kogoś w ogóle wypuszczali 
Niemcy z Auschwitz ze względu na zły stan zdrowia ? ! Jeśli już kogoś Niemcy wypuścili , 
to kogoś kto z nimi współpracował , krotko mówiąc kapusia ! Każdy inny , jak był chory to 
wychodził , ale nie inaczej , jak jedynie przez komin !

 karol - 10.02.12 20:05
Szanowny Panie Lubomirze, a o jakim to Bartoszewskim Pan piszesz, bo ten osobnik de 
facto nazywa się Władysław Bartman. 
Przed wojną był on członkiem Syjonistycznej Organizacji Żydowskiej "Bundu", a w czasie 
okupacji hitlerowskiej współpracował z niemiecką policją Gestapo. Pod przykrywką 
"Żegoty" rozpracowywał Żydowską Organizację Bojową jej struktury i zakres działania.
Następnie skierowany został do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w celu 
rozpracowania obozowego ruchu oporu więźniów. Kiedy w obozie odkryto, że jest kapusiem
- niemcy sfingowali ucieczkę temu cennemu dla nich żydowskiemu agentowi, a Oświęcim 
opuścił pociągiem w przedziale pierwszej klasy. 
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Zmieniono mu też dane osobowe na Władysław Bartoszewski pseudo "profesor".
W czerwcu 1943 roku wraz z innymi agentami gestapo /Blanka Kaczorowska, Eugeniusz 
Świerczewski/ "profesor" prawdopodobnie przyczynił się do zdekonspirowania i 
aresztowania generała Stefana Grota - Roweckiego w Warszawskim mieszkaniu przy ulicy 
Spiskiej 14/10.

Władysław Bartoszewski - Lejzor Bartman, as a teenager joined jewish fascist organization 
Bund. - See more at: 
http://henrymakow.com/a_warning_to_the_polish_nation.html#sthash.Cv6RMjlY.dpuf

Spacerkiem po biografiach: Władysław 
Bartoszewski vel  Bartman
Stanisław Matejczuk, 28 maj, 2010 - 09:52   BLOG 

Po  ostatnich  popisach  oratorskich  tzw.  „intelektualistów”  z  utworzonego  Komitetu
Honorowego kandydata na Prezydenta Bronisława Komorowskiego wiele osób zaczęło się
zastanawiać  nad  słusznością  określania  tym  mianem  mówców  Komitetu.  Naturalnym
biegiem rzeczy Władysław Bartoszewski, przedstawiany wszem i wobec z tytułem profesora
czy  też  Andrzej  Wajda  znaleźli  się  w  awangardzie  owych  dociekań.  Z  samej  definicji
intelektualista to osoba, którą cechuje między innymi: „... 
bogata  wiedza  (erudycja)  ("człowiek  o  dużej  kulturze  umysłowej  i  osobistej");  która
powyższe  cechy  wykorzystuje  do  wykonywania  zawodu  ("zajmuje  się  twórczą  pracą
umysłową”)...”  Nie  chcę się zajmować kulturą  osobistą  – była ona aż nadto widoczna i
spowodowała,  że  nawet  w  środowiskach  PO  zawrzało  z  oburzenia.
Mnie  natomiast  zastanowiła  biografia  jednego  z  wymienionych  „intelektualistów”  –
Władysława  Bartoszewskiego.  Zacząłem  grzebać  w  ogólnie  dostępnych  materiałach  i  z
pewnym  zakłopotaniem  dostrzegłem,  że  w  ogromnej  większości  są  to  wywiady  z  nim
samym bądź wspomnienia własne.                                                                                            
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Testis unus, testis nullus – jeden świadek, żaden świadek – jak głosi maksyma rzymskiego
prawa. Moja cierpliwość została jednak uwieńczona sukcesem, kiedy wreszcie dotarłem do
ogólnodostępnej biografii.Zaraz na samym jej początku uderzyła mnie charakterystyka, w
której przedstawiono go jako historyka w ostatniej kolejności (poza takimi określeniami jak
choćby  polityk  czy  dziennikarz).  Powszechnie  znaną  rzeczą  jest,  że  na  10  zapytanych
Polaków, z jakim określeniem kojarzy się używany powszechnie przed nazwiskiem tytuł
profesor,  pewnie  8-9  odpowiedziałoby  na  pierwszym  miejscu,  że  właśnie  z  historią.
Tymczasem nic bardziej błędnego, bowiem po pobieżnej nawet lekturze biografii okazuje
się, że Władysław Bartoszewski nigdy nie studiował historii. Podejmował natomiast próby
studiowania polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, zarówno podczas okupacji, jak i po
wojnie.
Niestety, zakończyło się jedynie na próbach. O ile bowiem uczęszczanie do Gimnazjum im.
Św.  Stanisława  Kostki  w  Warszawie  czy  do  Liceum  Humanistycznego  Towarzystwa
Wychowawczo-Oświatowego „Przyszłość” zostało ukoronowane maturą w 1939 roku, o tyle
w  całym  życiorysie  „profesorskim”  nie  ma  ani  jednej  wzmianki  o  obronie  pracy
magisterskiej.  Owszem, jest za to wzmianka,  że Władysław Bartoszewski złożył na ręce
profesora Juliana Krzyżanowskiego taką pracę, ale został decyzją rektora UW Stanisława
Turskiego skreślony z listy studentów. Nigdy już później nie podejmował żadnych starań, by
zdobyć stopień magistra w jakiejkolwiek dziedzinie wiedzy. Z pewnością fakt obrony pracy
nie  zostałby  pominięty  przy  wyliczaniu  kolejnych  etapów  rozwoju  naukowego
„intelektualisty”.
Kolejnym  zastanawiającym  faktem  w  życiorysie  jest  prowadzenie  przez  Władysława
Bartoszewskiego w latach 1973-1982 oraz 1984-1985 wykładów z historii najnowszej Polski
na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Nie posiadając najniższego stopnia naukowego,
jakim jest magisterium (w dodatku z historii), nie wspominając o doktoracie, wykłada tam
na  etacie...  starszego  wykładowcy  (!!!).  Nie  przeczę,  że  doświadczenia  czasu  II  wojny
światowej są na pewno bardzo ważnymi naukami życiowymi, jednakże na takiej podstawie
mogłoby  wykładać  najnowszą  historię  Polski  co  najmniej  kilka  milionów  Polaków.
Zastanawiającym jest  również  fakt,  że  już  wtedy wykłady Władysława Bartoszewskiego
opatrywano tytułem profesorskim i dopiero po interwencji władz uczelni, spowodowanych
lawiną dowcipów na temat „prawie-magistra-profesora”, zmieniono ów tytuł na „redaktor”.
Było  to  o  wiele  bliższe  prawdy.  Jednakże  megalomania  Władysława  Bartoszewskiego
pokutowała i w dalszych latach, kiedy to wykładał jako Gastprofessor (goszczący profesor)
w Instytucie  Nauk Politycznych Wydziału  Nauk Społecznych LMU w Monachium (lata
1983-1984 i 1986-1988). Mógł być tam tytułowany „profesorem”, co z pewnością wpływało
na niego pozytywnie przed lusterkiem. A kiedy jeszcze w 1993 roku został recenzentem
pracy  doktorskiej  Jana  Tkaczyńskiego  na  tej  uczelni,  samouwielbienie  sięgnęło  zenitu.
Również jako „profesor” w roku akademickim 1985-1986 wykładał na Wydziale Historii i
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Eichstatt w Niemczech, a w latach 1988-1989
na Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu w Augsburgu.
Luki w edukacji z pewnością nadrabiał opracowaniami ściśle publicystycznymi, pisanymi na
dowolnie  wybrane  przez  niego  tematy,  a  oparte  o  doświadczenia  lat  wojny.
W całym życiorysie „profesora” nie  znalazłem też  ani jednej wzmianki o  obronie pracy
doktorskiej czy jakiejkolwiek habilitacji, które mogłyby od biedy posłużyć jako pewne filary
do tytułu profesorskiego. Owszem, dopiero w roku 1981 przyznano mu pierwszy doktorat
honoris causa w instytucji, schowanej pod skrótem PUNO w Londynie. Oznacza on Polski
Uniwersytet na Obczyźnie.                                                                                                    57.



 Również w następnych latach otrzymał takie doktoraty: Hebrew College – Baltimore, USA 
1984, Uniwersytetu Wrocławskiego – 1994, Uniwersytetu Phillipa w Marburgu, RFN – 
2001, Warszawskiego – 22 listopada 2002, Gdańskiego – 29 września 2005, KUL– 29 
stycznia 2008, Uniwersytetu Opolskiego – 10 marca 2008, Uniwersytetu Hajfy, Izrael – 4 
czerwca 2008, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 3 czerwca 2009, czy 
Uniwersytetu Łódzkiego - 16 października 2009.
W ten sposób Władysław Bartoszewski ominął wszelkie „niedogodności”, związane z 
edukacją własną oraz wysiłkiem obrony prac naukowych. Honorowe tytułu doktorskie 
upoważniają go na pewno do literek dr przed nazwiskiem, podobnie zresztą jak choćby 
Lecha Wałęsę, który otrzymał ich 30. Stale jednak w całej biografii nie znalazłem ani słowa 
o jakimkolwiek nadaniu mu tytułu profesora, którego z taką lubością używa i którym stale 
jest tytułowany. Myślę, że wielu polskich profesorów, rzeczywistych intelektualistów, może 
się czuć w tym miejscu po prostu nieswojo. Nawet zmarły tragicznie w 2008 roku prof. 
Bronisław Geremek – urodzony jako Benjamin Lewertow - mógł również odczuwać pewien 
niedosyt uczciwości. Sam przecież w 1954 roku obronił pracę magisterską na Uniwersytecie 
Warszawskim pod tytułem: „Prostytucja w średniowiecznym Paryżu” i – trzymając się tej 
tezy w różnych jej odmianach – poszerzał swoje horyzonty naukowe, docierając do tytułu 
profesorskiego.Próbowałem również jakoś starać się zrozumieć, co mogło doprowadzić do 
powstania tak wielu „dziur” w naukowej karierze Władysława Bartoszewskiego. Zdarzają 
się przecież różne sytuacje w życiu, które pozwalałyby na bodaj częściowe 
usprawiedliwienie porzucenia czy choćby zmodyfikowania każdej drogi życiowej, w tym 
edukacji. Ponieważ sama kompozycja biografii zakładała a priori „jedynie słuszną drogę” jej
odczytania i w sensie psychologicznym została skonstruowana tak, by przygnieść czytelnika 
ogromem pozytywów, postanowiłem skorzystać z innej metody. Po prostu nadane 
Władysławowi Bartoszewskiemu wyróżnienia i odznaczenia poukładałem w ciągu 
chronologicznym. W ten sposób otrzymałem następujący wizerunek (pomijam tutaj 
doktoraty honoris causa, jako że była o nich wcześniej mowa):
• Nagroda Klubu Krzywego Koła (9 stycznia 1962)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1963)
• Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (26 stycznia 1968)
• Nagroda tygodnika "Polityka" w dziedzinie najnowszej historii Polski (odebrana 10 maja 
1968)
• Nagroda Herdera (Wiedeń, 1983)
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1986)
• Nagroda Pokojowa Księgarzy Niemieckich, RFN (1986)
• Dyplom honorowego obywatela Państwa Izrael (15 lipca 1991)
• Dyplom Nagrody Europy Środkowej (Wiedeń, 14 grudnia 1994)
• Order Orła Białego (1995)• Nagroda Kisiela w 1995
• Dyplom Nagrody Św. Wincentego (odebrany 28 września 1995 w Chicago)
• Nagroda im. Heinricha Braunsa, przyznana przez biskupa Essen Huberta Luthe, RFN (26 
października 1996)• Złoty Medal Stresemanna (nadany 15 listopada 1996 w Moguncji, 
RFN)
• Krzyż Wielki Orderu Zasługi RFN (2001, za pracę na rzecz pojednania między Polakami 
Niemcami i Żydami)
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• Nagroda "Internationaler Brückepreis der Europastadt Görlitz/Zgorzelec" 
(Międzynarodowa Nagroda Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz) (2002)
• Super Wiktor 2007 za całokształt osiągnięć
• Odznaka Honorowa "Bene Merito" – przyznawana rozporządzeniem Rady Ministrów RP 
(Nr 1/2009)
• Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej, Francja - 30 kwietnia 2009
• Kaiser-Otto-Preis (7 maja 2009) – nagroda im. cesarza Ottona, przyznawana przez miasto 
Magdeburg, RFN, za szczególne zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego
Zestawienie powyższe obejmuje 20 pozycji, na które 11 to nadania zagraniczne (Austria, 
Francja, Izrael i RFN), 3 – polonijno-emigracyjne i 6 polskich. Przed rokiem 1983 mamy 
tutaj tylko 4 pozycje, dopiero po tym roku Władysławowi Bartoszewskiemu „sypnęło” 
wyróżnieniami. Nie chcę tutaj wyciągać pochopnych wniosków, lecz liczby mówią same za 
siebie. Zestawienie wymienia również inne wyróżnienia (w oryginale niechronologicznym 
wplecione pomiędzy inne), lecz są one bez podania dat: Order świętego Grzegorza 
Wielkiego (najwyższe papieskie odznaczenie przyznawane osobom świeckim), Krzyż 
Wielki Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy, Wielki Krzyż 
estońskiego Orderu Krzyża Ziemi Maryjnej oraz Austriacki Krzyż Honorowy za Naukę i 
Sztukę.
Zastanowił mnie szczególnie okres pomiędzy 1945 a 1980 rokiem, gdyż na ten czas 
przypadły 4 wyróżnienia, w tym jedno z organizacji polonijnej w USA. Pozostałe 3 
przypadają na okres PRL, różniący się zasadniczo od sytuacji po 1980 roku.
Tekst biografii powojennej akcentuje udział Władysława Bartoszewskiego od jesieni 1945 
roku w Instytucie Pamięci Narodowej przy Radzie Ministrów oraz Komisji Głównej 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Jest to na pewno zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
wojenną przeszłość. Następnie rozpoczął się „okres PSL”, podczas którego Władysław 
Bartoszewski pracował od lutego 1946 roku w redakcji „Gazety Ludowej”, a jako członek 
PSL we wrześniu 1946 roku został wybrany do zarządu powiatowego PSL w Warszawie 
Śródmieście. Po raz pierwszy został aresztowany przez UB 15 listopada 1946, ale – dzięki 
pomocy pracującej w Ministerstwie Sprawiedliwości Zofii Rudnickiej – został zwolniony 10
kwietnia 1948 roku. Takie rzeczy się wówczas zdarzały, a fakt ten podaję jedynie dla 
porządku.
Powtórnie aresztowany 14 grudnia 1949 roku, Władysław Bartoszewski został skazany za 
szpiegostwo przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 8 lat pozbawienia wolności. 
W tym czasie skazanie za szpiegostwo było na porządku dziennym ogromnej większości 
procesów stalinowskich. Zastanawiającym jest jednak fakt, że w sierpniu 1954 roku został 
on „zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia”. 
Przyznam się, że to stwierdzenie nieco mnie zaskoczyło w zestawieniu z ogólnie znanymi 
faktami braku jakiegokolwiek humanitaryzmu reżymu stalinowskiego. Jednakże już 
następny fakt wręcz całkowicie mnie zaszokował. W marcu 1955 roku orzeczeniem 
Najwyższego Sądu Wojskowego Władysław Bartoszewski zostaje uznany za niesłusznie 
skazanego (!!!) Czy ja śnię, że to wszystko miało miejsce w czasach stalinowskiego terroru ?
W czasie, kiedy myślenie nawet o uderzeniu się w piersi stalinowskich oprawców oznaczało 
zaawansowaną chorobę psychiczną ? Czy – idąc tą drogą rozumowania i konsekwencjami 
prawnymi takiego orzeczenia – zadośćuczyniono finansowo okres, niesłusznie spędzony w 
więzieniach ?Jednocześnie, natychmiast po orzeczeniu o niesłusznym skazaniu, Władysław 
Bartoszewski wraca – jakby nigdy nic – do pracy publicystycznej.                                           
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Znowu dla porządku przypomnę, że dzieje się to wszystko przed październikiem 1956 roku 
(!!!) Już bowiem w sierpniu 1955 kierował on redakcją wydawnictw fachowych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a od lipca 1956 roku publikował w tygodniku 
„Stolica”, w którym pracował potem do 1960 roku. Również przed październikiem 1956 
roku, pomiędzy lipcem a wrześniem, opublikował serię artykułów o powstaniu warszawskim
w tygodniku „Świat”. Znając obowiązującą wówczas linię polityczną ówczesnych władz 
PRL możemy się tylko domyślać treści tych artykułów.
Inną, niemniej zastanawiającą rzeczą, którą znalazłem spacerując po biografii są 
nieskrępowane wyjazdy Władysława Bartoszewskiego do wielu krajów w latach 60-tych: 
Austrii, RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela czy USA. Współpracował też z Radiem 
Wolna Europa. Jak z tego wynika, władze komunistyczne niemalże ze śpiewem na ustach 
wydały mu wiele razy paszport...
Spacerując po biografii Władysława Bartoszewskiego wiele można się dowiedzieć, ale 
też pojawia się mnóstwo pytań, na które znaleźć rzeczywistą odpowiedź jest niezwykle 
trudno. (…..)   

   http://niepoprawni.pl/blog/1399/spacerkiem-po-biografiach-wladyslaw-bartoszewski

                                               WIĘCEJ  NA STRONIE

http://lustracja.net/index.php/pozostali/162-wladyslaw-bartoszewski-kontakt-operacyjny-
ambasady-izraela

Na stronie blogmedia24.pl :
Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. 19 września 1940 został 
zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. 
Przypadkowo dostał się do Oświęcimia, był w tym samym transporcie co Witold Pilecki. Od
22 września 1940 został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau (Auschwitz I, numer obozowy 4427).
Zwolniony z Oświęcimia po kilku miesiącach - 8 kwietnia 1941, co było wydarzeniem 
niespotykanym. Według Bartoszewskiego zwolnienie zawdzięcza przyjaciołom z Polskiego 
Czerwonego Krzyża, oficjalnym powodem był zły stan zdrowia. Nieoficjalnie zwolnienie 
przypisywano stawiennictwu siostry Bartoszewskiego, która kolaborowała z Niemcami, 
nawet wyszła za mąż za SSmana. Jednak według relacji prof. Miry Modelskiej-Creech z 
Georgetown University w Waszyngtonie, pracownika administracji białego domu, istnieje 
świadek, który przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem.               60.



Świadek opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimu, znał m.in, szczegóły na
temat wykształcenia Bartoszewskiego. Twierdził, że za sprawą Bartoszewskiego i 14 innych
donosicieli, którzy opuścili Oświęcim (notabene pociągiem pierwszej klasy) zlikwidowano
21  wysokich  rangą  AKowców.  Ów  świadek  jest  przekonany,  że  Bartoszewski  był
konfidentem.Polski  Czerwony  Krzyż  nie  mógł  interweniować  u  Niemców  w  sprawie
uwolnienia,  bo  Bartoszewski  nie  był  nikomu znanym.  Dopiero  po  wyjściu  z  Auschwitz
dostał się do pracy jako goniec przy roznoszeniu gazety "Polska Żyje", którą redagowała
Pani  Zofia  Kossak  Szczucka.  W.  Bartoszewski  był  w  czasie  Powstania  pracownikiem
cywilnym,  adiutantem  dowódcy  placówki  informacyjno-radiowej  "Asma"  Nie  mając
ukończonej podchorążówki / "Agricola" / nie mógł otrzymać nominacji oficerskiej. W spisie
absolwentów "Agricoli", jedynej podchorążówki w Warszawie nie ma go. Podobnie nie ma
go w żadnej książce o Powstaniu Warszawskim jako uczestnika zbrojnych akcji.

pologrek | 20.02.2012 [07:05].
Coś w życiorysie Bartoszewskiego śmierdzi

1. Mając 18 lat rzekomo aresztowany i osadzony w Auschwitz lecz niebawem 
zwolniony rzekomo z powodu złego stanu zdrowia, gdzie chorych wypuszczano 
przez komin. W innych publikacjach podaje, że został zwolniony z obozu dzięki 
rzekomym staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża (czyżby jako 18-to latek był tak 
zasłużony, że organizacja o międzynarodowym zasięgu wiedziała, że został 
uwięziony w obozie zagłady ?);
2. Jako działacz AK i PSL (?) jest aresztowany przez UB i jeszcze w latach 50-tych i 
60-tych otrzymuje paszporty umożliwiające mu swobodne wyjazdy za granicę (Izrael,
USA, Austria);

3. Jako zasłużony działacz (?) (18 lat) organizacji "Żegota", którą kierowała Pani 
Kossak nigdy o niej nie wspomina - dlaczego ?
4. Unika spotkania ze znającą go kobietą (żołnierzem AK uczestniczką walk w 
okupowanej Warszawie, przebywającą w USA), która celowo przyjechała do 
Warszawy aby wyjaśnić aresztowania AK-owców z jego otoczenia - dlaczego ?

                             http://niezalezna.pl/23781-bartoszewski-i-czarty

Od kwietnia 1942 r. pracuje jako sekretarz pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej oraz redaguje
konspiracyjną prasę katolicką. Z ramienia konspiracyjnych organizacji katolickich działał o
Ogólnopolskiej Radzie Pomocy Żydom. Od września 1943 r. pracuje w komórce wywiadu
więziennego AK, a BIP KG AK redaguje prasę podziemną. We wrześniu 1944 r. podczas
Powstania  Warszawskiego  mianowany  zostaje  podporucznikiem i  odznaczony  Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami.Z posiadanych sprawdzonych informacji wynika, że w latach
1961-67 Wł. Bartoszewski współpracował z wywiadem izraelskim, któremu to wywiadowi
przekazywał  w  formie  ustnych  relacji  informacje  dotyczące  stosunków  politycznych,
społecznych  i  gospodarczych  w Polsce.  Z  uwagi  na  ówczesną  sytuację  polityczną  oraz
trudności  w  udokumentowaniu  jego  przestępczej  działalności,  nie  postawiono  Wł.
Bartoszewskiego  w  stan  oskarżenia.  W  latach  tych  dostarczał  materiałów  natury
wywiadowczej także korespondentom prasy zachodniej w Polsce.
                                                           Źródło: IPN BU 01221/4, s. 4-7                                 61.



BARTOSZEWSKI  NIGDY  NIE  BYŁ I NIE JEST  CZŁONKIEM 
AKOWSKIEGO ZRZESZENIA  WOLNOŚĆ  I  NIEZAWISŁOŚĆ

Do aresztowania  przez  Gestapo we wrześniu  1940 r.  w/w był  członkiem konspiracyjnej
organizacji K.O.O. Po wyjściu z obozu oświęcimskiego rzekomo z powodu choroby w 1941
r.  wstąpił  do  A.K.  i  odtąd  pracował  w  B.I.P.-ie.  Podejrzewano  go  w  tym  czasie  o
kontaktowanie  się  z  gestapo.  Po  wyzwoleniu  na  polecenie  centrali  szpiegowskiej  WiN
zorganizował własną siatkę wywiadowczą.
W latach  1945  i  1946  r.  był  dwukrotnie  aresztowany.  Po  raz  pierwszy  pod  zarzutem
przynależności  do  A.K.  i  drugi  raz  w  listopadzie  1946  r.  gdy  wpadł  na  zasadzkę  w
mieszkaniu  Anny  Bonkowskiej,  zamieszanej  w  sprawie  Gorzkowskiego.  Po  kilku
miesiącach  śledztwa  został  on  jednak  wtedy  zwolniony  z  braku  konkretnych  dowodów
działalności  szpiegowskiej.  Dopiero  zeznania  aresztowanych  Gutowskiego  Adama  i
Dąbrowskiej Marii całkowicie wyjaśniły jego szpiegowską rolę w aparacie wywiadowczym
WiN. Z zeznań tych wynika, że Bartoszewski Władysław już wiosną 1945 r. stworzył siatkę
wywiadowczą o bardzo szerokim zasięgu. Przy jej pomocy rozpracował Radę Ministrów,
partie  polityczne,  KC  PPR,  „Czytelnika",  prasę,  organizacje  żydowskie,  różne  gałęzie
przemysłu,  szczególną  uwagę  zwracał  na  stosunki  gospodarcze  z  ZSRR  i  wymianę
handlową. Brał on udział w planowaniu przez wywiad WiN różnych akcji dywersyjnych,
zamachów terrorystycznych na  czołowe osobistości  aparatu państwowego i  politycznego
kraju. Wiosną 1945 r. przy jego współudziale planowano porwanie Min. Radkiewicza. Gdy
plan ten się nie udał, zamierzano wysadzić gmach, w którym odbywały się sesje K.R.N. lub
przez  nasadzenie  swoich  ludzi  wytruć  w stołówce K.R.N.  członków Rządu i  wybitnych
działaczy politycznych z obozu demokratycznego. Przy pomocy Bartoszewskiego wywiad
Win-u  uplanował  również  akcje  ekspriopracyjne  na  fabryce  Wedla.  Obecnie
przeprowadzone  obserwacje  ujawniły,  że  Bartoszewski  nadal  utrzymuje  podejrzane
kontakty. W dodatku agentura doniosła, że w obawie przed aresztowaniem czyni pospiesznie
przygotowanie  do  ucieczki  za  granicę.  Ponieważ  przez  obserwacje  w/w nie  jesteśmy w
stanie uniemożliwić mu ucieczki, dlatego wnoszę o wyrażenie zgody na jego aresztowanie.
Z-ca  NACZELNIK  Wydziału  II  Dep.  V  M.B.P.   Warszawa,  dn.  12.12.1949  r.   Do
DYREKTORA DEPARTAMENTU V M.B.P.  Plk.  Brytygier Raport o zezwoleniu na
aresztowanie Bartoszewskiego Władysława s. Władysława, ur. 19.2.1922 r.
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                        FREEDOM AWARDS
                                                                                                                              
Nagrody są przyznawane za zaangażowanie w promowanie idei demokratycznych oraz za 
walkę o prawa człowieka. Prezydent Tunezji nagrodę odbierze w imieniu swojego narodu, 
NED jest amerykańską organizacją wspierającą opozycję demokratyczną na całym świecie, 
przekazywał pieniądze m.in. polskiej "Solidarności" w latach 80-tych. Emma Bonino jest 
członkiem zarządu Arab Democracy Foundation i jednym z liderów włoskiej lewicowej 
partii Włoscy Radykałowie. Władysław Bartoszewski jest obecnie przewodniczącym Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

– Nagrody  Freedom Awards przyznajemy we Wrocławiu już po raz trzeci, za każdym
razem wyrażając uznanie dla osób lub instytucji, które w istotny sposób przyczyniają
się  do rozwoju  demokracji,  promocji  swobód obywatelskich  i  praw człowieka na
całym świecie – wyjaśnia Frederick Kempe, prezes Atlantic Council of the United
States, organizacji współorganizującej Wrocław Global Forum.

– Na  poprzednich  konferencjach  Freedom  Awards  otrzymali  m.in.  Hillary  Clinton,
Vaclav Havel,  John McCain, Javier Solana i Guido Westerwelle.  Wśród laureatów
zawsze są również Polacy, do tej pory byli to Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Aleksander
Kwaśniewski,  Radosław  Sikorski,  Adam  Michnik  i  Helena  Łuczywo.  
Wrocław  Global  Forum  odbędzie  się  we  Wrocławskim  Centrum  Kongresowym,
rozpocznie się 31 maja i potrwa do 2 czerwca. Pełny program imprezy można znaleźć
na stronie  www.wgf2012.eu. Organizatorem imprezy jest miasto Wrocław, Atlantic
Council of the United States oraz Sekretariat Wrocław Global Forum.

(mb, aka, mj)h  ttp://cyklista.wordpress.com/

WYWIAD  RZEKA  Z  BARTOSZEWSKIM  pt: '  MIMO  WSZYSTKO ' TO BAJKA
LITERACKA  ZMYŚLONA  PRZEZ   AGENTA  BARTOSZEWSKIEGO    O  JEGO
RZEKOMEJ  DZIAŁALNOŚCI W  PODZIEMIU  ARMII  KRAJOWEJ !
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Profesor Władysław Bartoszewski - 91 urodziny

 
Żródło: http://wladyslawbartoszewski.blox.pl/2007/05/Kim-chce-zostac-i-dlaczego.html
"Chciałbym zostać geografem, bo interesuję się i lubię geografję, z której dowiadujemy się
o naszej Ojczyźnie, o jej dzielnicach, mieszkańcach, klimacie, o obcych krajach, miastach,
górach, rzekach i t.d.

 Prowadziłbym badania geograficzne i podróżowałbym, o ile pozwoliłyby mi na to warunki
materjalne.  Podczas  tych  podróży,  oprócz  geografji,  zajmowałbym  się  przyrodą,  jako
nauką z geografją związaną i jej pokrewną.
O  ile  nie  będę  mógł  zostać  geografem,  bo  w  życiu  się  różnie  warunki  układają,
pragnąłbym zostać  reporterem.  W tym celu potrzebna  jest  znajomość  języków obcych.
Uczę się w szkole i w domu języka niemieckiego, czytam w tym języku różne książeczki i
bardzo go lubię.
Reporterem  chciałbym  zostać  dlatego,  że  lubię  bardzo  pisać  różne  sprawozdania,
fotografować i dlatego, że mam niezłą wymowę."
Tak pisał dwunastoletni "Władeczek" – jak nazywała go mama - odpowiadając na ankietę
„Kim chcę zostać i dlaczego”, zamieszczoną w  tygodniku dla dzieci "Moje pisemko", był
rok 1934.       Redakcja doceniła szczere i mądre słowa młodego autora  umieszczając tekst,
wraz  ze  zdjęciem,  na  okładce  tygodnika.  To  chyba  pierwsze  wyróżnienie  profesora
Władysława Bartoszewskiego. Wszystkie trudno zliczyć, setki dyplomów, odznaczeń, w tym
Order  Orła  Białego,  kilkanaście  tytułów  „doktor  honoris  causa”,  kilka  „honorowych
obywatelstw”, ostatnio Krakowa.                                                                                        
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1500  publikacji  i  ponad  50  książek,  daje  ilość  czytelników  liczoną  w  milionach,
zafascynowanych wiedzą, osobowością, pracą i postawą, którą opisują słowa -  „w życiu
warto być przyzwoitym”.
Od Jana Pawła II, na swoje 80-te urodziny, otrzymał list z życzeniami.

Papież napisał:
Szanowny Panie Profesorze,
80-lecie Pana urodzin jest dla mnie szczególną okazją do przekazania Mu szczerych 
gratulacji, wyrazów szacunku i uznania. Czynię to z głębi serca, powracając w myślach do 
naszego ubiegłorocznego spotkania w Watykanie, w dniu 26 lutego, z okazji Pana wizyty 
jako ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zachowuję w pamięci Pański dorobek naukowy i pisarski, który w dużej mierze jest mi 
osobiście znany, jak również działalność społeczną i dyplomatyczną – zwłaszcza wszystkie 
wysiłki na rzecz zbliżania ludzi i narodów. Starał się Pan budować świat lepszy, oparty na 
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.
Gratuluję bogatych owoców życia, zrodzonych również na gruncie cierpienia. Życzę, aby 
posługa minionych lat, pełniona z wewnętrznego nakazu serca z troską o ducha narodu i o 
pomyślny rozwój Ojczyzny, była dla Pana źródłem satysfakcji.
Chętnie łączę się w dziękczynnej modlitwie z Panem i uczestnikami Mszy św., jaka będzie 
sprawowana w Pana intencji w kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Upraszam 
potrzebne siły i dary Bożej Opatrzności. Niech dobry Bóg pozwoli przez długie lata cieszyć 
się darem zadzierzgniętych przyjaźni, owocami życia i zdobytym doświadczeniem.

JAN PAWEŁ II
 „Ja już wyższego odznaczenia nie dostanę” – powiedział Bartoszewski – „Papież Wojtyła
dostrzega o co mi chodziło”.
„Władeczek” mając "12 lat i 3 miesiące"  pisał, że "w życiu warunki się różnie układają", na
pewno nie przypuszczał, że będą one właśnie takie. Szybko wszedł w dorosłość. W kilka
miesięcy  po  maturze  wybuchła  wojna,  pracował  jako  noszowy  w  cywilnej  obronie
Warszawy. Rok później, na kilkanaście następnych miesięcy, musiał nauczyć się swojego
nowego nazwiska: więzień numer  4427.
Bartoszewski tak wspomina spotkanie z lekarzem, który uratował mu życie podczas pobytu
w obozie zagłady w Auschwitz:
Ostatni  raz  widziałem wtedy Nowaka – lekarza,  który uratował mi  życie  w Krankenbau
(potem, przeniesiony na Majdanek, umarł na tyfus). „Panie doktorze, nie na darmo się pan
wtedy wysilał, ja żyję” – powiedziałem. „No to jak żyjesz, to wiesz, co masz robić”. „Nie
wiem, co mam robić” – zdziwiłem się. „Pamiętaj: wiedzieć”.

 Potem lata okupacji,  służba w Armii Krajowej,  Powstanie Warszawskie,  „Dni walczącej
Stolicy”…
Czas  powojenny:  „Pod  prąd.  Moje  środowisko  niepokorne  1945-1955.  Wspomnienia
dziennikarza i więźnia”
Lata PRL-u…
 Mama profesora, Pani Beata ze Zbiegniewskich Bartoszewska,  powiedziała kiedyś:
 - „Całe życie nie miałam z policją do czynienia, a ten Władeczek mój ciągle w więzieniach
siedzi”…
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 I  wreszcie  wolna  Polska:dwukrotny minister  spraw  zagranicznych,  senator IV  kadencji,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Dzisiaj są 91 urodziny profesora Władysława Bartoszewskiego.
 Dobrze, że  Pan nie został geografem, choć tak bardzo interesował się "geografją".
Może nie poznał Pan, profesorze, całego świata, lecz jestem pewny, że świat zna Pana.
 Nie mogę nie napisać jeszcze o czymś, dwie myśli, które zrodziły się podczas pisania:
-        Bardzo często pytamy dzieci, kim chciałyby zostać gdy dorosną, szkoda, że tak rzadko
zadajemy sobie pytanie, mając lat 40, 50, 60, kim chcielibyśmy być w podeszłym wieku, „na
starość”….
-        Po tym jak Bóg wygnał Adama i Ewę z Raju,  posyłając za nimi choroby, nieszczęścia,
starość.., zrobiło się Mu żal, tak zwyczajnie. Zapewne pomyślał wtedy, że co jakiś czas 
posyłał będzie, niejako w rekompensacie, swoich wybrańców, aby upiększali życie na ziemi,
nadawali jemu sens i wartość. Jednym z nich na pewno jest Władysław Bartoszewski.    
 Jeżeli ma Pan/i  trochę wolnego czasu, coś koło godziny lekcyjnej, to zapraszam na wykład 
profesora Władysława Bartoszewskiego – „Wiosna jesienią – październik ‘56”
Słuchając wykładu, zachecam do poznania strony
wladyslawbartoszewski.blox.pl/html
na pewno warto. 

http://realny.salon24.pl/484978,profesor-wladyslaw-bartoszewski-91-urodzin

Bartoszewski: negowanie praworządności to 
bełkot 
- Może być zrozumiały u ludzi z wykształceniem poniżej średniego, bo to nie jest ich wina, 
ale nie może być zrozumiały dla tych z wykształceniem średnim i wyższym - powiedział w 
radiowej Jedynce prof. Władysław Bartoszewski. 

Wojciech Mazowiecki rozmawia z prof. Władysławem Bartoszewskim (Jedynka) 

Skomentował m.in. Marsz Niepodległości, inicjatywę PiS w ramach negacji państwa, z 
okazji 13 grudnia - rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Zdaniem Bartoszewskiego można równie dobrze zorganizować zupełnie inny marsz 
niepodległości, ku czci nowego państwa polskiego, które jest suwerennym, wolnym, 
demokratycznym i "oby tolerancyjnym" państwem prawa. - Można by się zastanowić jakie 
kolejne rządy popełniły w tym państwie  zaniedbania i niedopatrzenia. W ramach 
demokratycznego porządku te rządy zmienia się tylko w wyborach - podkreślił 
Bartoszewski.Natomiast podskórne negowanie prawomocności wyborów jest dla 
Bartoszewskiego rodzajem bełkotu. - Jeżeli tak mówi człowiek 60-letni, to jest łajdakiem i 
szkodnikiem dla interesów państwa polskiego - powiedział Bartoszewski.Podkreślił, że nie 
można ludziom odbierać motywacji i wobec świata żalić się na państwo polskie odwołując 
się nawet do chęci przyjęcia międzynarodowych komisji, które badałyby to państwo.   

– To jest rodzaj perwersji - podkreślił Bartoszewski.
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Pokłosie "Pokłosia"

Bartoszewski przypominał, że w Europie miliony ludzi może mieć problemy z historią np. 
Ci, których których kraje współpracowały z reżimem Hitlera. Ale Polacy mają sytuację 
luksusową. Dowodzić ma temu nasza postawa od czasu likwidacji państwa polskiego w 
XVIII wieku.Na nieszczęście, jego zdaniem, ludzie wykształceni mają za małą świadomość 
historii. Nie zdają sobie sprawy, że liczba degeneratów, psychopatów, ludzi gwałtownych i 
na pograniczu normalności  w społeczeństwach współczesnych jest mniej więcej 
procentowo taka sama. - Dewianci są też w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
Okrutne mordy dzieją się we Francji i Niemczech - powiedział Bartoszewski.Przypomniał, 
że w Polsce nie brakowało antysemitów patologicznych. Nie byli w legionach SS, bo w 
Polsce ich nie było. Byli za to z Skandynawii, krajach Beneluksu, we Francji i Hiszpanii. - 
Te kraje mają ponad 1000-letnią kulturę europejską, są chrześcijańskie, a wydały takie 
wynaturzenia jak działania ludobójcze wspólnie z Hitlerem - powiedział Bartoszewski.Jego 
zdaniem w Polsce były za to w niezorganizowanej formie chciwość i małość. Powodowały 
takie zjawiska jak grabież i bezlitosne ściganie ludzi, którzy byli świadkami zbrodni. A echa 
tych wydarzeń mamy w filmach Agnieszki Holland i Władysława Pasikowskiego.

Rozmawiał Wojciech Mazowiecki   http://www.polskieradio.pl/   9.12.2012.

Pokłosie”? Nie, dziękuję – Leszek Żebrowski
Aktualizacja: 2012-11-22 bibula 

RECENZJA

Przystępując do oglądania takiego filmu jak “Pokłosie” Władysława Pasikowskiego 
(opartego na jego własnym scenariuszu), musimy pamiętać, że jest to bardzo 
kosztowna dziedzina sztuki, wymagająca ogromnych nakładów finansowych. 

Skąd więc można brać środki na finansowanie “wizji reżysera”? Przede wszystkim 
należy doić instytucje państwowe, ponadto trzeba szukać odpowiednich sponsorów. 

Ale przecież nie każda “wizja” poparta scenariuszem, propozycją obsady itp. ma szansę 
powodzenia.Nikt nie ukrywa, że inspiracją tego filmu stali się “Sąsiedzi” Jana Tomasza 
Grossa i jego “wizja” historii. Mamy więc wizję artysty opartą na szczególnej wizji 
publicysty. Piszę wprost – publicysty, albowiem dziełko Grossa nie jest książką naukową, za
jaką jeszcze w pewnych kręgach uchodzi. Sam Gross ją za taką uznał, twierdząc, że są w 
niej… przypisy, więc jest naukowa. Ale lista jego oczywistych błędów i przekłamań jest 
ogromna.

Pasikowski, mając dobrze przetartą drogę w kręgach opiniotwórczych, poszedł znacznie 
dalej. Wybierając z Grossa dowolnie to, co mieściło się w jego wizji, dołożył jeszcze to, na 
co wówczas i sam Gross by się nie zdobył.

Niemcy nawet świadkami nie byli

Jeśli jest polska wieś, Podlasie, reminiscencje wojenne, Żydzi, Polacy, to już prawie 
wszystko wiadomo. Okazuje się, że cała praktycznie wieś coś wie, ale nie powie, natomiast 
nienawiścią darzy młodego Józefa Kalitę, który ot tak, sam z siebie zbiera żydowskie 
nagrobki i na swym polu tworzy z nich symboliczny cmentarz. Jednak ani on, ani jego 
starszy brat Franek nie znają strasznej historii swej rodziny i swej wsi.     
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 Powoli jednak zaczynają się dowiadywać… Dalej mamy prostacki schemat: latem 1941 r., 
tuż po zajęciu tych ziem przez III Rzeszę Niemiecką (nie ma oczywiście mowy, co się działo
wcześniej), do wsi przyjeżdża dwóch (tak, zaledwie dwóch) Niemców. Dają mieszkańcom 
wsi pozwolenie na wymordowanie miejscowych Żydów i natychmiast wyjeżdżają. W tej 
“wizji artysty”, czyli Pasikowskiego, Niemcy nie mogą być sprawcami zbrodni, a nawet nie 
mogą być jej świadkami. Następnego dnia mieszkańców ogarnia morderczy szał. Gromadzą 
“swoich” Żydów, prowadzą ich… do chałupy starego Kality (ojca Franka i Józka, 
“bohaterów” filmu), który użycza własnych pomieszczeń do spełnienia żądzy mordu, i tam 
ich wszystkich żywcem palą.

Gdy Żydówki wyrzucają małe dzieci poza ogień, chłopi nadziewają je na widły i ciskają w 
płomienie. Jest jeszcze motyw pił i odrzynania głów. Taki los spotyka np. żydowską 
dziewczynę, która jakoby odrzuciła wcześniej, przed wojną, zaloty miejscowego amanta. On
w zamian za to obecnie zabawia się jej obciętą głową jak piłką. To było już u Grossa, skoro 
tam przeszło, to Pasikowski może iść dalej.

Ale przecież w Jedwabnem większość miejscowych Żydów ocalała, skutecznie ukryta przez 
swoich chrześcijańskich sąsiadów. Przeżyli w miasteczku, przez Polaków nie byli 
niepokojeni przez następnych kilkanaście miesięcy, do czasu, aż ich Niemcy wywieźli do 
okolicznych dużych gett jesienią 1942 roku. W 1945 r. spora, kilkudziesięcioosobowa grupa 
wróciła do Jedwabnego, mieszkając tam przez kilka miesięcy przed wyjazdem dalej, do 
Europy, USA i Palestyny. Kilka osób zostało na stałe w Jedwabnem (w tym prezes 
przedwojennej gminy żydowskiej) i wtopiło się w otoczenie, a więc w swych rzekomych 
morderców!

W filmie Pasikowskiego jest już tylko gorzej. Bracia dowiadują się straszliwej prawdy. Ich 
ojciec nie tylko oddał własny dom do spalenia Żydów, ale w dodatku własnoręcznie 
podłożył pod nich ogień. Okazuje się, że większość mieszkańców wsi stanowili Żydzi. Dziś,
gdy już ich nie ma, wieś liczy jakoby już tylko kilkanaście chałup…

Jesteś filosemitą? Zaraz cię w Polsce ukrzyżują!

Franek Kalita studiuje przedwojenne akta własnościowe, bo coś mu się w papierach nie 
zgadza, bank nie chce dać kredytu jego bratu pod zastaw gospodarstwa. I słusznie, bo “ich” 
gospodarstwo nie jest ich! Także sąsiedzi Kalitów nie są na swojej ziemi, tylko na cudzej, 
oczywiście żydowskiej. Co więcej, Polacy przed wojną mieli swoje gospodarstwa wyłącznie
na… bagnach i nieużytkach. Co innego gospodarstwa żydowskie, wyłącznie dobra ziemia, 
dobrze położona. Mamy więc już dwa motywy. Pierwszy to rzekoma odwieczna polska 
religijna nienawiść do Żydów, którą – jak się zaraz okaże – miejscowi chłopi do dziś 
wysysają z mlekiem matek, żywiąc się dziedziczną nienawiścią. Motyw drugi to zawiść 
biednych do bogatych, czyli pokazanych w krzywym zwierciadle polskich chłopów do 
miejscowych Żydów. Kalitowie objęli bowiem nie tylko ziemię, ale i zabudowania 
żydowskie, które są lepsze, wygodniejsze. Pod swoje podłożyli ogień, żeby pozbyć się 
żydowskich sąsiadów. Czyli schemat jest prosty: źli Polacy, dobrzy Żydzi. Mordercy i 
ofiary. Rabusie i właściciele.

Zwieńczeniem filmu jest ohydna scena ukrzyżowania Józefa Kality przez mieszkańców wsi 
na drzwiach jego własnej stodoły. Tu i teraz, w XXI wieku, w Polsce. Na miejscu jest 
oczywiście policja, jakieś służby, ale nikt nieszczęśnikowi nie przychodzi z pomocą, nie 
zdejmuje go, nie ratuje. Oto wizja, która ma być przesłaniem filmu.                                   68.



“Pożyteczni idioci” kreują politykę historyczną

Polski Instytut Sztuki Filmowej wyłożył na ten film prawie 6 mln zł (pokrył w ten sposób aż
dwie trzecie całości kosztów). PISF został powołany jeszcze przez SLD w 2005 r. i do jego 
zadań należy m.in. promocja polskiej kinematografii na świecie i edukacja filmowa. Na 
mocy ustawy środki, jakimi zarządza Instytut, pochodzą z wpłat nadawców telewizyjnych, 
platform cyfrowych i telewizji kablowych. Haracz płacą także właściciele kin i 
dystrybutorzy filmów. Czyli w ostatecznym rachunku płacimy my, jako widzowie 
telewizyjni i filmowi. Reszta funduszy na ten film pochodzi m.in. z rządowych i prywatnych
funduszy… rosyjskich. Do tego mamy zachwyty i pochwały Bogdana Zdrojewskiego, 
polityka PO oraz obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie są one 
przypadkowe.

Ten film wpisuje się w określoną politykę historyczną rządu PO – PSL pod kierownictwem 
Donalda Tuska. “Pokłosie” spełnia bowiem oczekiwania tych sił, które chcą nas obarczyć 
współudziałem w holokauście, to zaś wiąże się z łatwiejszym pozyskaniem kilkudziesięciu 
miliardów dolarów w ramach “odszkodowań”. Kto wie, czy z czasem nie zostaniemy 
jedynymi winnymi, albowiem wystarczy dołożyć nam łatkę “nazistów” (a film 
Pasikowskiego to krok milowy w tym kierunku), a wszystko stanie się takie proste, wręcz 
prostackie.

Trzeba tu koniecznie przypomnieć słowa Izraela Singera, sekretarza generalnego 
Światowego Kongresu Żydów w latach 2001-2007, który onegdaj w Buenos Aires 
powiedział, że “ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą 
spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy. (…) Będziemy im to 
powtarzać, dopóki Polska ponownie nie zamarznie. Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich 
żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”.

Przekaz z Polski

Ale tak naprawdę nie jest to film o nas, co każdy prawie człowiek zrozumie nawet bez jego 
oglądania. I tym bardziej nie jest to film dla nas. Na premierach przy zgromadzonych 
“artystach” było trochę gawiedzi, co można było pokazać i medialnie wykorzystać. Maciej 
Stuhr, jeden z głównych aktorów tego gniota, błysnął niezwykłą erudycją, mówiąc, że 
przecież nie takie mamy grzeszki w swej przeszłości, bo… “przywiązywaliśmy dzieci pod 
Cedynią jako tarcze i to jest super”. No cóż, jaka wizja, taki dobór do niej artystów. I gdyby 
ktoś zamienił Grossa i młodszego Stuhra w ich rolach, to zapewne nie byłoby żadnej 
różnicy, jeśli chodzi o poziom ignorancji i złej woli. Dodajmy do tego Pasikowskiego jako 
piewcę esbecji (osławione filmy “Psy”) i wybuchowa mieszanka gotowa.

To nie film dla nas, tu, w Polsce. Byłem na porannym pokazie w jednym z najlepszych kin w
Warszawie. Na sali znajdowały się aż trzy osoby, włącznie ze mną. Widzowie głosują 
nogami (nie przychodząc), głową (swój rozum przecież mają) i kasą. I tak będzie, po co 
bowiem tracić czas i pieniądze na oglądanie bzdur? Podobnie było z innymi tego typu 
filmami, które wielkiej kariery w Polsce nie zrobiły.

Ale akcja napędzania widowni przez nauczycieli i ich uczniów już się rozpoczyna. Brońmy 
przed tym nasze dzieci! Przecież nie są one własnością państwa, a tym bardziej środowisk, 
które takie akcje promują. Mają one w tym określony interes – z jednej strony chodzi o 
rozprzestrzenianie skrajnej, ideologicznej propagandy, z drugiej zaś o gromadzenie funduszy
na następne “dzieła” tego typu.                                                                                              69.



 Jeśli szkoła ma być rzekomo neutralna światopoglądowo, to tu mamy przecież do czynienia 
z promocją jednostronnych kłamstw w olbrzymim natężeniu.

To przecież film przeznaczony dla zagranicy. Taki właśnie przekaz wychodzi z Polski w 
świat – zobaczcie, tacy byliśmy i nadal tacy jesteśmy, nie ma żadnych zmian. To przekaz w 
znacznym stopniu urzędowy i rządowy (finansowanie ze środków publicznych i publiczne 
pochwały z ust politycznych prominentów). I przekaz ludzi, którzy aspirują do miana 
kulturalnej i każdej innej elity. A kina i telewizje niemieckie z lubością to pokażą, 
przypominając w ten sposób, że Niemcy byli jedynie Kulturtraegerami, czyli usiłowali nas 
cywilizować. Podobnie podejdą do tego media w USA, Rosji i reszta świata.

Jest to zagadnienie, którego znaczenie jest jeszcze szersze. Samo narzekanie nic nie da. 
Nawet głosowanie nogami, czyli bojkot takich filmów (a tu na szczęście mamy z tym do 
czynienia), sprawy nie załatwia. Niechże taki artysta wykłada swoje oszczędności, niech 
sprzeda samochód, mieszkanie, niech robi taki film za swoje prywatne środki. I niech liczy, 
że to mu się zwróci. Dlaczego oni tak mocno i nachalnie wyciągają łapy po nasze pieniądze?
Dlaczego utwierdzamy ich w przekonaniu, że im się od nas cokolwiek należy? I dlaczego 
nasze państwo (tak, nasze, nie rezygnujmy z niego i kontroli nad nim) bierze w tym udział, 
jednostronnie, wbrew naszym interesom, wbrew prawdzie historycznej i wbrew racjom 
moralnym, które są przecież bardzo łatwe do udowodnienia?

Leszek Żebrowski

Transmisja do Iranu antypolskiego filmu – żydowska 
organizacja finansowana przez UNESCO walczy z 
“negacjonizmem Holokaustu” 
 2011-03-7 bibula

W poniedziałek, 7 marca br. organizacja o nazwie “Project Aladdin” rozpoczyna 
transmisję do Iranu słynnego filmu żydowskiego reżysera Clauda Lanzmana pt Shoah.

Zrealizowany w 1985 roku film Lanzmana jest klasycznym przykładem manipulacji 
wydarzeniami historycznymi. Niesie sobą ogromny ładunek antypolonizmu w 
najwulgarniejszym wydaniu: Polacy są w filmie oskarżani o kolaborację, powszechne 
wydawanie Żydów “Nazistom”. W ciągu kolejnych tygodni widownia Iranu i krajów 
ościennych zobaczy kilkanaście 50-minutowych odcinków tego 9-i-pół-godzinnego filmu-
paszwilu. Film nadawany będzie w tłumaczeniu na język perski, arabski i turecki.Oprócz 
antypolonizmu, film zawiera masę nieścisłości historycznych oraz czystych absurdów, np. 
wywiad ze “świadkiem” Abrahamem Bombą, który jako fryzjer “widział” 
przygotowywanych do “komór gazowych” Żydów: oto według Bomby w pomieszczeniu, w 
którym  strzygł więźniów, znajdowało się “60-70 kobiet z dziećmi”, były ławy, byli SS-
mani, oraz 16 fryzjerów, plus A.Bomba. Zatem według tegoż “świadka Holokastu” 
zaprezentowanego w filmie Shoah, w pomieszczeniu było około 90 osób, z tym, że 
pomieszczenie miało rozmiary… 3,7 metra x 3,7 metra. Takich to świadków i ich zeznania 
pokazuje się przy użyciu emocjonalnych środków audiowizualnych jako dowody na 
“zagładę sześciu milionów Żydów”.Film prezentowany jest w ramach “walki z 
negacjonizmem Holokaustu”, bardzo żywego w krajach arabskich, nie poddanych 
dotychczas propagandzie syjonistycznej.                                                                            70.



“Projekt Alladin” powstał w Paryżu dokładnie 2 lata temu pod patronatem UNESCO celem, 
jak określono: “walki z negacjonizmem Holokaustu i wszystkimi formami rasizmu i 
nietolerancji, promując dialog międzykulturowy, szczególnie pomiędzy Muzułmanami i 
Żydami.” Sygnatariuszami Projektu jest ponad 500 najważniejszych osób ze świata polityki 
– prezydenci, premierzy, ministrowie – oraz kultury i sztuki. Projekt jest bezpośrednio 
finansowany przez UNESCO, a jednym z głównych patronów jest jeden z najbardziej 
prominentnych obecnie potomków rodziny i fortuny Rotschildów – mieszkający we Francji 
David de Rothschild, prezydent Shoah Foundation.  Rodzina Rotszyldów – zwana tak od 
czerwonego szyldu wieszanego nad domem (rōt -czerwony, i schilt – szyld), jest od XIII 
wieku symbolem powiązania Żydów z bankowością i finansami. Jest jedną z najbogatszych 
rodzin na świecie, dzierżących władzę i kontrolę nad większością banków światowych oraz 
wydobyciem i przetwórstwem złota i drogocennych kamieni.   W czasie wojen finansowała 
walczące ze sobą strony. Po II Wojnie Światowej wspomagała powstanie państwa Izrael. 
Wspiera syjonistyczne inicjatywy zmierzające do ustanowienia globalnego Nowego 
Porządku Światowego, opartego na prawie żydowskim. Finansuje organizacje znane z 
antykatolickiego nastawienia i walki z Kościołem.

21 kwietnia 2015 17:19

Płużański: Słowa szefa FBI to wynik antypolskich działań lewicy

"Na słowa Jamesa B. Comeya, dyrektora FBI, o polskich pomocnikach Hitlera w strasznym 
dziele żydowskiego Holokaustu, oburzyli się niemal wszyscy w III RP - od prawicy do 
lewicy. Problem w tym, że to lewica, wielu jej prominentnych przedstawicieli doprowadziło 
do takiej sytuacji i zamiast dziś kruszyć kopie, powinni przeprosić" – pisze w swoim 
artykule Tadeusz Płużański.
Płużański podkreśla na łamach "Super Expressu, że lewica od wielu lat prowadzi "kampanię 
nienawiści wobec Polski i Polaków", zarzucając nam m.in. antysemityzm, i powinna za to 
przeprosić.
W swoim artykule wymienia publikacje i filmy, które przyczyniły się do takiego 
postrzegania Polaków, jakie wyraził w swoich słowach dyrektor FBI, które powodują, że 
zagraniczne media z upodobaniem używają sformułowania "polskie obozy 
śmierci"."Niechlubnym początkiem zdaje się być słynny już tekst Adama Michnika i 
Michała Cichego "Czarne karty Powstania", w którym 50. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego panowie redaktorzy uczcili kłamstwem, że celem sierpniowego zrywu nie 
była walka z Niemcami, ale z Żydami" – zaznaczył Płużański. Wymienił w tym kontekście 
również książkę J.T. Grossa "Sąsiedzi", film Władysława Pasikowskiego "Pokłosie", "W 
ciemności" Agnieszki Holland i niemiecki serial "Nasze matki, nasi ojcowie"."To tylko 
najbardziej jaskrawe przykłady antypolonizmu. 

Nic dziwnego, że prezydent USA Obama mówił potem o "polskich obozach 
koncentracyjnych". To pokłosie antypolskiej twórczości, w większości samych Polaków" – 
podkreśla PłużańskiZdaniem Płużańskiego, przypieczętowaniem antypolskiego nurtu była 
oscarowa "Ida" Pawła Pawlikowskiego.   "Dyrektor FBI film zapewne zobaczył i wypalił o 
polskiej odpowiedzialności za Holokaust" – stwierdził.
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                                        DOSYĆ  TEGO  !  

KIEDY ONI   PRZESTANĄ SIĘ  UKRYWAĆ  I   TAJNIACZYĆ 

                     I UDAWAĆ  NIEWIDZIALNYCH  !?!?

Dobro zwycięża w kanałach.  Recenzja "W ciemności" Agnieszki Holland

Najnowszy film Agnieszki Holland pt. "W ciemności" od pierwszego pokazu wywołuje 
wielkie emocje. To brutalnie realistyczny portret naszych słabości, ale również niezwykłej 
przemiany, jaką jest w stanie przejść człowiek.

"W ciemności" trójmiejską premierę miało w październiku podczas gdańskiego festiwalu All
About Freedom. Podczas projekcji i późniejszego spotkania z Agnieszką Holland, sala 
pękała w szwach. W ubiegły piątek polski kandydat do Oscara trafił do kin w całej 
Polsce.Historia "W ciemności" oparta jest na wydarzeniach opisanych w dwóch 
amerykańskich książkach: "W kanałach Lwowa" Roberta Marshalla i "Dziewczynce w 
zielonym sweterku" Krystyny Chiger. Kanalarz i drobny złodziejaszek Leopold Socha 
(Robert Więckiewicz) pomaga grupie Żydów ukrywać się w kanałach. Początkowo za 
pieniądze, później już bezinteresownie. Agnieszka Holland pokazuje trudną drogę 
człowieka, który z antybohatera zmienia się w prawdziwego herosa. Choć jest to kolejny 
film opowiadający o Holokauście i ocaleniu, wiele wspólnego z "Listą Schindlera" 
Spielberga czy "Pianistą" Polańskiego nie ma.
 "W ciemności" od samego początku emanuje autentycznością, bez wybielania, bez 
naciągania. Realistyczne jest wszystko: od scenografii, przez historię, aż po role aktorskie. 
Holland nawet wygrała spór o język z kanadyjskim scenarzystą Davidem F. Shamoonem - 
aktorzy mówią po polsku, niemiecku, ukraińsku i w jidysz.Reżyserka dopilnowała, by 
postaci były z krwi i kości, pozbawione lukru, którym zwykle polewa się Żydów w 
hollywoodzkich produkcjach. 
Nie są to posągi wzniesione na cześć człowieczeństwa, a raczej portrety zwykłych ludzi, 
którzy mają zalety i wady. Socha kombinuje i kradnie, a Żydów ratuje wyłącznie dla 
pieniędzy. Z kolei jeden z żydowskich uciekinierów, Janek Weiss (Marcin Bosak) zamiast 
ocalić żonę z dzieckiem, wybiera kochankę. Film świetnie oddaje ówczesne nastroje i 
rzeczywistość. Na ulicach odbywają się publiczne egzekucje, a w domach toczy się 
zwyczajne życie - mąż wraca do domu, żona przygotowuje mu kąpiel. Te mocne kontrasty 
podkreślają obojętność, z jaką ludzie podchodzili do sprawy żydowskiego getta. 
Odgrodzony murem świat biedy i śmierci był codziennością, a ratowanie Żydów 
zachowaniem wręcz nienormalnym. 
To, że Socha decyduje się pomóc jest spowodowane jedynie jego materializmem. Dobro, 
które z czasem się w nim budzi, rozkwita powoli i zaskakuje nie tylko jego, ale i jego 
bliskich, którzy wcale nie są z tego powodu zadowoleni. Holland dobrze dobrała aktorów, 
jednak wszystkich swoją kreacją przyćmił Więckiewicz. Perfekcyjnie wypracowana, 
oddająca każdą emocję mimika twarzy i wyćwiczony na potrzeby filmu "bałak", czyli 
śpiewny język lwowskiej ulicy sprawiają, że nie można od niego oderwać oczu. Po pokazie 
"W ciemności" na festiwalu w Toronto Krystyna Chiger, która przeżyła Holokaust dzięki 
Leopoldowi Sosze, powiedziała: "tak właśnie było". Autentyzm bijący z filmu Holland 
sprawia, że można w to uwierzyć.                                                                                        72.



Czytaj więcej na:
http://rozrywka.trojmiasto.pl/Dobro-zwycieza-w-kanalach-Recenzja-W-ciemnosci-

Film Agnieszki Holland "W ciemności" przyciąga do kin tłumy widzów. Już podczas 
pierwszego trójmiejskiego pokazu na festiwalu All About Freedom sala pękała w szwach. 
fot. Robert Pałka/Fotos-Art, prod. Studio Filmowe Zebra.

 Scenariusz autorstwa Davida F. Shamoona powstał na podstawie powieści Roberta 
Marshalla "In The Sewers of Lvov" i wspomnień jednej z uratowanych, Krystyny Chiger, 
opisanych w książce "Dziewczynka w zielonym sweterku".
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Oscary  za  zmyślone  historie i scenariusze  jakich  nie  było ! We  Lwowie  żadni  Żydzi  
nigdy nie  ukrywali się w  kanałach  ponieważ z  tamtych  terenów  wszyscy Żydzi  uciekli  
do  Armii Czerwonej ( około  300. 000  tys).  lub wyjechali do  Polski  centralnej.

W ciemności (tyt. ang. In Darkness) – polsko-niemiecko-kanadyjski dramat wojenny z 2011
roku, w reżyserii Agnieszki Holland. Film jest adaptacją powieści pt. In The Sewers of Lvov 
(W kanałach Lwowa) autorstwa Roberta Marshalla; oparto się również na wspomnieniach 
jednej z bohaterek filmu, Krystyny Chiger, opisanych w książce Dziewczynka w zielonym 
sweterku.Światowa premiera filmu miała miejsce 2 września 2011 roku podczas 38. 
Festiwalu Filmowego w Telluride. 
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Następnie został zaprezentowany na 36. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto
w dniu 11 września 2011 roku w sekcji "Special Presentations". W dniu 20 września tego 
samego roku obraz otworzył Przegląd Filmu Polskiego w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli Polska premiera obrazu nastąpiła 9 września 2011 roku w warszawskim kinie 
Kultura; wraz z dniem 5 stycznia 2012 roku firma Kino Świat wprowadziła film do 
dystrybucji kinowej na terenie Polski.Obraz został wyselekcjonowany jako oficjalny 
kandydat Polski do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny podczas 84. ceremonii 
wręczenia Oscarów. W niedługim czasie film znalazł się na skróconej liście dziewięciu 
filmów, opublikowanej przez Amerykańską Akademię Filmową, które nadal mogły się 
ubiegać o nominację do Oscara. Wraz z dniem 24 stycznia 2012 roku, film uzyskał 
nominację do Oscara, jako dziewiąty reprezentant Polski. Serwis Rotten Tomatoes przyznał 
mu wynik 88%

Obraz został zadedykowany Markowi Edelmanowi.

Film opowiada prawdziwą historię ocalenia Krystyny Chiger opisaną w jej autobiograficznej
książce pt. Dziewczynka w zielonym sweterku. Opowiada o wojennych losach rodziny 
Chigerów oraz kilkunastoosobowej grupki Żydów ukrywających się przez czternaście 
miesięcy w lwowskich kanałach  .

             W  KTÓRYCH  KANAŁACH  PRZY  JAKIEJ  ULICY ???

Zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23/24 sierpnia 
1939 po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę, Lwów został po kapitulacji 23 września 1939 
okupowany przez Armię Czerwoną. 22 września 1939 dowódca obrony Lwowa gen. 
Władysław Langner podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację, przewidującą m.in. 
bezpieczny wymarsz żołnierzy wojska polskiego (w tym oficerów) i policji w kierunku 
granicy z Rumunią, po uprzednim złożeniu broni – 

umowę tę strona sowiecka złamała po złożeniu broni aresztując wszystkich i wywożąc ich w
głąb ZSRR. Oficerowie uczestniczący w obronie Lwowa byli przetrzymywani w obozie w 
Starobielsku, a następnie w przeważającej większości zostali zamordowani przez NKWD w 
Charkowie i pochowani w dołach śmierci w Piatichatkach. Bezpośrednio po rozpoczęciu 
okupacji Lwowa rozpoczęły się aresztowania przez NKWD wybitnych obywateli miasta, z 
prezydentem miasta dr Stanisławem Ostrowskim na czele. Policjanci lwowscy zostali 
wymordowani ogniem z broni maszynowej za rogatkami miasta na szosie na Winniki.

• od 23 września 1939 do 29 czerwca 1941 – na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow pod 
okupacją radziecką, włączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 
w środowisku polskich komunistów działają tu m.in. Wanda Wasilewska, Władysław 
Broniewski, Aleksander Wat i Halina Górska. Wasilewska zostaje deputowaną do Rady 
Najwyższej. Powstaje polskojęzyczne pismo "Czerwony Sztandar".

• 22 października 1939 – wybory do Zgromadzenia Narodowego Ukrainy Zachodniej

• 26-28 października 1939 – w gmachu Teatru Wielkiego obradowało Zgromadzenie 
Narodowe Ukrainy Zachodniej, które przegłosowało rezolucję w sprawie 
przyłączenia Ukrainy Zachodniej do Ukraińskiej SRR.

• 9 i 10 grudnia 1939 NKWD aresztowało około 2 tysięcy zarejestrowanych oficerów 
Wojska Polskiego. Osadzono ich w poklasztornym więzieniu przy ul. 
Kazimierzowskiej – tzw. Brygidkach, a następnie wywieziono w głąb ZSRR.        77.



• 21 grudnia 1939 – unieważnienie polskiego złotego jako formalnej waluty, z wymianą
do 250 zł na osobę pracującą. 

• W nocy z 23 na 24 grudnia 1939 wprowadzono we Lwowie czas moskiewski, zaś na 
początku 1940 wprowadzono sowiecki kalendarz, kasując wszystkie dotychczasowe 
święta i wprowadzając podział roku na sześciodniówki (wolne od pracy były 6, 12, 
18, 24 i 30 dni miesiąca). 

• Rozpoczęto deportacje rodzin wojskowych, policjantów, urzędników państwowych i 
samorządowych.

• noce: 9/10 lutego, 12/13 kwietnia, 28/29 czerwca 1940 i 21/22 maja 1941 – wielkie 
deportacje polskiej ludności na Syberię oraz do Kazachstanu

• marzec 1940 – akcja wydawania paszportów sowieckich dla wszystkich mieszkańców
Lwowa. Paragraf 11 wstemplowany w paszporcie osobom niepożądanym, w tym 
prawie wszystkim bieżeńcom – uciekinierom spod okupacji niemieckiej, oznaczał 
nakaz opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania i zakaz przebywania w 
promieniu 100 km od Lwowa. Polacy stawali się obywatelami sowieckimi, ze 
wszystkimi tego aktu konsekwencjami, włącznie z poborem do Armii Czerwonej.

• 25 kwietnia 1940 – Prowokacja NKWD przedstawiona jako nieudany zamach 
polskich konspiratorów na Wandę Wasilewską, w istocie zaplanowane dla 
zastraszenia zabójstwo jej męża, Bogatko.

• 24-26 czerwca 1941 – krwawa masakra w lwowskich więzieniach dokonana przez 
wycofujących się ze Lwowa Sowietów. Funkcjonariusze NKWD w okrutny sposób 
zamordowali ok. 7000 polskich i ukraińskich więźniów politycznych, 
przetrzymywanych w trzech więzieniach: w celach aresztu gmachu policji przy ul. 
Łąckiego, w Brygidkach (które dodatkowo oprawcy podpalili) oraz w więzieniu 
śledczym NKWD na Zamarstynowie. Po wymordowaniu więźniów Sowieci w 
pośpiechu opuścili Lwów. Po wkroczeniu do Lwowa, Niemcy i współpracujący z 
nimi Ukraińcy zmusili lwowskich Żydów do wydobywania ze stosów zwłok 
rozkładających się z powodu panujących upałów.

• 29 czerwca 1941 – zajęcie Lwowa przez Wehrmacht. Okupacja niemiecka trwała do 
23 lipca 1944.

• 30 czerwca do 2 lipca 1941 - o godz. 4.30 rano, siedem godzin przed zajęciem miasta 
przez 1 dywizję strzelców górskich Wehrmachtu , wkroczył do miasta złożony z 
Ukraińców batalion Nachtigall; 
o godzinie 20:00 ukraińscy nacjonaliści ogłosili Akt odnowienia Państwa 
Ukraińskiego oraz powstanie tzw. rządu Jarosława Stećki; rozpoczął się pogrom 
Żydów lwowskich.

• W nocy z 3/4 lipca 1941 - Einsatzkommando zur besonderen Verwendung, specjalna 
jednostka policyjna Sicherheitsdienst - policji bezpieczeństwa III Rzeszy rozstrzelało 
profesorów wyższych uczelni Lwowa i członków ich rodzin na Wzgórzach Wuleckich.         
.

• 25 lipca zamordowany został Kazimierz Bartel, b. premier rządu RP                       78.



• 1 sierpnia 1941 Adolf Hitler utworzył Distrikt Galizien jako część Generalnego 
Gubernatorstwa. Gubernatorem dystryktu został dr Karl Lasch (1904-1942), zaś po 
jego aresztowaniu z powodu korupcji i rozstrzelaniu, SS-Gruppenführer Otto von 
Wächter. W przeddzień uroczystej proklamacji przyłączenia Lwowa do GG 
hitlerowcy spalili prawie wszystkie lwowskie synagogi i bożnice, w tym zabytkową 
renesansową synagogę Złotej Róży.

• W sierpniu 1941 niemieckie władze okupacyjne nakazały osiedlenie się wszystkich 
Żydów w wyodrębnionym i oddzielonym od reszty Lwowa getcie, położonym w 
dzielnicy Żółkiewskiej, na Zamarstynowie. Oprócz tego przy ulicy Janowskiej 
utworzono obóz zagłady, przeznaczony głównie dla Żydów. Zagłada Żydów nastąpiło
jesienią 1942, kiedy władze III Rzeszy zlikwidowały getto, a służby policyjne 
okupanta niemieckiego zabiły na miejscu lub deportowały do obozów zagłady, 
głównie w obozie zagłady w Bełżcu, prawie całą ludność żydowską (ponad 100 tys. 
osób).

• 1943 - nasilenie bandyckich napadów i pojedynczych egzekucji przeprowadzanych 
przez Ukraińców na miejscowych Polakach w mieście. Kolejne interwencje u 
greckokatolickiego metropolity Andrzeja Szeptyckiego o wystosowanie przez niego 
listu pasterskiego o zaprzestanie mordów na niewinnej ludności polskiej - prośby 
początkowo pozostały bez odzewu.

• 23-27 lipca 1944 – akcja „Burza”.                                                  

 WIKIPEDIA

                   FILM  KRĘCONO W  KANAŁACH  ZAGRANICZNYCH 

        I  TAM DOWOŻONO  ŻYDOM PROWIANT PRZEZ  14  MIESIĘCY  !!!

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 25 stycznia 2010 roku i trwały do 1 kwietnia.
Obraz był kręcony na Starym Mieście w Piotrkowie Trybunalskim w Łodzi (Księży Młyn 
oraz ulice Włókiennicza i Nowomiejska), w Warszawie, Berlinie oraz Lipsku. 
Dofinansowanie filmu wsparł Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Łódzki Fundusz 
Filmowy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/W_ciemno%C5%9Bci

BRUDNY  POLACZEK  KRYMINALISTA ZARABIAŁ  NA  BIEDNYCH ŻYDACH 

Od stereotypów odbiega też postać głównego bohatera, Leopolda Sochy - jakże różnego od 
funkcjonujących w powszechnej świadomości wyobrażeń o postawach Polaków wobec 
Żydów. Socha - postać autentyczna - przed wojną był drobnym złodziejem, kryminalistą 
karanym za kradzieże i paserstwo. Po wyjściu z więzienia został kanalarzem. Wkrótce po 
likwidacji lwowskiego getta natknął się wraz z kolegami na grupę Żydów ukrywających się 
w kanałach.  Zamiast ich wydać, znalazł im względnie bezpieczną niszę, gdzie mogli 
przetrwać wojnę. Nie był przy tym bezinteresowny: najbogatszy z ukrywających się płacił 
mu 500 złotych dziennie.                                                                                                    79.



Część z tych pieniędzy szła na utrzymanie uciekinierów, część na opłacenie Sochy i jego 
wspólników. W pewnej chwili jednak pieniądze się wyczerpały. 

Wtedy Socha nie zaprzestał pomocy, wręcz przeciwnie - kupował żywność za własne środki.
Aby nie niepokoić swoich podopiecznych, w porozumieniu z ojcem Krystyny Chiger 
utrzymywał pozory, że nadal jest przez nich opłacany. I tak aż do wyzwolenia Lwowa przez 
Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku, po 14 miesiącach przebywania w ciemności...

                                    ALE  ALE  - Co się  stało z Sochą  po  wojnie  ?  

                           Czy  dostał medal  Sprawiedliwy wśród  narodów  świata  ?

                       ZNAKOMITA  KANALARSKA    I  ANTYCZNA FABUŁA

"Oryginalność Holland polega na pokazaniu nam innej twarzy Holocaustu, bez
martyrologii i politycznej poprawności, co było widoczne w 'Liście Schindlera'
Spielberga. Przecież nawet ofiary, czyli Żydzi z kanałów, to zbiór różnych typów
ludzkich,  nie  zawsze  sympatycznych.  Jesteśmy świadkami  zdrad  małżeńskich,
zazdrości, pychy i kłamstwa. W namiętności seksualnej w zaduchu kanału i przy
dochodzących z góry odgłosach rozstrzeliwania ludzi,  jest  coś z grozy i  lęku,
połączonych z czymś fascynującym, co pociąga nawet w perspektywie okrutnej
śmierci.  Poród  dziecka,  poczętego  zresztą  w  wyniku  zdrady  małżeńskiej,  i
dramatyczna decyzja matki, nadają całej historii cechy tragedii antycznej. (...) To
jest także, a może przede wszystkim, film o odkupieniu człowieka. W ten sposób
Holland nadała swojemu dziełu wymiar uniwersalny i ponadczasowy".
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                Henryk Wujec wspomina Władysława Bartoszewskiego 
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– Władysław Bartoszewski miał jeszcze tyle rzeczy do zrobienia.  Za każdym razem

jego głos się liczył na arenie krajowej i międzynarodowej. Sądzę, że nie powinien
jeszcze umrzeć - mówił Henryk Wujec. - Umarł za wcześnie, był aktywny i sprawny
umysłowo - dodał doradca prezydenta ds. społecznych i wieloletni znajomy Barto-
szewskiego  w  komentarzu  dla  Onetu.Wujec  wspominał  o  ostatnim  przemówienie
Bartoszewskiego sprzed zaledwie kilku dni. - Nie było po nim widać jakiegoś śladu
choroby, tym bardziej  to jest szokujące - powiedział doradca prezydenta.- Potrafił
walczyć w Warszawie, pomagał Żydom. Walczył w powstaniu warszawskim, był ani-
matorem pojednania  polsko-niemieckiego,  kiedy  Niemcy przyznali  się  do  swoich
zbrodni.  Sądzę, że to jest wzorzec dla każdego, kto chce służyć Polsce. Starał się
robić dla Polski to, co było najbardziej potrzebne, niezależnie od tego, jakie były ze-
wnętrzne warunki - mówił Wujec.Doradca prezydenta wspominał prywatne wizyty w
domu Bartoszewskiego, które nazwał "bardzo ciepłymi". - Nie mogę powiedzieć, że
byłem przyjacielem Bartoszewskiego, bo to dla mnie za wysoka postać - przyznał
Wujec wspominając Władysława Bartoszewskiego.  (RC)FILM   W  YOU  TUBE
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/henryk-wujec-wspomina-wladyslawa-
bartoszewskiego/5nlm0

Jerzy Wenderlich: Bartoszewski odnosił się do żony z wielkim szarmem 
– - Zdarzało mi się siadać przy prof. Bartoszewskim w teatrach, filharmonii. Był melo-

manem i zawsze pojawiał się w towarzystwie swojej żony. I to mnie ujmowało, z
jakim wielkim szarmem się do żony odnosił - wspominał w komentarzu dla Onetu
poseł SLD Jerzy Wenderlich. - Mimo swojej mądrości nie obnosił się pompatycznie
ze swoją wiedza. Mówił na niskich tonach, bez żadnej pychy mimo tej wielkości, to
mnie bardzo ujmowało - dodał polityk.  Kontakt, który potrafił nawiązywać z każ-
dym. Czasem widziałem, jak osoby, które stały przy profesorze nie miały odwagi by
rozpocząć rozmowę, ale on błyskawicznie skracał dystans. Profesor miał postaci na
polskiej scenie politycznej, które go irytowały, ale on nigdy nie używał agresji. Jeśli
miał do kogoś pretensje, to było to karcenie z dystansem.  - Wszscy jesteśmy grzesz-
ni, boję się, ze po profesorze zostanie dobra pamięć, ale debata publiczna się nie od-
mieni - podsumował Wenderlich w rozmowie z Onetem.

(RC)
FILM   W  YOU  TUBE  

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jerzy-wenderlich-bartoszewski-odnosil-sie-do-
zony-z-wielkim-szarmem/p2j354

Światowe media i politycy wspominają Władysława Bartoszewskiego 
Władysław Bartoszewski nie żyje. Jego śmierć odbiła się szerokim echem na świecie. Osobę
byłego szefa MSZ wspominają media i politycy z USA, Rosji, Niemiec i Izraela. Szef nie-
mieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier powiedział polskim dziennikarzom, że "Niem-
cy opłakują zmarłego razem z całym narodem polskim".Wczoraj późnym popołudniem prof.
Władysław Bartoszewski trafił do szpitala. Wieczorem poinformowano, że zmarł. Miał 93
lata.
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Rosyjskie media o Bartoszewskim 

Czołowe rosyjskie media poinformowały o śmierci profesora Władysława Bartoszewskiego.
Rosjanie dowiedzieli  się dosyć dużo o bogatej biografii  zmarłego. Rządowa "Rossijskaja
Gazieta" na swoim portalu internetowym zwraca uwagę, że profesor Bartoszewski 

był  "znanym  politykiem,  działaczem  społecznym,  historykiem  i  dziennikarzem".  Cytuje
słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego, że odszedł wielki Polak i, że jest to ogromna
strata.

Rossijskaja Gazjeta wspomina Bartoszewskiego.

Państwowa agencja prasowa "RIA Nowosti" poinformowała, że Władysław Bartoszewski
był autorem około 40 książek i 1200 publikacji Z kolei agencja prasowa "TASS" zauważa,
że był więźniem nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczestnikiem Po-
wstania Warszawskiego. Planował też wziąć udział w tegorocznych obchodach 70. rocznicy
zakończenia drugiej wojny światowej.

Rozgłośnia radiowa "Echo Moskwy" przypomina, że zmarły za swoje zasługi otrzymał naj-
ważniejsze polskie odznaczenia państwowe, w tym order Orła Białego.

Ukraińskie media piszą o Bartoszewskim

В  Польше  скончался  выживший  в  Освенциме  историк  и  дипломат
Владислав Бартошевский http://t.co/npICFZgyT5 pic.twitter.com/2KL6exgaTp

— Новое Время (@tweetsNV)April 25, 2015

USA odnotowują śmierć Bartoszewskiego 

W Stanach Zjednoczonych media odnotowały śmierć Władysława Bartoszewskiego. Głębo-
ki smutek po jego odejściu wyraziła dyrektor Muzeum Holokaustu Sara Bloomfield.

Depesze agencyjne z Warszawy o śmierci Władysława Bartoszewskiego zamieściły na so-
wich stronach internetowych niektóre amerykańskie gazety, w tym "New York Times" i "Bo-
ston Globe", a także portal Yahoo News.

AP wspomina śmierć Bartoszewskieg

Former  Polish  foreign  minister,  member  of  resistance  who  helped  save  Jews
during Holocaust, has died: http://t.co/mbB2ko4QFK

— The Associated Press (@AP)April 24, 2015

Żal z powodu odejścia Władysława Bartoszewskiego wyrazili Ci, którzy go znali osobiście -
między innymi dyrektor Muzeum Holokaustu Sara Bloomfield. - Było dla mnie zaszczytem
znać tego nadzwyczajnego człowieka, który odegrał ważną rolę podczas Holocaustu, w cza-
sach komunistycznych oraz walce o to by Polska stała się niepodległym krajem. To był dla
mnie przywilej, że mogłam nazywać go przyjacielem. On miał w sobie niespożyte siły, entu-
zjazm, intelekt i emocje. Był wyjątkową postacią pod każdym względem - mówiła.Sara Blo-
omfield przypomniała, że Władysław Bartoszewski dwa lata temu otrzymał najwyższe od-
znaczenie waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu - nagrodę Elie Wiesela.

Ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf oświadczył, że Władysław Bartoszewski
był głosem naszego sumienia, gdy inni woleli milczeć.                                                       83.



"Z ciężkim sercem żegnam Profesora i pytam samego siebie - jakim krajem bez niego była-
by Polska" - napisał ambasador w specjalnym oświadczeniu.  Bartoszewski był przyjacielem
Izraela

Wladyslaw Bartoszewski,  Auschwitz  Survivor  and  ex-Polish  foreign  minister,
dies at 93 http://t.co/jkhfu2is5j pic.twitter.com/LoR1Ar5CJh

— Haaretz.com (@haaretzcom)April 25, 2015

Niemieckie media piszą o Bartoszewskim 

Władysław Bartoszewski był znaną i szanowaną postacią w Niemczech i krajach skandy-
nawskich. Jego śmierć odnotowują najważniejsze media w Niemczech. Pisze o niej m.in.
również Carl Bildt, b. premier i szef MSZ Szwecji nazywając Bartoszewskiego "jednym z
najwybitniejszych" Polaków.Niemieckie media odnotowały śmierć Władysława Bartoszew-
skiego - jednej z kluczowych postaci w polsko-niemieckich relacjach po II wojnie świato-
wej. Komentator "Berliner Zeitung" określa zmarłego polityka i publicystę mianem "pionie-
ra pojednania".

Bartoszewski był  "największą moralną instancją  w polskiej  polityce" -  pisze  komentator
"Berliner Zeitung" Frank Herold. Trudno znaleźć człowieka, który uczyniłby więcej dla pol-
sko-niemieckiego pojednania niż były więzień Auschwitz z numerem 4427 - czytamy w wy-
dawanej w Berlinie gazecie.Autor przypomina o aresztowaniu 18-letniego Bartoszewskiego
przez Niemców jesienią 1940 roku i deportowaniu go do KL Auschwitz. Niemieccy okupan-
ci zwolnili go w 1941 roku z obozu - pisze Herold. Niemiecki dziennikarz podkreśla, że Bar-
toszewski już w latach 60. zaangażował się w proces pojednania zainicjowany przez Kościo-
ły w obu krajach. "To, że był po 1980 roku członkiem Solidarności, wydaje się oczywiste" -
zauważa Herold.

Komentator  przypomniał  "poruszające  przemówienie"  Bartoszewskiego w Bundestagu w
1995 roku, w którym nawiązał do "wspólnoty interesów" Polaków i Niemców. Jak zazna-
czył, Bartoszewski znalazł też słowa współczucia dla niemieckich wypędzonych. Niemieccy
politycy "bez ustanku" chwalili Polaka, lecz on domagał się nie tylko pochwał z Berlina,
lecz także konkretnych działań.

Berliner Zeitung odnotowuje śmierć Bartoszewskiego

Herold pisze, że w relacjach z ówczesną szefową Związku Wypędzonych Eriką Steinbach
Bartoszewski postępował "emocjonalnie i polemicznie". Walczył przeciwko wejściu Stein-
bach do Rady Fundacji "Ucieczka, wypędzenie, pojednanie". Wtedy, gdy stosunki polsko-
niemieckie znalazły się w kryzysie, 85-letni Bartoszewski dał się namówić i został pełno-
mocnikiem rządu ds. kontaktów z Niemcami - czytamy w "Berliner Zeitung".

"Sueddeutsche  Zeitung"  podkreśla,  że  Bartoszewski  był  "pasjonującym  gawędziarzem".
Ulica (Aleje Ujazdowskie), na którą wychodziły okna jego biura, była świadkiem parady
zwycięstwa zorganizowanej przez Hitlera w październiku 1939 roku - pisze komentator. Od-
poczynek był pojęciem nieznanym mu; jeszcze w dziesiątej dekadzie swego życia działał
jako doradca premiera ds. polityki zagranicznej. Tematem jego życia były relacje z Niemca-
mi. Autor komentarza przypomina, że Bartoszewski był aresztowany przez władze komuni-
styczne, które potem pozwoliły mu działać jako publicyście. "SZ" przytacza wypowiedź po-
lityka: "Gdyby ktoś powiedział mi wtedy, gdy stałem zgarbiony na placu apelowym KL Au-
schwitz, że Niemcy będą moimi przyjaciółmi, uznałbym go za błazna".                            84.



Bartoszewski powtarzał, że chce umrzeć w wolnej Polsce - przypomina "Frankfurter Allge-
meine Zeitung". Były więzień Auschwitz należał do prekursorów niemiecko-polskiego po-
jednania. Jak podkreśla "FAZ", polski polityk należał aż do śmierci do sztabu doradców pol-
skiego rządu. W miniony weekend brał udział w obchodach 72. rocznicy powstania w war-
szawski getcie. "FAZ" zaznacza, że Bartoszewski działał w czasie wojny w "Żegocie", orga-
nizacji ratującej Żydów.

Śmierć Bartoszewskiego odnotował także największy niemiecki tabloid "Bild". Gazeta przy-
tacza opinię wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Christo-
pha Heubnera, który powiedział: "Byli więźniowie Auschwitz z całego świata stracili waż-
nego poplecznika i przyjaciela. Świat stał się trochę bardziej ponury".Ambasador Austrii w
Rosji Emil Brix wspomina Bartoszewskiego

WladysWladyslaw Bartoszewski  is  dead.  What  a  loss  for  Poland and Central
Europe! I will dearly miss hin. My thoughts are with his family&friends.

— Ambassador Emil Brix (@Amb_EmilBrix)April 24, 2015

Materiały poświęcone Bartoszewskiemu wyemitowały też media elektroniczne. Komentator
rozgłośni radiowej Deutschlandfunk podkreślił, że polski polityk był honorowym obywate-
lem Izraela,  co było wielkim wyróżnieniem dla  polskiego katolika.  Jako polski  minister
spraw zagranicznych Bartoszewski wygłosił w 1995 roku przemówienie w Bundestagu - za-
szczyt, którym może się pochwalić niewielu cudzoziemców. 

- Te dwa wydarzenia ilustrują nadzwyczajne znaczenie tej osobistości. Nikt inny nie zrobił 
więcej dla polsko-niemieckiego pojednania, a równocześnie cieszył się nieograniczonym za-
ufaniem Żydów - powiedział.

Steinmeier "zasmucony" śmiercią Bartoszewskiego 

Szef MSZ Niemiec Frank-Walter Steinmeier oświadczył, że jest bardzo zasmucony wiado-
mością o śmierci Władysława Bartoszewskiego. Jego życie odzwierciedla całą grozę XX 
wieku, ale i szczęście odzyskanej wolności - napisał niemiecki minister.

"Burzliwe, ale i spełnione życie (Bartoszewskiego) odzwierciedla całą grozę dwudziestego 
stulecia, tak samo, jak i szczęście odzyskanej wolności i samostanowienia jego ukochanej 
polskiej ojczyzny" - napisał Steinmeier w oświadczeniu zamieszczonym w sobotę na stronie 
internetowej niemieckiego MSZ.

Wypowiadając się dla grupy polskich dziennikarzy, Steinmeier powiedział, że "Niemcy 
opłakują zmarłego razem z całym narodem polskim". Jak podkreślił, Niemcy są Bartoszew-
skiemu "nieskończenie wdzięczni" za jego działalność na rzecz dobrego sąsiedztwa i pojed-
nania. Dzięki takim osobom jak on relacje między Polakami i Niemcami są dziś lepsze niż 
kiedykolwiek w przeszłości - podkreślił w Rathenow w Brandenburgii szef niemieckiej dy-
plomacji.Steinmeier napisał w oświadczeniu, że Bartoszewski - począwszy od powstania w 
getcie warszawskim, poprzez grozę Auschwitz aż po komunistyczne zniewolenie Polski - 
doznał "niezmierzonych cierpień". Pomimo tego nie zwątpił, lecz umocniło to tylko jego 
marzenia o "wolnej i demokratycznej Polsce w sercu Europy".Jego śmierć oznacza stratę 
"wielkiego Europejczyka i bojownika o wolność". "Nie zapomnimy nigdy jego zaangażowa-
nia na rzecz pojednania niemiecko-polskiego oraz budowy przyjaznych relacji Polski z 
Niemcami" - napisał w konkluzji Steinmeier.Niemieccy politycy wspominają 
Bartoszewskiego— Stephan Eisel (@EiselStephan)April 25, 2015                                    85.



Premier Brandenburgii: śmierć Bartoszewskiego wielką stratą 

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oświadczył, że śmierć Władysława Bartoszewskie-
go - Polaka cieszącego się moralnym autorytetem - jest wielką stratą dla Niemiec. Woidke 
pełni funkcję koordynatora rządu Niemiec ds. współpracy z Polską. "Jego śmierć jest dla nas
wielką stratą" - napisał Woidke w oświadczeniu przekazanym przez kancelarię rządu Bran-
denburgii.

"Mam ciągle w pamięci przemówienie wygłoszone przez Bartoszewskiego w 1995 roku w 
Bundestagu, w którym jako były więzień KL Auschwitz mówił przekonująco o znaczeniu 
porozumienia polsko-niemieckiego" - podkreślił polityk niemieckiej SPD. "Niemcy straciły 
przyjaciela i sojusznika" - dodał Woidke.

"Cieszę się, że dane mi było poznać Bartoszewskiego. Nasza współpraca nacechowana była 
wzajemnym zaufaniem. Wrażenie wywarł na mnie przed wszystkim jego autorytet moralny"
- podkreślił Woidke.

Wiceszef MKO: Bartoszewski był wielkim patriotą i Europejczykiem 

Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Christoph Heubner po-
wiedział, że Władysław Bartoszewski był wielkim patriotą i Europejczykiem. Podkreślił, że 
pobyt w KL Auschwitz i cierpienia doznane od Niemców nie wyzwoliły w nim nienawiści.

"Każde spotkanie z nim było wzbogaceniem; emanowała z niego chęć życia; jego zaintere-
sowanie ludźmi, ich korzeniami, ich cierpieniem i marzeniami było wzruszające i motywo-
wało do działania" - napisał Heubner w komunikacie.Jak podkreślił, uwięzienie w niemiec-
kim obozie Auschwitz i cierpienia, jakich doznał od Niemców nie wywołały u Bartoszew-
skiego uczucia nienawiści czy pogardy (wobec Niemców), lecz spowodowały, że był czło-
wiekiem "patrzącym realistycznie na świat".

B. szef MSZ Szwecji pisze o Bartoszewski

— Carl Bildt (@carlbildt)April 25, 2015

"Był wielkim polskim patriotą, wielkim Europejczykiem i wspaniałym człowiekiem" - oce-
nił Heubner. Zaznaczył, że byli więźniowie Auschwitz stracili "ważnego poplecznika i przy-
jaciela".  "Świat stał się trochę bardziej ponury. Jeszcze nie możemy sobie wyobrazić świata 
bez Władysława Bartoszewskiego" - napisał wiceszef MKO dodając, że znaczenie zmarłego 
dla pojednania pomiędzy Niemcami i Polakami będzie można w pełni ocenić dopiero z per-
spektywy czasu.

Szef PE o Bartoszewskim: wielki Polak, Europejczyk, człowiek pojednania 

Władysław Bartoszewski był wielkim Polakiem i Europejczykiem, człowiekiem pojednania,
zwłaszcza między Polską a Niemcami - oświadczył w piątek wieczorem szef Parlamentu Eu-
ropejskiego Martin Schulz.

- Opłakuję śmierć Władysława Bartoszewskiego, wielkiego Polaka i wielkiego Europejczy-
ka, bojownika ruchu oporu i człowieka pojednania, szczególnie między Polską a Niemcami -
powiedział Schulz w krótkim oświadczeniu. - Cieszę się, że dane mi było go znać - dodał 
niemiecki socjaldemokrata. Władysław Bartoszewski, pełnomocnik premiera ds. dialogu 
międzynarodowego, historyk, więzień Auschwitz, żołnierz AK zmarł wczoraj w Warszawie 
w wieku 93 lat.                                                                                                                      86.
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bartoszewskiego/vfq1jn

Posted by Marucha w dniu 2015-04-23 (czwartek)

Z powodu planowanego przez Polskie Wojsko zakupu partii amerykańskiego złomu 
prosimy wszystkich, aby swoje wolne uwagi i luźne spostrzeżenia wpisywali tu poniżej, 
a nie byle gdzie.

Zawsze być wiernym sobie (2006-02-13) 
Ocena 5 na 5   
Czy warto być przyzwoitym?! W gruncie rzeczy na takie pytanie każdy musi odpowiedzieć 
sobie sam. Całe jakże przecież niełatwe życie profesora Władysława Bartoszewskiego 
dowodzi, że tak.                                                                                                                    87.



W jego słowach i postawie nie ma żadnych wątpliwości i rozdźwięków. Mimo pobytu w
obozie w Oświęcimiu, prawie siedmiu lat spędzonych w różnorakich więzieniach. Mimo
prześladowań, szykan, kłamstw wypowiadanych na jego temat. Mimo, a może niezależnie
od. Pan Profesor jest jedną z tych osób, które chcą zawsze być sobą. Które postępują tak
samo  niezależnie  od  okoliczności.  Ta  książka  jest  tego  potwierdzeniem.  Według  autora
"miała  być  w większej  mierze  obrazem i  świadectwem postaw ludzkich  w określonych
warunkach historycznych niż opisem zdarzeń". I tak ją odbieram. Jako świadectwo życia
postaci  nietuzinkowej.  Jako rozmyślania  i  wnioski  oparte  o konkretne fakty historyczne.
Portret prawdziwego humanisty w najgłębszym i najlepszym tego słowa znaczeniu. Osoby,
która swoje poglądy nie tylko głosi, co na ogół nie jest takie trudne, ale i udowodniła w
praktyce,  co  większości  z  nas  sprawia  sporo  problemów.  Wspomnienia  pana  Profesora,
zasadnicza  część  książki,  są  tu  ukazane  jako  ilustracja  przemyśleń  dotyczących  postaw
człowieka  wobec  rzeczywistości.  Są  refleksją  nad  człowieczeństwem,  źródłami  i
funkcjonowaniem totalitaryzmów, przebaczeniem, wartościami, którymi warto kierować się
w życiu. Szokujące jest to zetknięcie się prostych, szczerych i bezpośrednich słów opowieści
z  tragizmem,  brutalnością  i  pewną  nierealnością  obozu,  wojny,  więzień.  Szokujący  jest
optymizm i  wiara  w człowieka,  które  nie  zostały  zdeptane  przez  prymitywną pogardę  i
nienawiść.  Poruszające  jest  szukanie  w  człowieku  wewnętrznego  dobra,  pomimo
zewnętrznego zła, które czyni. 
Gdyby te słowa i te poglądy głosił ktoś inny, jakiś błyskotliwy teoretyk, to prawdę mówiąc
trudno  byłoby  je  przyjąć  bez  wątpliwości.  Pan  Profesor  potwierdził  je  swoim własnym
życiem, cierpieniem. Zarówno część książki oparta o wspomnienia, jak i część złożona z
rozlicznych wystąpień i publikacji profesora Bartoszewskiego utwierdzają ten jego obraz,
który znamy z mediów: osoby skromnej, spokojnej, rzeczowej, rozważnej, zaangażowanej,
barwnej.  Osoby,  która  jak  niejednokrotnie  sam  stwierdza,  ma  dług  wobec  tych,  którzy
odeszli.  Żyję  i  jestem  zobowiązany  wobec  tych,  którym  to  nie  było  dane.  Jestem
zobowiązany do głoszenia prawdy, do pamięci, do działania przeciw wszelkiej nienawiści i
przeciw wszelkiej przemocy. 
"Na ludziach, którzy czynią to, co słuszne budują się społeczeństwa". Warto sięgnąć po ten
tom. Wyważone, pełne pasji, optymizmu i nienaiwnej nadziei artykuły. Po myśli, których
celem  jest  wzmocnienie  wiary  w  podstawowe  wartości  i  zasady.  Nie  dać  się  poniżyć.
Pomagać innym. Oceniać ludzi za to, jakimi są. Za uczciwość i prawość. Być tolerancyjnym
i umieć przebaczać. Nie kultywować w sobie wspomnienia zła. Szukać tego, co łączy. Tyle
tu pozytywnych myśli i tej energii, której często w ferworze codziennych zajęć po prostu
brakuje. Dla jednych ta książka może być wzmocnieniem własnej postawy, niezbyt może
popularnej w dzisiejszym społeczeństwie. Dla innych nowym, orzeźwiającym spojrzeniem
na siebie.  W każdym razie warto po nią sięgnąć.  Tak samo, jak warto być człowiekiem
przyzwoitym.                     

http://merlin.pl
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‘’Choć tyle przeszedł, tak potrafił się śmiać w jesieni życia"
W piątek wieczorem w wieku 93 lat odszedł Władysław Bartoszewski. Internauci żegnają
"wielkiego  człowieka",  "wielkiego  patriotę",  "tatę-Polaka".  "Kiedy  mój  syn  dorośnie
opowiem mu o Tobie i spróbuję przekazać to, czego mnie nauczyłeś" - napisała Karolina.

Polska będzie niczym sierota bez Ciebie
Paweł
W komentarzach  dotyczących  Władysława  Bartoszewskiego  podkreślacie  jego  wielkość
oraz autorytet, który towarzyszył kilku pokoleniom Polaków. "Polska będzie niczym sierota
bez Ciebie" - napisał Paweł. "Dziś nikt już nawet nie zbliży się do Jego poziomu, a o Jego
patriotyzmie nie wspomnę" - wspominał Paweł.
"Ten wielki człowiek nie umarł - On będzie żył wiecznie w naszych myślach. Przecież to
taki mądry i dobry człowiek - tata-Polak" - zaznaczyła Beata.
 Przecież to taki mądry i dobry człowiek - tata-Polak
Beata
"Śpij  spokojnie  po  pięknym  życiu,  Wielki  Człowieku.  Dziękuję  za  lekcję  prawdziwej
mądrości. A kiedy mój syn dorośnie opowiem mu o Tobie i spróbuję przekazać to, czego
mnie nauczyłeś..." - to komentarz Karoliny.                                                                   
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"Chciałbym, żeby moje dzieci mogły też takich Polaków spotykać i się od nich uczyć bycia
Polakiem" -  napisał  byłasz.  "Nam,  współczesnym świadkom jego poczynań i  osiągnięć,
przypada obowiązek działania, by to, czego dokonał przekazać następnym pokoleniom" -
zaznaczył Stefan.    Dziękuję za lekcję prawdziwej mądrości.                              Karolina

"Zazdrościłem mu witalności"

Internautom Bartoszewski imponował odważnymi wypowiedziami oraz kondycją umysłu,
mimo podeszłego wieku. "Jeden z nielicznych, który wraz z wiekiem zachował niesamowity
rozum i trzeźwość umysłu" - napisał wall e. "Naprawdę będzie nam brakowało jego trafnych
wypowiedzi"  -  przyznał  drzin1970.  Z  kolei  allen_edmondis  "zawsze  zazdrościł  mu
witalności".

http://kontakt24.tvn24.pl/choc-tyle-przeszedl-tak-potrafil-sie-smiac-w-jesieni-
zycia,166122.html

Śmieszno i straszno      kryska - 2 Czerwca, 2012 - 21:48 

                                    
                       Wrocław Bartoszewski Dutkiewicz kult jednostki  

KULT JEDNOSTKI - charakterystyczna cecha państw totalitarnych, polegająca na wywyższaniu
jakiejś osoby i przypisywaniu jej szczególnych cech, zasług oraz decydującego wpływu na 
życie państwa i społeczeństwa (a nawet świata).
W europejskich krajach komunistycznych takim kultem niejako urzędowo był darzony 
Stalin, w komunistycznych Chinach - Mao Tse-tung, na Kubie - Fidel Castro, w Korei 
Północnej - Kim Ir Sen.Czyżby IIIRP powróciła do komunistycznych korzeni?
Dziś zakończyło się Wrocław Global Forum. Bartoszewski otrzymał Nagrodę Wolności 
przyznawaną przez Atlantic Council oraz miasto Wrocław za swoje życiowe dokonania.
Gdy na scenie pojawił się znawca bydła, czekał tam już na niego prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz.        
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               @kryska   tł (niezweryfikowany) - 3 Czerwca, 2012 - 21:11 

A pocałunek Judasza? ;-)      Straszno i śmieszno!   To jest CHORE!

http://www.fakt.pl/Prezydent-Wroclawia-calowal-Bartoszewskiego-po-dlonia...

CZY  BATMAN  BARTOSZEWSKI  
był w  Biurze  Informacji  i  Propagandy  Armii  Krajowej  (  BIK  AK) 

Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. 19 września 1940 został 
zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. 
Przypadkowo dostał się do Oświęcimia, był w tym samym transporcie co Witold Pilecki.
Nikogo nie zwalniano z Auschwitz, przynajmniej nie uczciwych ludzi, co innego 
kolaboranci…
Istnieje świadek, który przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem. 
Świadek opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim …  Ów świadek jest przekonany, że 
Bartoszewski był konfidentem.

Czyżby Bartoszewski pracował wtedy jako konfident? agent? kolaborant? podejrzane fakty, 
przemilczane sprawy, relacje świadków, historie jego znajomych i ich rodzin…
Ogólnie dostępne materiały na temat Pana Bartoszewskiego to w ogromnej większości 
wywiady z nim samym bądź wspomnienia własne. Testis unus, testis nullus – jeden świadek,
żaden świadek – jak głosi maksyma rzymskiego prawa.
Nikogo nie zwalniano z Auschwitz, przynajmniej nie uczciwych ludzi, co innego 
kolaboranci… Tłumaczenie, że go zwolnili ze względów zdrowotnych wydaje się co 
najmniej podejrzane. Mimo tego obdarzono go zaufaniem w organizacji katolickiej FOP – 
Front Odrodzenia Polski, związanym ze Stronnictwem Pracy, a kierowanym przez pisarkę 
Zofię Kossak Szczucką. Bartoszewski niemal natychmiastowo po wyjściu z Oświęcimia 
został wzięty do struktur konspiracyjnych. Jest to sytuacja nie do pomyślenia, taki człowiek 
był zbyt podejrzany, tacy ludzi mogli być pod obserwacja, dla konspiracji to zbyt duże 
ryzyko… Bartoszewski prawdopodobnie albo zataił ten niewygodny fakt, albo został 
wciągnięty do konspiracji z pomocą niemieckiej agentury.

Wystarczy poczytać raporty Pileckiego, żeby wiedzieć, że zwolnienia polskich więźniów się 
zdarzały i niekoniecznie musieli to być kolaboranci, bo np. za pośrednictwem jednego z 
takich zwolnionych rotmistrz przekazywał informację do Warszawy. Nie jest tajemnicą, że 
władze okupacyjne były podatne na gigantyczną korupcję i dobrą łapówką można było 
ocalić życie.
Według wersji przytaczanej przez przewodników w obozie Auschwitz, Bartoszewski miał 
kartę pracy PCK, jego matka pracowała w PCK i zrobiła z niego pracownika czerwonego 
krzyża. Rodzicie prawdopodobnie wręczyli łapówki Niemcom dzięki którym został 
wezwany przed komisję lekarską. Przed komisją za namową polskiego lekarza, zamaskował 
swoje rany i udawał, że jest zdrowy (inaczej nie wypuściliby go, jako żyjącego „dowodu” na
mordercze warunki w obozie). 
Podpisał oświadczenie, że nie ma zastrzeżeń do pobytu w KL Auschwitz i po prostu 
wyszedł....
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Władysław Bartoszewski nie żyje

Władysław Bartoszewski   24.04.2015 
Żołnierz Armii Krajowej i były więzień KL Auschwitz, minister spraw zagranicznych, 
ambasador, polityk, zmarł w wieku 93 lat.
Dziś po południu trafił do szpitala MSW w Warszawie. Był w stanie ciężkim, nie oddychał 
samodzielnie. Jak podawała "Gazeta Wyborcza", profesor Bartoszewski źle się poczuł będąc
w domu, skąd zabrało go pogotowie. 

Alfabet Bartoszewskiego

“Alfabet" – to wybór radykalnie subiektywny, mozaika złożona z różnorakich kamieni. Jest
tu mowa o ludziach, choć nie zawsze tych najbliższych – nieraz są to postacie z dalszego tła.
O miejscach, ale niekoniecznie tych, gdzie Bartoszewski spędził długie lata. O anegdotach i
wydarzeniach, ale wydawałoby się, że w niektórych przypadkach marginalnych, niegodnych
uwagi  biografa.  Mamy  nadzieję,  że  każda  z  tych  krótkich  opowieści  pokazuje,  kim jest
Bartoszewski.

A – ambasador

Od września 1990 do marca 1995 r.  Bartoszewski jest  polskim ambasadorem w Austrii.
Michałowi Komarowi tak opowie o tym, co wydarzyło się po jego powrocie z Niemiec
(gdzie  wykładał)  do  Polski  na  Wielkanoc  1990  r.:  “Za  namową  żony  postanowiłem
odwiedzić Tadeusza Mazowieckiego [wówczas premiera – red.]. Trudno było się do niego
przedrzeć, ale w końcu się umówiliśmy. Kiedy do niego przyszedłem, powiedział, że mamy
35  minut,  bo  później  musi  być  w  Sejmie.  Pijemy  herbatę,  zagryzamy  herbatnikami,
rozmawiamy o sprawach prywatnych.

I tak minęło 20 minut. Ja zdjąłem z ręki zegarek, położyłem przed sobą i mówię: – Słuchaj
Tadeusz,  masz  mało  czasu,  więc  pozwól,  że  złożę  ci  propozycję.  Wracam do  Niemiec,
Uniwersytet Ludwiga-Maksymiliana [w Monachium – red.] przedłuża ze mną kontrakt, ale
gdybym mógł ci jakoś pomóc, na przykład w nieformalnych kontaktach z chadecją? A na to
Mazowiecki patrzy na mnie zdziwiony: – Ale właściwie to ty masz pójść do Wiednia... – Co
to  znaczy?  –  No bo  tam są  wściekli,  że  ambasadorem był  człowiek,  który  w Gdańsku
zwalczał Solidarność... Musieliśmy go odwołać. Masz objąć ambasadę. Mówię: – Ale czy ja
się na tym znam? A on spojrzał na mnie ze smutkiem:

– A czy ja się na tym znam? I w ten sposób mnie przekonał".

Alois Mock, ówczesny austriacki minister spraw zagranicznych, tak pisze o oddelegowaniu
Bartoszewskiego jako ambasadora do Wiednia: “Można było o mnie wiele powiedzieć, tylko
nie  to,  że  byłem  zaskoczony.  Był  po  prostu  logicznym  kandydatem  i  my  w  Austrii
cieszyliśmy się z tego, że w końcu mamy go u siebie na dłużej".

B – Bank Polski

Ojciec Bartoszewskiego, również Władysław, przychodzi na świat w 1895 r. w Żabach pod
Warszawą. Zubożała rodzina półanalfabetów, gospodarująca na kilku morgach, wychowuje
jednego syna pośród licznych córek. Jeszcze przed I wojną światową Władysław rusza do
miasta, szukać lepszego losu. Zacięty samouk łączy pracę zarobkową z nauką w Gimnazjum
Zgromadzenia  Kupców. Rok po odzyskaniu niepodległości  zatrudnia go Polska Krajowa
Kasa Pożyczkowa (poprzedniczka utworzonego w 1924 r. Banku Polskiego). To wprawdzie
nie kariera od pucybuta do milionera, ale bez wątpienia awans społeczny.                          93.



 Po  reformach  Grabskiego  rośnie  prestiż  Banku  Polskiego,  jednocześnie  polepsza  się
sytuacja Bartoszewskich: Władysław awansuje na zastępcę naczelnika Skarbca Emisyjnego.
Nosi jedną z części klucza do skarbca, w którym leżą państwowe rezerwy złota. W drugiej
połowie  lat  20.  cztero-,  a  może  już  pięcioletni  syn  zapamięta  wizytę  w  podziemiach
masywnego gmachu, przy którym zbiegały się Bielańska z Daniłowiczowską. Tyle że uwagę
chłopca przykuwają nie złote sztaby, ale biegający wokół pies Bolesława Oczechowskiego,
dyrektora Banku.

C – Czaki, Hanna

Przez półtora miesiąca po zwolnieniu z obozu Auschwitz, Bartoszewski – wycieńczony i
cierpiący na ogólne zakażenie krwi – musi leżeć w łóżku. Opiekuje się nim koleżanka z
sąsiedztwa: Hanka Czaki. Nalega, by spisał obozowe wspomnienia. Ale Bartoszewski nie
może  pisać,  ma  obandażowane  dłonie  i  schodzą  mu  paznokcie.  Zaczyna  dziewczynie
dyktować  relację,  która  obok  opowieści  innych  więźniów  złożyła  się  na  konspiracyjną
broszurę  pt.  “Oświęcim.  Pamiętnik  więźnia".  Autorką  jest  Halina  Maria  Krahelska,
działaczka podziemnego Stronnictwa Demokratycznego. Jego działaczem jest również Jerzy
Makowiecki, kierownik Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy KG ZWZ, a
jego sekretarką – właśnie Hanna Czaki.

Pewnego  styczniowego  dnia  1944  r.  niemiecki  patrol  zatrzymuje  dwie  AK-owskie
łączniczki:  Hankę Czaki i  Zofię Warzyńską.  Mają przy sobie zaszyfrowane dokumenty i
mikrofilmy.  Po  południu  trzech  gestapowców  wkracza  do  mieszkania  Czakich  przy
Słowackiego, gdzie akurat na wykład zebrali się studenci podziemnego Uniwersytetu Ziem
Zachodnich. 

Niemcy aresztują rodziców Hanki,  ciotkę, adiunkta Władysława Okińskiego, dziesięcioro
studentów i łączniczkę Ewę Pohoską, która usiłowała ostrzec Czakich.  Tuż przed godziną
policyjną  informacja  o  aresztowaniu  Hanki  i  o  gestapowskim  “kotle"  na  Słowackiego
dociera  do  Bartoszewskiego.  Następnego  dnia  kolejne  wieści:  czterech  gestapowców na
Szucha torturowało dziewczynę przez kilkanaście godzin. Ledwo żywą trzeba było wnieść
na tzw. Serbię, do kobiecego oddziału więzienia na Pawiaku.

Czaki posyła gryps. Uspokaja, że nikogo nie zdradziła. Prosi Bartoszewskiego, aby w kuchni
na  Słowackiego  zlikwidował  skrytkę  podłogową,  gdzie  leżą  klucze  szyfrowe,  listy
konspiracyjnych adresów i notatki. Działać trzeba błyskawicznie.

W  akcji  biorą  również  udział  Stefan  Rodkiewicz  (pseudonim  “Lech")  i  pracownik
warszawskiej  Kripo  (policji  kryminalnej),  pracujący  tam  na  zlecenie  AK.  Bartoszewski
opowie po latach Andrzejowi Friszke: “Plan był taki: Rodkiewicz i tenże człowiek z Kripo
mieli  otworzyć  drzwi.  Grupa  młodych,  nieznanych mi  z  nazwisk  ludzi  stała  na  czatach
wokół domu, aby obserwować, czy coś się nie dzieje przy wejściu na posesję, a ja miałem
być użyty głównie do operacji oczyszczenia skrytki. To włamanie powinno było być robione
dość dyskretnie, ponieważ piętro niżej pod mieszkaniem Czakich mieszkała jedyna w całym
tym wielkim budynku rodzina  »folksdojczy« pp.  G.,  którzy  w dodatku mieli  telefon  w
mieszkaniu. Zdani bylibyśmy właściwie na ich dobrą albo złą wolę, bo gdyby zaalarmowali
telefonicznie policję, to nie byłoby sposobu przeprowadzenia nawet najmniejszej akcji. Przy
tym,  ponieważ nie  dało się  dobrać do tych drzwi  bezszmerowo,  wyważono je  w końcu
jednym uderzeniem razem z pieczęcią policji niemieckiej. Huk był na całą kamienicę, ludzie
prawdopodobnie umierali ze strachu, bo nie wiedzieli, co się tam dzieje".Na szczęście nikt
nie wzywa gestapo.                                                                                                               94.



 Konspiratorzy  zaś  rozrzucają  pojedyncze  sztuki  bielizny na  schodach  i  podwórku,  aby
sprawić wrażenie, jakby spłoszono pospolitego włamywacza.

Pod koniec stycznia Hanka śle do Bartoszewskiego kolejny gryps: “Władeczku. Jutro znów
przesłuchanie – zdaje się, że Mama i ciotka także. Ciekawam, czy to się już rozstrzygnie,
czy  jeszcze  nie.  Mam trochę  tremy.  Może  jutro  napiszę  coś  nowego,  może  nie  będę  z
jakiegoś powodu mogła. Pamiętaj o rodzicach – oboje chorzy, długo więzienia czy jakiegoś
Oświęcimia  nie  wytrzymają".   Pisze  również,  jak  wyglądać  powinna  przyszła  Polska:
“Trzeba pamiętać, że fundamentem nowego ustroju będzie wychowanie nowego człowieka.
Na  nic  najlepsze  plany,  bezcelowe  wszelkie  spory  o  rysunek  ustroju,  jeśli  nie  zdołamy
stworzyć ludzi, którzy to podejmą. I nie jednostki to być mają a społeczność. A wychowanie
ma wytworzyć w człowieku umiłowanie Prawdy, Pracy i Piękna".

Jakby  zawstydzona  patosem,  dodaje:  “Kończę  i  przepraszam  –  nie  chciałam  być
ekscentryczną. Ściskam Was wszystkich. Pamiętajcie. Hania".

11 lutego w ruinach getta Niemcy mordują Hankę Czaki. Giną również rodzice dziewczyny,
Okiński, Warzyńska, Pohoska oraz sześciu studentów i dwie studentki.

D – debiut prasowy

Jeżeli za takowy uznać pierwszą obszerną wypowiedź prasową, Bartoszewski zalicza debiut
w czerwcu 1934 r., w wieku 12 lat i trzech miesięcy, na czołówce uczniowskiego “Mojego
Pisemka".  Tłumaczy,  kim  i  dlaczego  chce  zostać:  “Chciałbym  zostać  geografem,  bo
interesuję  się  i  lubię  geografję,  z  której  dowiadujemy  się  o  naszej  Ojczyźnie,  o  jej
dzielnicach,  mieszkańcach,  klimacie,  o obcych krajach,  miastach,  górach,  rzekach i  t.  d.
Prowadziłbym badania geograficzne i podróżowałbym, o ile pozwoliłyby mi na to warunki
materjalne. Podczas tych podróży, oprócz geografji, zajmowałbym się przyrodą, jako nauką
z geografją związaną i jej pokrewną".

Zastrzega: “O ile nie będę mógł zostać geografem, bo w życiu się różnie warunki układają,
pragnąłbym zostać reporterem. W tym celu potrzebna jest znajomość języków obcych. Uczę
się w szkole i w domu języka niemieckiego, czytam w tym języku różne książeczki i bardzo
go lubię".Na koniec wystawia sobie referencje: “Reporterem chciałbym zostać dlatego, że
lubię bardzo pisać różne sprawozdania, fotografować i dlatego, że mam niezłą wymowę".

E – Engels, Erich

Kazimierz Moczarski – podczas wojny jeden z szefów Biura Informacji i Propagandy AK,
więziony przez komunistów w latach 1945-56 – siedzi w celi z Jürgenem Stroopem, katem
Powstania w Getcie.  Natomiast Bartoszewski kilka miesięcy (od listopada 1950 do maja
1951 r.)  spędza  w areszcie  Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w celi  z  niejakim
Erichem  Engelsem,  SS-Hauptsturmführerem  i  funkcjonariuszem  Sicherheitsdienst  w
Warszawie, a także szefem gestapo w Kassel (w Niemczech).Pozostali w celi to: oskarżony
o szpiegowanie na rzecz Amerykanów Jerzy Sienkiewicz (z AK-owskiego Kedywu) i paulin,
o.  Kajetan  Raczyński.  Bartoszewski:  “Tak  tygodniami  jedliśmy  i  spaliśmy  razem,
używaliśmy wspólnego kibla, z przeorem z Częstochowy i szefem gestapo".

Zakonnik i Bartoszewski oddają Engelsowi papierosy. Wdzięczny Niemiec mówi: “Führer
nie miał racji, panie Bartoszewski, był źle poinformowany w sprawie polskiej inteligencji.
Polacy to nie Żydzi. Poznałem wielu Polaków w więzieniu. Żydzi to coś innego, ale Polacy
to  Aryjczycy,  a  więc  nie  podludzie".  Bartoszewski  wyjaśnia  Engelsowi:  “Byłem  w
Oświęcimiu,  byłem  w  AK.  Nie  będę  panu  tutaj  czynił  wstrętów.  Jesteśmy  wszyscy
więźniami, jesteśmy wszyscy ludźmi.                                                                                  95.



 Ale proszę to wziąć pod uwagę w rozmowach ze mną".

Bartoszewski pełni rolę tłumacza z niemieckiego, gdy Niemiec i paulin grywają w szachy
(nielegalnie ugniecione z chleba). Rozmawia również z Engelsem o okolicznościach swego
zwolnienia z Auschwitz. Engels kierował w tym czasie kartoteką warszawskiego gestapo.
Gdy  interweniowano  w  sprawie  wywiezionych  do  kacetów,  Engels  sprawdzał,  czy  ich
nazwisk nie ma w dokumentach. Engels tłumaczy Bartoszewskiemu: “Nie miał pan nic do
czynienia z Niemcami przed wojną.  Był pan dla nas niezapisaną kartą.  Zabrano pana w
obławie. Nie był pan także kimś ważnym dla przemysłu wojennego. Tacy ludzie bywali
internowani, ale mogli też być czasem zwalniani".

12 maja 1951 r. Bartoszewskiego wywożą na Rakowiecką. Przy pożegnaniu Engels chce
ucałować kompana z celi; Bartoszewski uchyla się. W 1951 r. w więzieniu na Mokotowie
odbywa się egzekucja Engelsa. Jako odpowiedzialny za tzw. obóz przejściowy dla Żydów w
Izbicy (o czym Bartoszewski nie wie podczas pobytu w celi) nie miał szans na inny wyrok.

F – Feiner, Leon

Leon Feiner  jest  wiceprzewodniczącym Rady  Pomocy Żydom “Żegota",  reprezentantem
Bundu (przed wojną żydowskiej  partii  socjalistycznej).  Mieszka na Żoliborzu,  niedaleko
Bartoszewskiego. Nieraz wieczorami chodzą na spacery. Bartoszewski chudy jak szczapa, o
wydatnym nosie. Feiner, z sumiastymi wąsami i różową cerą, przypomina staropolskiego
szlachcica. Zwracając się do Bartoszewskiego jego konspiracyjnym pseudonimem, Feiner
lubi żartować: “Panie Ludwiku, pan właściwie naraża mnie swoim wyglądem".Feiner umrze
po zakończeniu okupacji. Dzień przed śmiercią w lubelskim szpitalu widzi się z Markiem
Edelmanem. Prosi: “Panie Marku, gdyby coś się ze mną miało stać, to tu, pod poduszką,
mam zeszyt i wszystko wyliczone co do grosza. Mogą kiedyś jeszcze o to zapytać, więc
niech  pan  pamięta,  że  saldo  się  zgadza,  a  nawet  została  reszta".  Edelman  wspomni  w
rozmowie z Hanną Krall: “To był taki gruby zeszyt w czarnej okładce, w którym on przez
całą wojnę zapisywał, na co wydajemy dolary. Te, które ze zrzutów dostawaliśmy na broń.
Jeszcze kilkadziesiąt zostało i też były w tym zeszycie".

G – goj

Bielańska 12: jednopiętrowy dom z gankiem, w którym Bartoszewski mieszka od drugiego
do siódmego roku życia. Po latach będzie w tym miejscu trawnik przecinający trasę W-Z.
Bartoszewscy  sąsiadują  niemal  z  samymi  Żydami.  Jedynymi  chrześcijanami,
zamieszkującymi na tym odcinku Bielańską, są urzędnik bankowy Mucha i Radziwiłłowie
(ich pałac,  pod czternastką,   i  tak  na ogół  świeci  pustkami,  większość roku właściciele
spędzają w Nieborowie). Niedaleko domu znajduje się Ogród Krasińskich, gdzie roi się od
mówiących w jidysz dzieci.  “O, szybko nauczysz się  po niemiecku" – cieszy się  matka
Bartoszewskiego,  Beata.  Po  latach  wspólnych  zabaw,  syn  nauczy  się  podstawowych
zwrotów w jidysz. Jak chociażby: “Kim, szpil nicht mit dummen goj". To znaczy: “Chodź,
nie baw się z tym głupim gojem".

H – Heydel, Adam

Grudzień  1940  r.,  trzeci  miesiąc  pobytu  w  Auschwitz.  Bartoszewski  jest  u  kresu  sił.
Odmrożone dłonie, gorączka, na ciele wrzody. Prawdopodobnie ma zapalenie płuc. Koledzy
niosą go do obozowego szpitala. Może zostać dzięki życzliwości doktora Nowaka. Położony
do  łóżka,  więzień  z  numerem 4427  traci  przytomność  na  kilkanaście  dni.  Budzi  się  w
przeddzień Wigilii. Lekarze piszą w karcie, że cierpi na zakaźną chorobę skóry, co odstrasza
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W szpitalu recytuje  Mickiewicza,  Słowackiego i  Kochanowskiego,  kabaretowe kuplety  i
satyryczne teksty Jurandota.  Po latach w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau będzie
można  przeczytać  o  Bartoszewskim  m.in.  relację  Stanisława  Tylyńskiego,  numer  4896:
“Mimo  złego  stanu  zdrowia  uczestniczył  w  wieczorach  artystycznych  recytując  poezje.
Czytywał również na głos i komentował gazety niemieckie podnosząc więźniów na duchu".

Bartoszewski  przyjaźni  się  z  prof.  Adamem  Heydlem,  prawnikiem,  ekonomistą  i
historykiem sztuki. Siedzi na jego łóżku. Opowiada różne historie, pyta i słucha, jak profesor
deklamuje  Norwida.  14  marca  wywołują  Heydla.  Idzie  na  bosaka,  tylko  w  bieliźnie,  z
rękoma skrępowanymi drutem. Zginie na żwirowni z kilkudziesięcioma innymi Polakami.

I – Interpress

Październik  1967  r.  Zachodnia  Agencja  Prasowa,  wkrótce  przekształcona  w  Interpress,
wydaje książkę Bartoszewskiego “Warszawski pierścień śmierci 1939–1944", poświęconą
terrorowi hitlerowskiemu w stolicy.  Awantura rozpoczyna się od sejmowego wystąpienia
Konstantego Łubieńskiego.

11 kwietnia 1968 r. poseł koła Znak oświadcza: “Podobnie, jak wszyscy Polacy, potępiamy
kampanię  prowadzoną  za  granicą,  oskarżającą  Polaków  o  współudział  Polaków  w
eksterminacji narodu żydowskiego, ale przypominam – Wysoka Izbo – że jedyna książka
zawierająca  dokumentację  pomocy  udzielanej  w  czasie  okupacji  Żydom przez  Polaków
ukazała się właśnie w naszym wydawnictwie".

Chodzi o “Ten jest z ojczyzny mojej" – zbiór zredagowany przez Bartoszewskiego i Zofię
Lewinównę,  opublikowany  nakładem  wydawnictwa  “Znak"  (wówczas  wydawcy  także
“Tygodnika Powszechnego").

Następnego dnia w partyjnym dzienniku “Życie Warszawy" ukazuje się polemiczna notatka
zatytułowana “Szczypta prawdy posła Łubieńskiego". Sięgając po erystyczne sztuczki, autor
z początku zgadza się z Łubieńskim, że książka Bartoszewskiego i Lewinówny jest “jednym
z nielicznych na razie  autorytatywnych dokumentów o pomocy udzielanej  Żydom przez
naród  polski.  Książka  ta  stała  się  bestsellerem  i  w  krótkim  czasie  znikła  z  półek
księgarskich. Ale poseł Łubieński, reklamując wydawnicze osiągnięcie »Znaku«, powiedział
tylko część tego, co mógł powiedzieć. Nie dodał np., że »Znakowi« zabrakło chęci albo
ambicji, by wydać inną książkę tego autora, również z lat okupacji, tyle że dotyczącą losów
Polaków, mieszkańców Warszawy...".

Po latach  Michał  Komar  tak  wyjaśni  pokrętny  sens  wywodu:  “Katolickie  wydawnictwo
Znak znalazło czas  i  pieniądze na wydanie  książki  o  Żydach,  ale  na  wydanie  książki  o
Polakach  to  już  nie,  co  jest  kolejnym  przykładem  antypolskiej  postawy  określonych
kręgów...  Wylazło  syjonistyczne  szydło  z  reakcyjnego  wora,  albo  na  odwrót,  z
syjonistycznego  wora  wylazło  reakcyjne  szydło".  Po  sześciu  dniach  Bartoszewski
zamieszcza w “Życiu" sprostowanie:  pisze,  że już w 1960 r.  “Znak" chciał  opublikować
książkę “Działo się to w Warszawie 1939–1944".

Ponad  sto  stron  dotyczyło  egzekucji.  Jednak  Ministerstwo  Kultury  i  Sztuki  nie
zaakceptowało Znakowskich planów wydawniczych. Nie pomogła dwukrotna interwencja
dyrektora. Oficyna nie dała za wygraną i książkę umieściła w planach na rok następny. Ale
znów  bez  skutku,  mimo  czterokrotnych  interwencji.  Dlatego  Bartoszewski  postanowił
wydać ułomek opracowania u innego wydawcy.
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J – Jan Paweł II

Nuncjusz  apostolski  w  Polsce,  abp  Józef  Kowalczyk,  spytał  kiedyś  Bartoszewskiego,
dlaczego na fotografii,  którą na audiencji  dla niego (jako ministra spraw zagranicznych)
zrobił Arturo Mari, Jan Paweł II nie może powstrzymać się od śmiechu.

Było tak: w lutym 2001 r. w Pałacu Apostolskim Bartoszewski czekał na spotkanie w cztery
oczy. Tymczasem u Papieża gościł rosyjski premier Michaił Kasjanow. Kiedy wychodził,
jego świta przemknęła obok Bartoszewskiego. Ten wszedł do Papieża, ucałował pierścień i
oświadczył: “Ojcze Święty, Ruscy wyszli, zostaliśmy sami".

K – kostnica 

Od  listopada  1942  r.  Bartoszewski  jest  zastępcą  kierownika  Komórki  Więziennej  w
Wydziale  Bezpieczeństwa Departamentu  Spraw Wewnętrznych Delegatury  Rządu RP na
Kraj.  Komórka  odpowiada  za  pozyskiwanie  z  Pawiaka  i  Serbii  wiadomości  o
aresztowanych:  co  zeznali,  czy  torturowani  zdradzili  nazwiska  i  adresy,  z  kim  będą
konfrontowani na przesłuchaniach, komu grozi wsypa. Poza tym stara się szmuglować za
więzienne mury wszystko, co niezbędne: od grypsów po hostie. Źródłem wiadomości jest
również kostnica przy ul. Oczki, w konspiracyjnym żargonie zwana “terenem O". Stamtąd w
1943  r.  przychodzi  np.  wiadomość  o  zwłokach  Delegata  Rządu  Jana  Piekałkiewicza.
Szczególnie ciężkie zadanie stanowi próba odzyskania zidentyfikowanych na Oczki zwłok
Tadeusza Tyszki. Tyszka zginął, gdy Niemcy zablokowali Lipską i przypuścili  szturm na
jego zakonspirowaną drukarnię. W lutym 1944 r. ciało wywieziono na cmentarz na Bródnie i
na koszt miasta zakopano bez trumny w zbiorowej mogile przy murze.

Bartoszewski współpracował z Tyszką, dlatego postanawia zorganizować ryzykowną akcję.
17  marca,  w  środku  dnia,  grabarze  rozpoczynają  ekshumację  dwóch  sporych  kwater.
Wykopują i oglądają odkopane zwłoki. Względne bezpieczeństwo powinny zagwarantować
łapówki. Bartoszewski: “Zarząd i pracownicy cmentarza zachowywali się, jakby byli ślepi i
głusi. Robotnicy wygrzebywali z ziemi dziesiątki ciał". Szczoteczką oczyszczają nadgniłe
twarze  z  błota.  Po  kilku  godzinach  Bartoszewski  identyfikuje  zwłoki  drukarza.  Tyszkę
chowają w osobnym grobie na Bródnie.

L – “Leszczyńska"

Pod tym pseudonimem kryje się konfidentka bezpieki, która w styczniu 1964 r. obserwuje
wykład Bartoszewskiego w Poznaniu, po jego powrocie z Izraela. W raporcie dla oficera
prowadzącego  zaznacza,  że  zorganizowany  przez  KIK  odczyt  nosił  tytuł  “Wrażenia  z
podróży do Ziemi Świętej" i przyszło ponad sto osób: “Red. Bartoszewski mówił niezwykle
ciekawie  tylko  tak  prędko,  że  trzeba  było  ogromnego  skupienia,  aby  podążać  za  nim
myślami".

I jeszcze: “Red. Bartoszewski przy okazji powiedział dowcip starego polskiego Żyda, że w
Palestynie  można  rozciągnąć  akordeon  tylko  z  północy  na  południe  (kształt  Izraela).
Humoru nie ma w Izraelu. Tam jest tylko praca i to na serio". Zgromadzone dziś w IPN
materiały  dotyczące  Bartoszewskiego  liczą  15  metrów  bieżących.  Pierwszy  dokument
pochodzi z 1945 r.,  ostatni z końca 1989 r.  Bartoszewski był na celowniku Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, a potem trzech różnych departamentów Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych: II (kontrwywiadu), III (zwalczającego opozycję), IV (dot. Kościoła). Przez
te lata inwigilowało go łącznie 418 mundurowych ubeków i esbeków oraz 56 konfidentów.
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M – Maier, Hans

Niemiecki  politolog,  wieloletni  minister  kultury  landu  Bawaria  (z  chadeckiej  CSU)  i
przewodniczący Centralnego Komitetu  Katolików Niemieckich.  Po  raz  pierwszy spotkał
Bartoszewskiego  na  seminarium w Monachium w 1965  r.,  choć  do  bliższego  poznania
doszło  w  listopadowy  wieczór  w  1980  r.,  gdy  Maier  gościł  u  siebie  w  domu  Jerzego
Turowicza, Stanisława Stommę, Mazowieckiego i Bartoszewskiego, którzy przyjechali do
Monachium  za  Janem  Pawłem  II.Maier  wspomina:  “Na  stół  poszły  wszystkie  kwestie
dyskusyjne pomiędzy Polską i Niemcami – a nie było ich mało. A przecież tamta rozmowa,
trwająca aż do późnej nocy, miała działanie wyjaśniające i oczyszczające. Gdy wracam do
niej pamięcią, myślę, że z każdą godziną zaczynałem wówczas inaczej widzieć wiele kwestii
w stosunkach niemiecko-polskich".

Jak zapamiętał Maier, najcichszy wydawał się Mazowiecki, który z melancholią spoglądał
na  polemistów.  Stomma  był  stanowczy  i  ożywiony.  Turowicz  w  pojednawczym  duchu
wspominał  o  Janie  Pawle II.  Bartoszewski  “ciągle  podskakiwał  i  swoje  stwierdzenia
podkreślał żywymi gestami, wymownie argumentując w wybornym języku niemieckim, z
ciągle  nowej  perspektywy,  w  żadnym  wypadku  z  zaciętością,  czasami  wybuchając
śmiechem, czasami modulując głos tak, że wpadał w wyższą oktawę. Szczupły mężczyzna z
ascetyczną twarzą, wąskimi dłońmi i niewyczerpanym temperamentem". Tak narodziła się
przyjaźń  między  Maierem i  Bartoszewskim,  która  trwa  do  dziś,  choć  niedawno  znowu
toczyli między sobą spór: o Centrum przeciwko Wypędzeniom.

W laudacji, którą w 1986 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad
Menem Maier wygłosił na cześć laureata Nagrody Pokojowej Księgarstwa Niemieckiego,
czytamy: “Bartoszewski nie jest konformistą.  Zawzięcie walczy o swoje poglądy.  Kocha
spory i doprowadzanie do ich rozwiązania. Utarte hasła prowokują go do sprzeciwu. Zbyt
beztroskich zwolenników pokoju sprowadza na ziemię twardym realizmem. Dla niego nie
liczy się dobra wola, lecz czynienie dobra".

N – nadążać

Już  w  pierwszych  wspomnieniach  o  Bartoszewskim,  dotyczących  jeszcze  czasów
wojennych, można przeczytać, że mówi z szybkością kulomiotu, bez przerwy się spieszy.
Kiedy  siedzi  w  stalinowskiej  celi,  współwięźniowie-hitlerowcy  mówią  o  nim:
Maschinengewehr,  karabin  maszynowy.  Kryminaliści  wołają  za  nim  Zatopek,  bo  biega
niczym czeski sportowiec.

Piotr Cywiński, dziś dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau (a przez sześć minionych lat 
sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, której przewodniczy Bartoszewski), 
opowiada taką historię: noc, w ministerstwie spraw zagranicznych pusto i głucho. Światło 
pali się w gabinecie Bartoszewskiego. Minister przemierza pomieszczenie długimi krokami, 
przenosi dokumenty z szafy do biurka, czyta pisma. Jednocześnie rozmawia z Cywińskim, 
raz po raz mrucząc pod nosem: “Bartoszewski, Bartoszewski, bój się Boga. Jesteś jak 
prządka na wielu krosnach, z niczym nie możesz zdążyć". Cywiński przerywa: “Panie 
Profesorze, skoro dziś nie może Pan z niczym zdążyć, cóż dopiero było przed laty? Czy 
ludzie za Panem Profesorem w ogóle nadążali?". Bartoszewski zastyga i zdziwiony pyta: 
“Ludzie? Oni nigdy nie nadążali".

O - Order św. Grzegorza Wielkiego 

Czwarte w hierarchii watykańskich odznaczeń, a najwyższe dla świeckich (szczególnie 
zasłużonych dla Kościoła).                                                                                                    99.



 W 2006 r. Benedykt XVI przyznał order dwóm Polakom: Bartoszewskiemu i Andrzejowi 
Stelmachowskiemu. Kawalerowi przysługuje prawo do noszenia specjalnego stroju, wstęgi, 
kapelusza i szpady.

P – Powstanie Warszawskie

Bartoszewski wierzył w sens Powstania. Norman Davies przedstawi jego stanowisko przy
pomocy  trzech  stwierdzeń:  “Nieuniknione.  Nie  mieliśmy  wyboru.  Dziś  postąpiłbym tak
samo".  W  “Abecadle  Kisiela"  czytamy  o  Bartoszewskim:  “Wybitny  historyk  –  moim
zdaniem. Ja mam do niego pretensję, że zburzył Warszawę, ale on twierdzi, że Powstanie
musiało  być.  To  jest  różnica  między nami.  Ale  oczywiście  żartuję,  bo  to  raczej  nie  on
zburzył...".

R – rozróżnienia

Bartoszewski  przykłada wagę do subtelnych rozróżnień.  Przed wizytą Benedykta XVI w
Polsce zadzwonił do niego dziennikarz i poprosił o komentarz. Odpowiedział: “Niech się
pan dobrze zastanowi, o co chce pan zapytać". Zaskoczony dziennikarz zamilkł. “Widzi pan
– kontynuował po chwili Bartoszewski – nie wiem, czy chce pan zapytać, czego oczekuję,
czy  może  czego się  spodziewam po  pielgrzymce Papieża.  Bo  oczekuję  na  przykład,  że
wszyscy Polacy będą uczciwi, ale w ogóle się tego nie spodziewam". Na stwierdzenie, że
jedną  z  grup  polityków  łączy  wspólny  światopogląd,  Bartoszewski  zaoponował:  “Ależ
proszę pana, jaki tam światopogląd. Kasopogląd".

S – Szczypiorskiego Andrzeja laudacja

Wygłoszona  w  ośrodku  internowania  w  Jaworzu  koło  Drawska,  gdzie  przetrzymywano
kilkudziesięciu  intelektualistów  aresztowanych  na  początku  stanu  wojennego.  Dla
Bartoszewskiego nie pierwszyzna, po raz dziewiąty spędza Boże Narodzenie w więzieniu.
W Jaworzu obchodzi również 60. urodziny, podczas których Szczypiorski mówi: “Jest w
tym życiu  wielka  prawda.  Jest  w  nim wiele  cierpienia,  wyrzeczeń  i  cichych  triumfów.
Powiedziałem – Walczący Chrześcijanin. 

I tutaj słowo uzupełnienia. Chciałoby się znaleźć skazę na tym diamencie. Coś, co diament
uczłowieczy, pozwoli nam miary Jego żywota uznać za nasze własne, jakże niedoskonałe!
Więc niechby Bartoszewski był przynajmniej w drobiazgach okropny, nieznośny, niechby
miał słabości, potknięcia! Otóż ma, bo jest pełny i prawdziwy. Bywa nieznośnie gadatliwy,
ma obsesję szczegółu, niekiedy czuje się dotknięty bez uzasadnienia, nie da się ukryć, że
ulega grzechowi próżności. I cóż z tego, skoro Go dobry Bóg obdarzył wdziękiem wiecznie
młodego nosorożca.  Jak wiadomo – Bartoszewski  zawsze jest  w szarży.  Zawsze w tym
ciężkim, niezgrabnym galopie, czy trzeba, czy nie trzeba. Ale właśnie i za to Go kocham!".

T – Towarzystwo Kursów Naukowych

Bartoszewski jest wśród tych, którzy w styczniu 1978 r. podpisują deklarację założycielską
Towarzystwa  Kursów  Naukowych.  Deklaracja  głosi:  “Inicjatywą  tą  pragniemy  wyjść
naprzeciw dążeniom do poszerzenia, wzbogacenia i uzupełnienia wiedzy, które ożywiły się
od pewnego czasu w kręgach młodzieży studenckiej i młodej inteligencji polskiej". Pierwszy
odczyt Bartoszewskiego z cyklu “Historia polityczna Polski 1939–1945" odbywa się wiosną
1978 r. W następnych semestrach poprowadzi wykłady o polskim państwie podziemnym, a
potem o stosunkach polsko-żydowskich od 1918 r. Na zajęcia w mieszkaniach prywatnych
przychodzi około 60 słuchaczy, czasem stu. Siedzą w kucki, stoją, nieraz mogą tylko słyszeć
wykładowcę z sąsiedniego pomieszczenia.                                                                        100.



Bartoszewski  miał  “honor  być  jedynym  ukaranym  formalnie  wykładowcą  TKN":  w
listopadzie  1979  r.,  po  jednym  z  wykładów,  Kolegium  do  Spraw  Wykroczeń  przy
Dzielnicowej  Radzie  Narodowej  Warszawa-Mokotów  nakłada  na  niego  grzywnę  pięciu
tysięcy  złotych.  Przyczyna:  kierowanie  nielegalnym zebraniem.Bartoszewski  domaga  się
zamiany grzywny na areszt, ale bez skutku. W styczniu i lutym 1980 r. sprawa trafia przed
Kolegium  do  Spraw  Wykroczeń  przy  Prezydencie  Miasta  Warszawy.  Mecenas  Jan
Olszewski  wnioskuje  o  uniewinnienie,  bo  “karalny  może  być  tylko  czyn  społecznie
niebezpieczny, a nauczanie historii Polski takim czynem nie jest". Bartoszewski oświadcza,
że  –  jak  czytamy  w  protokole  –  “będzie  w  dalszym  ciągu  prowadzić  wykłady
samokształceniowe, gdyż uważa to za społecznie niezbędne".

Kolegium  podtrzymuje  wyrok.  Tymczasem  tekst  wykładu  Bartoszewskiego,  oparty  na
zapisie  magnetofonowym,  staje  się  hitem  drugiego  obiegu.  Pierwszym  wydawcą  jest
Niezależna  Oficyna  Wydawnicza  NOWA,  ale  przez  sześć  najbliższych  lat  będzie
przedrukowywany w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Lublinie.

U – Umiastowski, Roman

To szef propagandy przy Naczelnym Wodzu we wrześniu 1939 r. Jego odezwa, by zdolni do
noszenia broni mężczyźni natychmiast wyruszyli na Wschód, pogarsza chaos, który narasta
pod koniec pierwszego tygodnia wojny. 

Apel  trąci  myśleniem  życzeniowym:  nikt  nie  potrafi  zapanować  nad  spontanicznym
wymarszem, brakuje karabinów, oddziały nie chcą przyjmować ochotników. Jednocześnie
Umiastowski  wzywa  do  sypania  szańców.Siedemnastoletni  Bartoszewski  waha  się,  ale
koniec  końców zostaje w Warszawie.  Zgłasza się do budowy barykady.  W poprzek ulic
cywile  wywracają  tramwaje,  sypią  ziemne wały,  wyrywają  płyty  chodnikowe.  Do świtu
Bartoszewski wznosi barykadę w miejscu, gdzie po latach krzyżować się będą Nowowiejska
z Krzywickiego. Nie wie, że właśnie w nocy z 6 na 7 września rząd opuszcza stolicę.

Potem stara się dostać do wojska. Pracuje jako noszowy. 25 września,  w dzień nazwany
przez  warszawiaków  “lanym",  “czarnym"  bądź  “krwawym"  poniedziałkiem,  na  miasto
spada 1300 ton pocisków artyleryjskich, 560 ton bomb burzących oraz 72 tony zapalających.
Tego  dnia  z  innym  ochotnikiem,  starszym  mężczyzną,  Bartoszewski  niesie  na  noszach
kobietę z poszarpanym brzuchem. Idą opustoszałą ulicą wzdłuż muru stołecznych Filtrów.
Nadlatuje sztukas. Kładą nosze, przywierają do ziemi, dłońmi zasłaniają głowę, zamykają
oczy.  Przez ogłuszający hałas przebija warkot karabinu maszynowego. Pociski dziurawią
mur metr nad ich głowami. Gdy się podnoszą, kobieta nie żyje. Bartoszewski wróci pod
tamten mur, aby oglądnąć wyrwy w rzędach cegieł.

V – Varsaviana

“Konspiracyjne  varsaviana  poetyckie  w  latach  1939–1944".  Taki  tytuł  nosi  praca
magisterska, którą Bartoszewski składa na ręce prof. Juliana Krzyżanowskiego. Skreślony w
1962 r. przez rektora UW z listy studentów, nie ma szans na obronę. Nie po raz pierwszy
historia  stanęła na przeszkodzie jego uniwersyteckiemu zaangażowaniu.  Od października
1941 r. studiuje polonistykę na tajnym Wydziale Humanistycznym UW. Po zaliczeniu dwóch
lat  przerywa  naukę;  obawia  się,  że  jako  pracownik  podziemnych  komórek  stanowi
dodatkowe zagrożenie dla uczestników kompletów.

Po wojnie wznowi trzeci rok studiów na Wydziale Humanistycznym UW, ale zaraz trafi do
więzienia. Na polonistykę wróci w listopadzie 1958 r.                                                       101.



  I choć nie uzyska tytułu magistra, należy do czołówki badaczy

II wojny. 

Anegdota: w latach 70. koledzy mieli radzić Bartoszewskiemu, wtedy wykładowcy KUL, by
jedną z licznych książek zgłosił jako pracę magisterską, następną jako doktorat, a kolejną
jako habilitację.

Od 1973 do 1982 r. i od 1984 do1985 r. wykłada na KUL, prowadzi 36 magistrantów. W
latach 80. jest profesorem gościnnym trzech niemieckich uczelni: w Monachium, Eichstätt i
Augsburgu. Posiada tytuł profesorski nadany decyzją rządu Bawarii.

W – wszystko

W 1975 r. w felietonie na łamach “TP" Kisiel pisze: “W Polsce wszyscy prócz Władka 
Bartoszewskiego wszystko zapominają".

Y – Yad Vashem

Jego droga do zasadzenia drzewka w Alei Sprawiedliwych w Yad Vashem zaczyna się w
październiku 1939 r.,  gdy niemiecki podoficer pokazuje siedemnastolatka palcem i woła:
“Komm  Jude,  komm".  Z  ulic  trzeba  usunąć  resztki  barykad,  do  roboty  Niemcy  pędzą
przechodzących  Żydów.  Obok  Bartoszewskiego  stoi  młody  mężczyzna.  Podchodzi  do
żołnierza, sięga pod koszulę i wyciąga medalik z Matką Boską: “Nicht Jude, nicht Jude" –
tłumaczy łamaną niemczyzną. Bartoszewski myśli: “Na miłość Boską, przecież to świństwo.
Ci  ludzie  już  zaczynają  się  dystansować  od  Żydów.  Uważają,  że  są  lepsi,  bo  czczą  –
żydowską przecież! – Matkę Boga". Razem z Żydami zabiera się do rozbiórki barykady.

Kilkadziesiąt  lat  po  tamtym  wydarzeniu,  jesienią  1963  r.,  Bartoszewski  jedzie  po  raz
pierwszy do Izraela.  Podczas podróży stara się przeforsować,  aby Rada Pomocy Żydom
“Żegota" została uhonorowana w Alei Sprawiedliwych w Yad Vashem. 

W książce  “Moja  Jerozolima,  mój  Izrael"  Bartoszewski  opowie,  że  “nie  było  żadnego
zbiorowego drzewka Polaków i  mnie  szlag  trafił  pierwszego dnia,  jak to  zobaczyłem,  i
postanowiłem  sobie,  że  ja  to  przeprowadzę.  Nie  sądziłem  tylko,  że  mi  się  to  uda  za
pierwszym  pobytem,  ale  się  udało.  W Yad  Vashem  był  wtedy  taki  zwyczaj,  że  każdy
wyróżniony składał przed komisją w formie opowiadania zeznania dla celów archiwalnych i
badawczych Yad Vashem. I ja ich absolutnie zaskoczyłem, bo zacząłem im opowiadać o
Radzie, a nie o sobie. Zrobiły się z tego dwie sesje po wiele godzin".

Są inne podobne do “Żegoty" precedensy: drzewka upamiętniają zbiorowo np. duński ruch
oporu oraz holenderską grupę Joopa Westerweela, nauczyciela zamordowanego za ratowanie
Żydów.

28 października 1963 r. drzewko w imieniu “Żegoty" sadzą Bartoszewski i Maria Kann, 
która opracowała “Na oczach świata" (podziemną broszurę o Powstaniu w Getcie). 
Uroczystość transmitują radio i telewizja. Gideon Hausner, oskarżyciel Eichmanna, 
zapewnia najczystszą polszczyzną, że chciałby, aby w gaju Sprawiedliwych przybyło 
drzewek z Polski. Bartoszewski dziękuje za wyróżnienie, ale zastrzega, że należałoby się 
również wielu, wielu Polakom, którzy zginęli podczas wojny.

Z – zło
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Bartoszewski należy do grona katastroficznych optymistów. “Sytuacja jest poważna, ale nie
beznadziejna" – tak rozpoczynał wykłady w Monachium. Gdy są kłopoty, powtarza żonie, że
w Oświęcimiu było gorzej.  Na ripostę,  czy musi wszystko porównywać do Oświęcimia,
odpowiada: “Nie, ale nie zaprzeczysz, że tu nie ma komór gazowych".

https://www.tygodnikpowszechny.pl/wladyslaw-bartoszewski-nie-zyje-27709

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w 
ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.
Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje,  zgłoś go klikając w link
"Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

                                                           Uwaga!

Ten  artykuł  (tak  jak  jego  autorzy)  ma  poprawność  polityczną  w  dupie.
Jeśli jesteś Żydem, feministką, gejem, obrońcą praw spróchniałych drzew, lewicowcem
lub kimś podobnym, odpuść sobie dalsze czytanie!

Władysław Bartoszewski (vel. Profesor, ur. 19 lutego 1922 w Warszawie, zm. 24 kwietnia 
2015 tamże) – oficjalnie i poprawnie politycznie, polski polityk, działacz, dziennikarz, 
pisarz, historyk, więzień Auschwitz, kabel Gestapo, żołnierz Armii Krajowej, działacz 
Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego, a jakby tego było za 
mało, dwukrotny minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Dońka, kawaler Orderu Orła Białego oraz 
honorowy obywatel państwa Izrael. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko Nobla, Oscara i 
medalu olimpijskiego.    Natomiast według innych źródeł Sowiecki Agent (pseudonim 
operacyjny: Wesoły Staruszek) – cyniczny wróg narodu, żydofil, germanofil, rusofil i 
wolonofob w jednej osobie, także metaforyczny nekrofil, w dodatku posiadający honorowe 
obywatelstwo Izraela (czyli również Żyd)! Łże-wykształciuch, bezprawnie używający tytułu
profesora, prowokacyjnie przyznanego mu w 1983 roku przez wrogi rząd Bawarii. Jego 
hobby to oczernianie krytyka Polaków na łamach niemieckich gazet. Ostatnio powiedział, że
na wojnie należało się bardziej bać Polaków antysemitów niż niemieckich oficerów. 

17 grudnia 1987 r. materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW. Akta, m.in. dotyczące 
techniki operacyjnej, częściowo wybrakowano w 1988 r.  Zarejestrowany 17 grudnia 1987 r. 
pod nr. 104921 przez wydz. IV Dep. III MSW w kategorii zabezpieczenie, które ustało 2 
sierpnia 1989 r. (według dołączonego do katalogów słowniczka pojęć, zabezpieczenie to 
„wieloznaczna, nie przesądzająca o charakterze zainteresowania forma rejestracji, mająca na
celu ochronę osoby” – red.).     

http://nonsensopedia.wikia.com
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(….)   Dwa lata później, 30 maja 1996 roku Olechowski jest ponownie zauważony w 
kontaktach z Klubem Bilderberg, tym razem w Kanadzie w miejscowości King City 
k/Toronto. Tajność obrad nie przeszkodziła w pikiecie przeciwników, protestujących 
przeciwko tajnym strukturom masońskim, dającym sobie wyłączne prawo do decydowania o
losach setek milionów ludzi bez ich wiedzy, do rządzenia światem.
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Olechowski rządny władzy i pieniędzy posuwa się do następnego kroku, by być bliżej w 
sferach rządzących światem. Tak pięknie pachnie mu władza i pieniądze, że w roku 1996 
współtworzy tzw. Radę Polityki Zagranicznej, opartą na wzorcu, jakim był brytyjski Instytut
ds. Międzynarodowych (Royal Institute for International Affairs), powstały w 1919 roku, a 
wzorowany na amerykańskiej Radzie Polityki Zagranicznej, założonej przez żydomasona 
Davida Rockefellera, nota bene finansującego rewolucję bolszewicką w Rosji. Prawda, że 
Olechowski oparł się na niedoścignionych wzorach? W skład tej rady weszli: Andrzej 
Ananicz, Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, Zbigniew Bujak, August 
Chełkowski, Wiesław Chrzanowski, Kazimierz Dziewanowski, Bronisław Geremek, 
Przemysław Grudziński, Aleksander Hall, Krzysztof Kozłowski, Jerzy Makarczyk, Tadeusz 
Mazowiecki, Andrzej Mielczanowski, Piotr Nowina-Konopka, Janusz Onyszkiewicz, Michał
Redlicki, Janusz Reiter, Krzysztof Skubiszewski (pełniący funkcję przewodniczącego), 
Hanna Suchocka i Andrzej Ziółkowski.

Cały  artykuł  -Z cyklu: „Od Mazowieckiego do Tuska” (12) – Andrzej Olechowski

http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/z-cyklu-od-mazowieckiego-do-tuska-12-andrzej-
olechowski
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Działalność w  BIK AK  to   prawdopodobnie dorobiona  legenda, bowiem  Bartoszewski
od października 1941 do początku 1944  miał studiować polonistykę na tajnym Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego a  w  międzyczasie  był więźniem  
Auschwitz.

Jak podaje  Wikipedia  :
19 września 1940 został zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie 
zorganizowanej przez okupantów niemieckich. Od 22 września 1940 był 
więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 
4427). Z obozu został zwolniony 8 kwietnia 1941, prawdopodobnie dzięki 
działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża.
Po opuszczeniu obozu, za pośrednictwem Hanny Czaki, nawiązał kontakt ze 
Związkiem Walki Zbrojnej. Wydziałowi Informacji Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej AK przekazał w lecie 1941 sprawozdanie ze swojego 
pobytu w obozie. 
                                 Hanna  Czaki ofiara Bartoszewskiego ?  
Hanna Czaki, ps. Helena (ur. w 11 stycznia 1922, zm. 11 lutego 1944 w 
Warszawie) – polska harcerka, działaczka młodzieżowa, łączniczka i sekretarka
kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej.
Jej rodzicami byli Tytus i Jadwiga Czaki. Podczas nauki w Gimnazjum i 
Liceum im. Aleksandry Piłsudskiej (1935–1940) pełniła funkcję przybocznej w 
8. Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Była związana ze Stronnictwem 
Demokratycznym. Studiowała na Wydziale Socjologii Tajnego Uniwersytetu Ziem
Zachodnich, którego zajęcia odbywały się m.in. w mieszkaniu jej rodziców. W 
strukturach Polskiego Państwa Podziemnego działała jako łączniczka i sekretarka
kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej inż. Jerzego Makowieckiego.

• Mieszkała w Warszawie przy ul. Słowackiego 35/43. Była sąsiadką Władysława 
Bartoszewskiego. Z powodu jego poważnej choroby po powrocie z KL 
Auschwitz podjęła się ochotniczo jego opieki. Nakłoniła Bartoszewskiego do 
zrelacjonowania jego obozowych wspomnień, które pod dyktando chorego 
spisała na maszynie. Stały się one podstawą do sporządzenia przez Halinę 
Krahelską konspiracyjnej broszury pt. Oświęcim. Pamiętnik więźnia
Przypisy

• O mnie się nie martwcie. Ich ratujcie [w:] Kombatant. Biuletyn Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nr 3 (194), Warszawa 2007, s.
24

•  Komar M., Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka, Warszawa 2006, s. 62
• Alfabet Bartoszewskiego . [dostęp 4 września 2009].
• Bartoszewski W., Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, Warszawa 2008, s. 

29, 30, 369
•  Uchwała nr LXI/1744/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 

października 2005 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy. „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego”. nr 251 poz. 
8214, 15 listopada 2005.
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W lecie 1942 włączył się w działalność Frontu Odrodzenia Polski – 
konspiracyjnej katolickiej organizacji społeczno-wychowawczej i 
charytatywnej, kierowanej przez Zofię Kossak.
                                                                                                                               

• W sierpniu 1942 został żołnierzem Armii Krajowej. Pracował jako referent w 
Podwydziale „P” Wydziału Informacji Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej AK pod pseudonimem Teofil (inspiracją dla przyjęcia 
pseudonimu była postać Teofila Grodzickiego – bohatera powieści Jana 
Parandowskiego Niebo w płomieniach). W dwuosobowym referacie „P-1" 
Podwydziału „P” współpracował z Kazimierzem Moczarskim. Od września 1942
zaangażował się z ramienia FOP w działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy
Żydom „Żegota” (od 4 grudnia 1942 działającego jako Rada Pomocy Żydom 
„Żegota” przy Delegacie Rządu RP na Kraj), był członkiem „Żegoty” do 
wybuchu powstania warszawskiego.

• Od listopada 1942 do września 1943 pracował jako sekretarz redakcji 
katolickiego miesięcznika „Prawda”, organu prasowego FOP, zaś od jesieni 
1942 do wiosny 1944 był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika 
„Prawda Młodych”, związanego z Frontem Odrodzenia Polski, a skierowanego
do młodzieży akademickiej i licealnej.

• W listopadzie 1942 został zastępcą kierownika Komórki Więziennej Wydziału 
Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, 
która zajmowała się organizowaniem pomocy dla więźniów, m.in. osadzonych 
na Pawiaku. W lutym 1943 rozpoczął pracę na stanowisku referenta 
informacyjnego i zastępcy kierownika Referatu Żydowskiego Departamentu 
Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj Witolda Bieńkowskiego ps. 
„Wencki”. W ramach działalności w „Żegocie” i Referacie Żydowskim 
zajmował się współorganizowaniem pomocy dla uczestników powstania w 
getcie warszawskim w kwietniu 1943.

• Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w powstaniu warszawskim. Był adiutantem 
dowódcy placówki informacyjno-radiowej „Anna” Kazimierza Ostrowskiego i 
redaktorem naczelnym czasopisma „Wiadomości z Miasta i Wiadomości 
Radiowe”. 20 września rozkazem komendanta Okręgu Warszawa AK 
Antoniego Chruściela „Montera” został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z 
Mieczami (na wniosek szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK płk. Jana 
Rzepeckiego). 1 października mianowany przez dowódcę AK gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora” na stopień podporucznika (również na wniosek 
Rzepeckiego). 4 października odznaczony Krzyżem Walecznych.

• Warszawę opuścił 7 października 1944. Działalność konspiracyjną 
kontynuował w Biurze Informacji i Propagandy KG AK w Krakowie. Od 
listopada 1944 do stycznia 1945 pełnił funkcję sekretarza redakcji „Biuletynu 
Informacyjnego”. Pod koniec lutego 1945 powrócił do Warszawy, gdzie 
rozpoczął służbę w pionie informacyjno-propagandowym organizacji „Nie”.

Polska Ludowa    Okres stalinowski
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• Od maja do sierpnia 1945 służył w Oddziale VI sztabu Delegatury Sił Zbrojnych
na Kraj (ds. informacji i propagandy). Jego przełożonym był Kazimierz 
Moczarski. 10 października 1945 przed Komisją Likwidacyjną AK Obszaru 
Centralnego ujawnił fakt służby w Armii Krajowej.

• Jesienią 1945 podjął współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej przy 
Prezydium Rady Ministrów oraz z Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich
w Polsce, w czym bardzo pomocne okazywały się zebrane przez niego w 
okresie okupacji informacje o zbrodniach hitlerowskich, sytuacji w obozach 
koncentracyjnych i więzieniach oraz o zagładzie Żydów.
                                                                                                                               

• W lutym 1946 rozpoczął pracę w redakcji „Gazety Ludowej” (centralnego 
organu prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierowanego przez 
Stanisława Mikołajczyka). Wkrótce wstąpił w szeregi PSL, które było w tym 
czasie jedynym liczącym się ugrupowaniem opozycyjnym wobec władz 
komunistycznych. We wrześniu 1946 został wybrany członkiem zarządu 
powiatowego partii w Warszawie Śródmieście[9]. W tekstach publikowanych w 
„Gazecie Ludowej” przypominał wybitne postaci Polskiego Państwa 
Podziemnego (wywiad ze Stefanem Korbońskim, sprawozdanie z pogrzebu Jana 
Piekałkiewicza) i wydarzenia związane z walką o wyzwolenie kraju (cykl 
szkiców o powstaniu warszawskim pt. Dni walczącej stolicy).

• W związku z działalnością w opozycyjnym PSL został wkrótce poddany 
represjom przez organy bezpieczeństwa. 15 listopada 1946 pod fałszywym 
zarzutem szpiegostwa został aresztowany i uwięziony w siedzibie Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. W grudniu przeniesiono go do więzienia przy ul. 
Rakowieckiej, skąd został zwolniony 10 kwietnia 1948, 

• dzięki pomocy pracującej w Ministerstwie Sprawiedliwości Zofii Rudnickiej, 
byłej kierowniczki biura „Żegoty”. Ponownie aresztowano go 14 grudnia 
1949.Więziony był w budynku MBP oraz w więzieniu przy Rakowieckiej. 29 
maja 1952 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę
8 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. Akt oskarżenia podpisała ppłk 
Helena Wolińska. W kwietniu 1954 przeniesiono go do więzienia w Rawiczu, a 
w czerwcu do więzienia w Raciborzu. Ze względu na zły stan zdrowia został w 
sierpniu 1954 zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary. 2 marca 1955 
orzeczeniem Najwyższego Sądu Wojskowego został uznany za niesłusznie 
skazanego. Powrócił następnie do działalności publicystycznej, w sierpniu 
1955 obejmując kierownictwo redakcji wydawnictw fachowych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od sierpnia 1955 był rozpracowywany
przez służby specjalne władz komunistycznych.

Działalność od 1956
• Od lipca 1956 publikował teksty w tygodniku „Stolica”, od stycznia 1957 był 

członkiem redakcji, a od lata 1958 do grudnia 1960 był tamże sekretarzem 
redakcji. Od lipca do września 1956 opublikował serię artykułów na temat 
powstania warszawskiego w tygodniku „Świat”. W sierpniu 1957 podjął 
współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”.       
                                                                                                                       108.



• 18 kwietnia 1963 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za pomoc udzielaną Żydom w trakcie wojny (na wniosek Żydowskiego 
Instytutu Historycznego). Od września do listopada 1963 przebywał w Izraelu na 
zaproszenie Instytutu Yad Vashem, gdzie w imieniu Rady Pomocy Żydom 
„Żegota” odebrał dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (medal 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata otrzymał w 1966).

• Od listopada do grudnia 1963 przebywał w Austrii, gdzie nawiązał liczne 
kontakty z austriackimi środowiskami intelektualnymi i politycznymi. W 
listopadzie 1963 rozpoczął współpracę z Radiem Wolna Europa. W kolejnych 
latach podróżował także do RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, a także do 
USA, gdzie kontaktował się zwłaszcza z przedstawicielami polskiej emigracji 
(m.in. z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Adamem i Lidią Ciołkoszami, Janem 
Karskim, Czesławem Miłoszem czy Gustawem Herlingiem-Grudzińskim). Od maja 
1966 był rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW.

• Od 1969 do 1973 był prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Książki, a w grudniu 1969 został wybrany do Zarządu Polskiego 
PEN Clubu. Między 1972 a 1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego 
polskiego PEN Clubu.

• Był czynnym uczestnikiem I Kongresu Kultury Polskiej 11 i 12 grudnia 1981, 
przerwanego przez wprowadzenie stanu wojennego. Od lipca 1982 wchodził w 
skład zespołu „Tygodnika Powszechnego” (zrezygnował w grudniu 2007 po 
zmianach personalnych w redakcji pisma). W 1984 został członkiem 
rzeczywistym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, a w 1986 jednym z 
wiceprezesów Instytutu dla Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie. W 1986
prezydent RP na emigracji, Edward Raczyński, odznaczył go Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

• Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach 
poświęconych problematyce II wojny światowej, zagłady Żydów, stosunków 
polsko-niemieckich i polsko-żydowskich oraz roli intelektualistów w polityce. 
Wygłosił szereg odczytów i referatów na różnorodnych forach 
międzynarodowych.

• Bibliografia
• Andrzej Krzysztof Kunert (red.), Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, Oficyna 

Wydawnicza RYTM, Warszawa 1999 (glosa wstępna Aleksandra Gieysztora, zawiera 
m.in. kalendarium działalności publicznej oraz wykaz publikacji)

• Michał Komar, Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka, Świat Książki, Warszawa 
2006

Andrzej Krzysztof Kunert (ur. 12 października 1952 w Warszawie) – polski historyk, 
doktor habilitowany nauk humanistycznych, od 2010 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
 Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Studiował 
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł zawodowy magistra uzyskał
w 1976 na podstawie pracy magisterskiej Wojskowe Sądownictwo Specjalne Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej 1940–1945.                                                                             109.



Od połowy lat 70. pracował w redakcji Słownika Biograficznego Działaczy Polskiego Ruchu
Robotniczego, wydawnictwa do końca okresu PRL nieobecnego w wolnym obiegu 
księgarskim. W latach 1984–1990 był redaktorem w Instytucie Wydawniczym PAX. Pełnił 
funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Bellona, pracował następnie w Muzeum Wojska 
Polskiego. W 2007 został współwłaścicielem spółki cywilnej zajmującej się działalnością 
wydawniczą i wystawienniczą. Udzielał się jako konsultant cykli dokumentalnych Discovery
Historia: Wielka wojna na wschodzie oraz Wrzesień 1939.
W 1993 został prezesem zarządu Fundacji Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956. W 
2002 obronił na Uniwersytecie Zielonogórskim doktorat na podstawie rozprawy Kazimierz 
Moczarski (1907–1975). Zarys biografii. Współpracuje z redakcją Polskiego Słownika 
Biograficznego. W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie 
Zielonogórskim.
Zasiadał w konwencie Ruchu Stu.

W 1989 był współzałożycielem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni 
Katyńskiej. W 1990 został członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i był nim 
nieprzerwanie do 2010 roku. 16 kwietnia 2010, po śmierci Andrzeja Przewoźnika, został 
powołany na stanowisko sekretarza Rady  i wszedł w skład jej prezydium. Zaangażował się 
w m.in. w projekt budowy pomnika nagrobnego żołnierzy bolszewickich w Ossowie oraz 
pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 
Warszawie   w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych

  

Nagrody i odznaczenia
W 1985 laureat Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka. W 2006 otrzymał nagrodę 
Kustosza Pamięci Narodowej.

W 2006 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
1 września 2006 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na 
rzecz propagowania wiedzy o historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej, 
a 25 września 2009 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, w szczególności 
dziejów Polskiego Państwa Podziemnego.
3 września 2011 został odznaczony Medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”, za 
zasługi w utrwalaniu pamięci o polskim dziedzictwie Kresów Wschodnich oraz 
popularyzowaniu wiedzy o patriotycznej i cywilizacyjnej roli osadnictwa wojskowego  
nadanym przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 
Wschodnich.
Wybrane publikacje

• Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach, Wyd. Rytm, Warszawa
2000

• Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej: 1939–1945, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1996, 

• Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej: 1944–1956 T. 1 (współautor: 
Dariusz Baliszewski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,

• Józef Feliks Gawlina – Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, Wyd. Adiutor, 
Warszawa 2002                                                                                                         
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• Katyń – ocalona pamięć, Świat Książki, Warszawa 2010, 
• Kronika Powstania Warszawskiego, Wyd. Edipresse Polska, Warszawa 2004
• Polskie wigilie wojenne 1939–1945, Wyd. Adiutor, Warszawa 2003
• Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny 

(red. nauk.), Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998
• Rozkazy Naczelnych Wodzów Polskich Sił Zbrojnych 1939–1945 (opr.), Wyd. Adiutor,

Warszawa 2002
• Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń-grudzień 1940. Kalendarium, Wyd. Sejmowe, 

Warszawa 1997
• Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń-grudzień 1941. Kalendarium, Wyd. Sejmowe, 

Warszawa 2002
• Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944. Kalendarium, Wyd. 

Sejmowe, Warszawa 1994
• Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, Wyd. Pax, Warszawa 

1987,
• Spiska 14: aresztowanie generała „Grota” – Stefana Roweckiego, Andrzej 

Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1983, 

• Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego (trzytomowa), Wyd. 
Bellona, Warszawa                                                                                             

• Władysław Bartoszewski – życie i twórczość, Wyd. Rytm, Warszawa 1999
• Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej 1939–1945. Wybór źródeł (opr.), Wyd. 

Adiutor, Warszawa 2002

                        
                    BARTOSZEWSKI    JUNIOR

Syn niebezpiecznego kolaboranta, syjonisty, kłamcy, fałszywego profesora zarabia ok.30 
tysięcy miesięcznie – dzięki anty polskości tatusia.

Nazywa  się  Władysław  Teofil  Bartoszewski,  ma  59  lat,  jest  synem  Władysława
Bartoszewskiego seniora i od 2014 roku, pełni stanowisko wiceprezesa państwowej spółki
Exatel (pl.m.wikipedia.org/wiki/Exatel). Z pensją ok. 25-30 tys. zł. Mało kto wie, że z usług
tej firmy korzystało WSI, Grom, FBI i CIA oraz FSB… Wszystkie polityczne, militarne i
bankowe ustawki, przekręty…, realizowane są dzięki uprzejmości Exatela.
Co spowodowało,  że  syn Bartoszewskiego otrzymał  posadę wiceszefa  spółki,  i  jaki  ma
zakres obowiązków? Nie wiadomo, bowiem biuro prasowe firmy nie odpowiada na pytania.
(Szefa można zawsze zdjąć, a wiceszef zawsze się przyczai i przeczeka…)                   
Według  prof.  Antoniego  Kamińskiego,  specjalisty  ds.  korupcji,  firma  powinna  jak
najszybciej rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru Bartoszewskiego juniora na wiceprezesa
firmy.Powinna publicznie odpowiedzieć: jak doszło do wyboru, jakie ma kompetencje i ile
zarabia. W innym przypadku spekulacje wokół syna Bartoszewskiego będą się mnożyć.
Na czele Exatela stał w tym czasie Marcin Jabłoński (obecnie Radosław Woszczyk – p.o.
prezesa  zarządu),  były  wiceminister  spraw  wewnętrznych  w  Spółka  jest  operatorem
telekomunikacyjnym i zajmuje się transmisją danych m.in. dla polskich służb specjalnych,
armii, Ministerstwa Obrony Narodowej, a także dla największych polskich firm.

Blisko 100-procentowym udziałowcem Exatela jest Polska Grupa 
Energetyczna, kontrolowana przez Skarb Państwa.                                      111.



Syn Bartoszewskiego, jest z wykształcenia historykiem, był wykładowcą na 
Oxfordzie (sprawdzamy jego powiązania z klubem Bullingdona, po 
znajomości Panie Sikorski, masońska mafia trzyma się dobrze i w Polsce i na 
Ukrainie … http://archiwaipn.hvs.pl/radoslaw-sikorski-322-czaszka-pis…/), a 
wcześniej pracował m.in. w Credit Suisse i w PGE Domu Maklerskim
                                                                                                                               

Syn agenta Mossadu, wtyki ambasady Izraela, szpiega … zajmuje się kluczowymi formami 
obronności podbitego przez syjonistów państwa !

Polską zaraza nie jest żydostwo (bo to wymysł portali prawicowych, lewicowych, 
katolickich kształtowany od 1850 roku), ale syjonizm, globalizm i masoneria kultywująca 
kłamstwo historyczne, społeczne i osobowe. Tego nie należy tolerować, nie należy tego 
gloryfikować, ale chwasty trzeba wyrywać z całymi wielopokoleniowymi korzeniami.
Popatrzcie na tych, którzy nam grożą w komentarzach, ci idioci poprzez własną głupotę i 
zaślepienie oddają państwo wrogowi w imię strachu, posady, poprawności politycznej, 
partyjnej i wynagrodzenia. Atakujemy Bartoszewskiego od 2005 roku, ale idioci czytający 
tylko Wyborczą i nadruki na opakowaniach z papierem toaletowym, nie dostrzegą nawet 
raka wielkości stadionu. Każdy z was, może już przyszykować sobie paszport i wyjechać do
Rosji, USA, Niemiec, Anglii czy Izraela …
(http://www.youtube.com/playlist…)

A tych, którzy dziś wspierają PiS i PO oraz inne partie kastowe postaramy sie wyleczyć i 
dostosować do nowych warunków społecznych. Wybory są dla chorych umysłowo 
niewolników pragnących sobie co cztery lata wybrać nowych panów z sugerowanej listy 
sondażowej, to tylko psychologia wywierania presji .Bartoszewski vel Bartman, kłamca 
historyczny, polonofob zablokował pośmiertnie przyznanie orderu Orła Białego dla rtm. 
Pileckiego.Więcej o Bartoszewskim seniorze, który uważał, że Polacy upamiętniający 
rocznice powstania warszawskiego to ochrzczony motłoch.
http://archiwaipn.hvs.pl/wladyslaw-bartoszewski-vel-bartma…/ 

Liga Świata
Dydymus
Vigilaveri
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KIM  BYŁ  WŁADYSŁAW  BARTOSZEWSKI ?  POCHODZENIE RODZINY 

Twierdzenia o agenturalnej działalności Bartmana  Bartoszewskiego  są  bardzo prawdopodobne.
Wg mnie  przeszedł  na stronę  niemiecką  jako  zdrajca, wydał  wielu ludzi  jak twierdzą   źródła w
tym  prawdziwego  Bartoszewskiego   żołnierza   Armii  Krajowej,  dlatego    opuścił   Auschwitz
dziwnie bez problemu, co się nie zdarzało, a  po wojnie zamaskował się w   Komisji  do Spraw
Badania  Zbrodni   Hitlerowskich,  gdzie  miał   możliwość   fałszowania   archiwów  oraz
wyprodukowania  dla  siebie   niezbędnej  tożsamości  i  stąd  te  jego   produkcje   książkowe  oraz
podrabianie całej  swojej rzekomej  historii w  Armii  Krajowej i  różne uniki.

W 1992 roku w Polsce było 2951 osób noszących nazwisko Bartoszewski (kobiety i mężczyźni)
Adam Boniecki w "Herbarzu Polskim" t. 1, str. 122 tak opisuje rodzinę: 

Bartoszewscy
Bartoszewscy mają być herbu Bończa w ziemi chełmskiej, h. Jastrzębiec w powiecie kościańskim, a
h. Zadora był Jan Bartoszewski, proboszcz miechowski w XV wieku.
Herbu Zadora był Jan Bartoszewski, proboszcz miechowski w XV wieku. Marcin, 1643 r. żonaty z
Maryanną Załęską (Perp. Czers. 10).
Arnolf, rotmistrz królewski 1623 r. (M. 346 f. 33), nabył 1635 r. część wsi Łukowice (Perp Czers.
9). W 1640 r. będąc kwatermistrzem dworu królewskiego, zeznał z żoną Zofią z Wilskich zapis
dożywocia (DW. 34). Jan, cześnik czerniechowski 1673 roku. Stefan, cześnik czerniechowski, umarł
w 1697 r.  Kazimierz,  chorąży usarski,  otrzymał starostwo kaniowskie w 1717 r.  Jan,  miecznik,
rotmistrz i sędzia kapturowy pow. wilkomierskiego, podpisał elekcyę Stanisława Augusta; w 1767 r.
był  sędzią  grodzkim wilkomierskim.  Józef  podpisał  manifest  szlachty  litewskiej  1763 r.  (V.  L).
Adam, sędzia ziemski orszański 1765 r. Aloizy, komornik ziemski nowogrodzki siewierski 1784 r.
Bartoszewice w powiecie kościańskim posiadali 1580 r. Stefan i Maciej Bartoszewscy (Paw.).
Żyjący  w  XVI-m  wieku  w  powiecie  przedeckim  Adam  z  Bartoszewic,  pozostawił  synów:
Stanisława,  który  w  1589  r.  nabył  część  wsi  Grodna;  Pawła,  nabywcę  w  tymże  roku  części
Michałowa; Sebastyana i Bartłomieja. Bartłomiej, miał syna Andrzeja 1623 r. (Gr. Przed. 37, 40, 42,
46  i  67).  Piotr  w 1646 r.  nabył.  Głogowo (Gr.  Przed.  72).  Jan  z  województwem poznańskiem
podpisał elekcyę Augusta II-go.
Franciszek  Bartoszewski  h.  Jastrzębiec,  właściciel  Dąbrowy-Tokary  1745 r.,  miał  syna Jana,  po
którym syn Ludwik, żonaty z Elżbietą Rowieńską, pozostawił syna Heliodora, wylegitymowanego
ze szlachectwa w Królestwie 1844 r. (A. b Her.).
Franciszek Bartoszewski h.  Bończa,  członek stanów galicyjskich,  udowodnił  pochodzenie swoje
szlacheckie  1782 roku w sądzie  ziemskim czechowskim,  a  Ludwik,  Ignacy,  Kajetan  i  Józef,  w
sądzie ziemskim przemyskim (Goł.).
Bartoszowscy v. Bartoszewscy
Piotr  i  Mikołaj  1443  roku  okazali  przed  sądem  lwowskim  dokumenta,  na  mocy  których  są
właścicielami Bartoszowa; mieli brata Macieja (AGZ. XIV). Zygmunt Bartoszewski vel Bartkowski
herbu Ostoja, podstarości lwowski 1518 roku.

Linia pochodząca od Jana: 
Bartoszewski Jan, ur. przed r. 1800. Żona - Marianna z Dąbrowskich
Bartoszewski Andrzej, s. Jana i Marianny, ur. 1817 w Borowicy. Szewc. Żona - Zofia, ur.09.05.1819
w Jaślikowie, c. Ludwika i Marianny Pałczyńskich
Bartoszewski  Stanisław,  s.  Andrzeja  i  Zofii,  ur.  04.04.1842  w  Krasnymstawie,  nauczyciel  w
Krasnymstawie,  Żółkiewce,  Lublinie.  I  żona  -  Wiktoria,  zm.  11/23.02.1874.  II  żona  -  Wanda,
Teodora, ur. 1856, c. Jana Pałczyńskiego. Bartoszewski Antoni, s. Andrzeja i Zofii, ur.23.05.1839 w
Krasnystawie.
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Bartoszewski Wacław, s. Stanisława i Wandy, Teodory, ur. 08/20.03.1883 w Surhowie, rozstrzelany
przez  Niemców  26.02.1943  w  Józefowie  Biłgorajskim,  lekarz  weterynarii.  Żona  -  Janina  z
Rychterów,  rozstrzelana  przez  Niemców  26.02.1943  w  Józefowie  Biłgorajskim.  Bartoszewski
Franciszek, s. Stanisław i Wiktorii, ur. 02.09.1863 Bartoszewski Michał, s. Stanisława i Wiktorii, ur.
14.09.1868 Bartoszewska Feliksa, c. Stanisława i Wiktorii, ur. 12/24.08.1873 Bartoszewski Jan, s.
Stanisław i Wandy, Teodory, ur.07.10.1878 Bartoszewska Elżbieta, c. Stanisława i Wandy, Teodory,
ur.01.11.1880,  zm.  14/26.01.1884  w Żółkiewce.  Bartowszewski  Antoni,  s.  Stanisława  i  Wandy,
Teodory, ur.13/25.01.1885 w Żółkiewce. Bartoszewska Balbina, c. Stanisława i Wandy, Teodory, ur.
11/23.06.1887 w Żółkiewce. Bartoszewska Maria, Kazimiera, c. Stanisława i Wandy, Teodory, ur.
22.12.1891

Bartoszewski Konrad, Czesław, s. Wacława i Janiny, ur. 05.07.1914 w Baranówce, zm. 21.04.1987
w Lublinie. Ostatni dowódca bitwy pod Osuchami, dr nauk humanistycznych, odznaczony m.in.:
VM V kl.  oraz orderem Pro Ecclesia Et Pontifice. Żona - Janina, Władysława, ur.05.02.1921 w
Janiszewie,  zm.  22.12.1999  w  Lublinie.  c.  Władysława  i  Marii  Roguskich.  Mgr  psychologii.
Bartoszewska Wanda, Maria, Teresa, c. Wacław i Janiny, ur. ok. 1906, zm. w 1912 w Konopnicy.
Bartoszewski Wacław, s. Wacław i Janiny, ur. ok.1907, zm. ok. 1909 Bartoszewska Winisława, c.
Wacława i Janiny, ur. ok. 1909, rozstrzelana przez Niemców 26.02.1943 w Józefowie Biłgorajskim
Bartoszewski Piotr, Mateusz, s. Konrada i Janiny, ur. 20.01.1947 w Warszawie. Pilot sportowy, instr.
szybowcowy I kl., autor ok. 200 publikacji prasowych, 4 zeszytów w serii TbiU, ok. 150 audycji
telewizyjnych. Żona - Grażyna c. Zdzisława i Leokadii Słotwińskich, ur. 06.08.1951 w Kazimierzu
n/Wisłą. Inż. budownictwa lądowego.
Bartoszewski Paweł, Konrad, s. Piotra i Grażyny, ur. 29.06.1979 w Lublinie, student KUL. 
Bartoszewska Magdalena, Anna, c. Piotra i Grażyny, ur. 16.06.1975 w Lublinie, mgr filologii 
angielskiej. Bartoszewska Sylwia, Maria, "Isia", c. Piotra i Grażyny, ur.19.10.1976 w Lublinie, mgr 
inż. architekt.

Uwagi: 
Niektóre daty podawane są wg kalendarza łacińskiego i prawosławnego. Przy niektórych osobach 
brak np. nazwiska, to nie jest pomyłka.

Wiktoria,  ur.14.11.1829  we  wsi  Suche  Lipie,  c.  Leona  i  Katarzyny  Leon,  ur.  ok.  r.  1805,  s.
Krzysztofa  i  Agnieszki  "  we  wsi  Goraycu  przy  dworze  tamtejszym  zamieszkały,  urodzony  w
Garbowie, dziedzic pewnej części we wsi Suche Lipie". 8.09.1829 roku bierze ślub z Katarzyną
Szańską, c. "Jozefa i Wiktoryi Szańskich, dziedziców cząstkowych w Suchym Lipiu", lat 17.
Wojciech, s. Krzysztofa i Agnieszki, ur. ok. r. 1803, zmarł 15.04.1815 we wsi Starościn, w domu
pod n-rem 1, par. Garbów.  Krzysztof Bartoszewski, ur. ok. r. 1762. W lubelskich aktach miejskich
wzmiankowany jest czterokrotnie: raz w roku 1786, dwa razy w roku 1790 i raz w 1794. W roku
1790 był jednym z delegatów szlachty na sejmik lubelski. Zam. we wsi Starościn pod n-rem 1. W
ostatnim okresie życia zakrystianin w kościele parafialnym we wsi Garbowie. Umiera 16.01.1822 w
Garbowie w domu pod n-rem 8. Żonaty z Agnieszką z Niewiadomskich - Lentyków.

Bartoszewscy z Majdanu, par.  Tarnogóra  1. Jan,  s.  Mateusza i  Apolonii,  ur.  26.05.1846, par.
Tarnogóra Anastazja, c. Mateusza i Apolonii, ur. ... .03.1844 w Majdanie, par. Tarnogóra Franciszka,
c.  Mateusza  i  Apolonii,  ur.  22.09.1841,  w  Majdanie,  par.  Tarnogóra  Katarzyna,  c.  Mateusza  i
Apolonii, ur. ok. r. 1839, zm. 28.02.1844 w Majdanie, par. Tarnogóra2. Mateusz, ur. ok. r. 1808, w
latach  czterdziestych  włościanin  w  Majdanie  Tomasz,  ur.  ok.  r.  1803,  w  latach  czterdziestych
włościanin w Piaskach
Proszę  o  kontakt  i  informacje  wszystkich,  którzy  mają  jakiekolwiek  informacje  o  rodzinie.
Piotr M. Bartoszewski Piotr.Bartoszewski@lub.tvp.pl
http://ornatowski.com/names/bartoszewski.htm                                                                        
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• Andrzej Bartosiak ("Sosa" 4) & ; ("Sosa" 5) Antonina Kostrzewa
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• Mieczysław Walerian Zbiegniewski ("Sosa" 6) & ; ("Sosa" 7) Józefa Katarzyna 

Brodzka h. Nałęcz
3.  Zaloguj się 1897-1971 
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4.  Zaloguj się 1905 

                                              INNY BARTOSZEWSKI  I JEGO BIOGRAFIA  

Wykształcenie do 1944 r.
Absolwent Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie (1937) oraz Liceum 
Humanistycznego Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego "Przyszłość" w Warszawie. Maturę 
zdał w maju 1939 r. Od października 1941 r. do początku 1944 r. studiował polonistykę na Wydziale
Humanistycznym Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 1941 r. za pośrednictwem Hanny Czaki, nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. VI
Oddziałowi BiP (Biuro Informacji i Propagandy) Komendy Głównej AK przekazał latem 1941
r. sprawozdanie ze swojego pobytu w KL-Auschwitz (wrzesień 1940 - kwiecień 1941).  Latem
1942 r.  włączył  się  w działalność  Frontu  Odrodzenia  Polski  (FOP)  -  konspiracyjnej  katolickiej
organizacji społeczno-wychowawczej i charytatywnej, kierowanej przez Zofię Kossak. W sierpniu
1942 r. został żołnierzem Armii Krajowej. Pracował jako referent w Podwydziale "P" VI Oddziału
(BiP) KG AK. Od września 1942 zaangażował się z ramienia FOP w działalność Tymczasowego
Komitetu Pomocy Żydom "Żegota" (od 4 grudnia 1942 działającego jako Rada Pomocy Żydom
"Żegota" przy Delegaturze Rządu RP na Kraj),  był członkiem "Żegoty" do wybuchu Powstania
Warszawskiego.  Od  listopada  1942  r.  do  września  1943  r.  pracował  jako  sekretarz  redakcji
katolickiego miesięcznika "Prawda", organu prasowego FOP, zaś od jesieni 1942 r. do wiosny 1944
r. był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika "Prawda Młodych", również związanego z
FOP.  W  listopadzie  1942  r.  został  zastępcą  kierownika  Komórki  Więziennej  Wydziału
Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj (DR). 
W lutym 1943 r. rozpoczął pracę na stanowisku referenta informacyjnego i zastępcy kierownika
Referatu  Żydowskiego  Departamentu  Spraw  Wewnętrznych  DR  Witolda  Bieńkowskiego  ps.
"Wencki”.  W  ramach  działalności  w  "Żegocie"  i  Referacie  Żydowskim  zajmował  się
współorganizowaniem pomocy dla uczestników powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943. 

ODDZIAŁ 
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - Placówka 
Informacyjno-Radiowa "Anna" (radiostacja "Anna"), ul. Marszałkowska 62. Był adiutantem 
dowódcy placówki i redaktorem naczelnym pisma "Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe". 

NIE  ZGINĄŁ W  POWSTANIU  WARSZAWSKIM....
Losy po Powstaniu
Wyszedł  z  miasta  z  ludnością  cywilną  7.10.1944.  Wyjechał  do  Krakowa,  gdzie  kontynuował
działalność  konspiracyjną  w  odtwarzanym  VI  Oddziale  BiP KG  AK.  Od  listopada  1944  r.  do
stycznia 1945 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji "Biuletynu Informacyjnego". Pod koniec lutego
1945  powrócił  do  Warszawy,  gdzie  rozpoczął  służbę  w  pionie  informacyjno-propagandowym
organizacji "Nie".  Od maja do sierpnia 1945 służył w Oddziale VI (Informacji i Propagandy) sztabu
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Jego przełożonym był Kazimierz Moczarski. 10.10.1945 przed
Komisją Likwidacyjną AK Obszaru Centralnego ujawnił się jako członek Armii Krajowej. 
W 1946 r. wstąpił do PSL Stanisława Mikołajczyka.  15.11.1946 r. został aresztowany pod zarzutem
szpiegostwa i osadzony w więzieniu.                                                                                              115.



          CZY  ZOSTAŁ  PODMIENIONY PO  ZAMORDOWANIU W WIĘZIENIU ?

Zwolniony wiosną 1948 r., ponownie aresztowany 14.12.1949 r. i skazany na osiem lat więzienia. W
sierpniu 1954 r. ze względu na zły stan zdrowia zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary. 
  
                 MOŻE   MUSIAŁ SIĘ NAUCZYĆ  SWOJEJ  NOWEJ  ROLI ...

2.03.1955 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał go za niesłusznie skazanego. Po odzyskaniu wolności
zajął  się  działalnością  publicystyczną,  pisał  do  tygodnika  „Stolica”  oraz  „Tygodnika
Powszechnego”.  Kontynuował  też  studia  polonistyczne  na Uniwersytecie  Warszawskim,  podjęte
jeszcze w październiku 1941 r. na tajnym Wydziale Humanistycznym UW. Na ręce prof. Juliana
Krzyżanowskiego złożył pracę magisterską, ale decyzją rektora został skreślony z listy studentów.
18.04.1963 r. za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez kilka kolejnych miesięcy przebywał w Izraelu, gdzie
w imieniu Rady Pomocy Żydom "Żegota” odebrał dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Trzy  lata  później  został  uhonorowany  medalem.  W listopadzie  1963  r.  nawiązał  współpracę  z
Radiem  Wolna  Europa.  W  ciągu  kilku  kolejnych  lat  wiele  podróżował  po  krajach  Europy
Zachodniej, USA i Izraelu, gdzie nawiązywał kontakty z przedstawicielami polskiej emigracji. W
związku z działalnością opozycyjną na okres czterech lat (1970-1974) został objęty zakazem druku
na terenie PRL. W latach 1973-1985 wykładał historię najnowszą w I Katedrze Historii Nowożytnej
Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.
został  internowany,  jako jeden z  założycieli  Komitetu Obrony Więzionych za  Przekonania przy
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 Początkowo przebywał w areszcie w Białołęce, a następnie w ośrodku internowania w Jaworzu na
poligonie drawskim. Dzięki wsparciu krajowego i zagranicznego środowiska intelektualistów został
zwolniony wiosną 1982 r. W lipcu 1982 r. wszedł w skład redakcji "Tygodnika Powszechnego”.
Kolejne  lata  to  szereg  wjazdów  do  RFN,  gdzie  wykładał  na  uniwersytetach  w  Monachium  i
Eichstätt.  W  latach  1990-1995  pełnił  funkcję  ambasadora  RP  w  Austrii.  Dwukrotnie  był  też
ministrem  spraw  zagranicznych  (od  marca  do  grudnia  1995  r.  oraz  od  czerwca  2000  r.  do
października 2001). 
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W latach 1997-2001 pełnił godność senatora IV kadencji. 20.11.2007 r. został mianowany 
sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem rządu ds. relacji 
międzynarodowych. Jego bogata twórczość obejmuje ok. 40 książek i blisko 1500 artykułów, 
publikowanych w kilku językach. Dotyczy ona przede wszystkim zagadnień związanych z historią 
najnowszą (Powstanie Warszawskie, pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej) oraz dyplomacją.

Object 1 ….2.03.1955 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał go za niesłusznie skazanego....

                         USTROJOWE  MECHANIZMY BEZPRAWIA 
                           Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1944-1955 
 Z  dniem  30  kwietnia  1955  r.,  na  mocy  zarządzenia  organizacyjnego  nr  02/55  szefa  Zarządu
Sądownictwa Wojskowego płk Oskara Karlinera wszystkie wojskowe sądy rejonowe i wojskowe
prokuratury rejonowe zostały rozformowane. Sprawy karne prowadzone przez sądy wojskowe miały
być przekazane do sądów powszechnych zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 1955 r.  "o przekazaniu
sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób
cywilnych, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego,                     
Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej". Wspomniane powyżej zarządzenie szefa Zarządu 
Sądownictwa Wojskowego określiło typy spraw, które nie podlegały przekazaniu sądom 
powszechnym. Chodziło tu o sprawy karne żołnierzy KBW, WOP oraz Wojska Polskiego, jak 
również sprawy karne cywilów skazanych za szpiegostwo .                                                         117.



Szefowie wojskowych sądów rejonowych mieli obowiązek zaprzestania przyjmowania nowych 
spraw karnych z dniem 1 maja 1955 r. Ostateczny termin likwidacji wojskowych sądów rejonowych
został wyznaczony na 31 sierpnia 1955 r. Akta zakończonych spraw karnych prowadzonych przez 
WSR w Poznaniu zostały, zarchiwizowane w archiwum Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Sprawy 
nie zakończone przekazano do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Pozostała grupa 
akt (np. sprawy o szpiegostwo) została przekazana, według właściwości do Archiwum Śląskiego 
Okręgu Wojskowego (później Archiwum Wojsk Lądowych) we Wrocławiu.

Akta spraw karnych byłego WSR w Poznaniu przechowywane w archiwum Sądu Wojewódzkiego
stały  się  obiektem  szczególnego  zainteresowania  organów  bezpieczeństwa  w  1966  roku.  Owo
zainteresowanie było wynikiem ustaleń poczynionych na szczeblu centralnym pomiędzy ministrami
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, którzy stwierdzili, że materiały te posiadają: "dużą wartość
historyczną  i  naukową.  Dlatego  też  Ministerstwo  Sprawiedliwości  w  porozumieniu  z  MSW
podejmuje kroki zmierzające do pełnego zabezpieczenia tych akt przed zniszczeniem lub dostępem
do nich osób niepowołanych". 
   
  Przekazanie akt do depozytu nastąpiło w maju 1967 r. Do archiwum Wydziału "C" KWMO w
Poznaniu trafiło 528 spraw w 684 tomach.  Przemiany sytuacji politycznej w Polsce spowodowały
zmianę Ustawy o Głównej Komisji (1984) Badania Zbrodni  i  dokonano jej   nowelizacji w dniu  4
kwietnia  1991  roku.  nadając  jej  nową  nazwę  :  Główna  Komisja  Badania  Zbrodni  przeciwko
Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej i poszerzyła zakres jej działania od 1 września
1939 do grudnia 1956. Zatem w krąg zainteresowań został włączony oprócz zbrodni hitlerowskich
zakres badań zbrodni stalinowskich . 

8  listopada  Minister  Sprawiedliwości  wydał  polecenie  prezesom  Sądów  Wojewódzkich,  aby
wstrzymali brakowanie akt spraw karnych sądów wojskowych i zakwalifikowali je do wieczystego
przechowywania.  Analiza  akt  poszczególnych  spraw wykazuje  jednoznacznie,  że  na  najwyższy
wymiar  kary  można  było  zasłużyć  sobie  nie  tylko  poprzez  aktywną  działalność  w organizacji
dążącej do zmiany ustroju państwa. Równie surowe wyroki wydawane były także w stosunku do
osób,  które  okazywały  jakąkolwiek  pomoc  organizacjom   niepodległościowym.   Wśród
stawiających  po  wojnie  aktywny  opór  nowej  władzy  znaleźli  się  zarówno  ci,  którzy  mieli  już
doświadczenie  z wcześniejszej  walki  z okupantem,  jak  i młode  pokolenie,  wchodzące  dopiero
w dorosłość, którego dzieciństwo przypadło na lata wojny. 

 Wychowani  na  przedwojennych  ideałach  prezentowali  poglądy,  których  nie  chciały  tolerować
komunistyczne  władze.  Najwyraźniej  zostali  uznani  za  osoby nie  nadające  się  do  indoktrynacji
politycznej,   wiele  spraw za działalność na terenie wielkopolski  było rozpatrywanych na terenie
innego województwa np. WSR w Łodzi   np. w grupowej sprawie organizacji “Abażur 101″, gdzie
oprócz  kilkunastoletnich  kar  więzienia,  wydane  zostały  cztery  kary  śmierci  w stosunku  do  B.
Kupisa, B. Tarnowskiego, S. Gruchota i Cz. Kolczyka. Członkowie tej organizacji zbrojnej działali
od  czerwca 1945 r. do  sierpnia 1947. 
Rozprawy odbywały  się  zasadniczo w siedzibie  sądu wojskowego,  którego jurysdykcji  podlegał
oskarżony.
 Jednak w przypadku  bardziej  spektakularnych  spraw,  którym władza  chciała  nadać  szczególny
rozgłos,  gromadzono  sąd  i publiczność  w świetlicach  lub  stołówkach.  Najczęściej  były  to
wyreżyserowane wcześniej spektakle. Stawiali się na nich aktywiści partyjni, młodzież szkolna oraz
aktyw robotniczy, aby domagać się surowych wyroków dla wrogów ludu. Dodatkowo prasa i radio
tworzyły atmosferę nienawiści .
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Specyficzną formą wymierzania sprawiedliwości były tzw. “procesy kiblowe”. Nazywano tak
rozprawy, które odbywały się na miejscu w więzieniu. Publiczność nie miała na nie wstępu,
a najczęściej krótkie posiedzenie miało tylko zatwierdzić wydany wcześniej wyrok. 

Bilans  działalności  sądownictwa  wojskowego  w stosunku  do  osób  cywilnych  za  przestępczość
stricte polityczną Andrzej Werblan ocenia, że w latach 1944-49 Sądy Wojskowe wydały 45 tysięcy
wyroków w stosunku do osób cywilnych w tym 19 tys. za nielegalne posiadanie broni 
Na  podstawie  przebadanych  archiwach  sądownictwa  wojskowego  Jerzy  Paśnik  podaje  iż  sądy
wojskowe  w latach  1946-49  wydały  ponad  42,5  tysięcy  wyroków  w tym  15,5  tys.  za  udział
w nielegalnych związkach, 1,1 tys. za szpiegostwo i sabotaż,  1,3 tys. za gwałtowny zamach i za
nielegalne posiadanie broni około 21 tysięcy. W latach 1945 do 1954 sądy wojskowe skazały 81,5
tysięcy osób w tym w latach 1950-54 około 27,5 tysiąca osób. Realizacja niezwykle restrykcyjnego
prawa  nie  byłaby  jednak  możliwa  bez  licznego  zdyscyplinowanego,  politycznie  pewnego
i dyspozycyjnego  wobec  partii  komunistycznej,  korpusu  oficerów  wojskowego  wymiaru
sprawiedliwości.  Około  29  tysięcy  skazanych  obejmowało  przestępstwo  związane  z tzw.
przynależnością do organizacji kontrrewolucyjnej. Blisko 23 tysiące z ogólnej liczby kar orzeczono
w latach 1944-48 [16]/. Wyroki ferowane przez sądy wojskowe były na ogół bardzo surowe. W 320
sprawach rozpatrywanych przed nimi  w 4  kwartale  1944 roku o przestępstwach przewidzianych
w KKWP zbrodnie stanu oraz w dekrecie o ochronie państwa skazano na karę śmierci 117 osób.
Spośród orzeczonych kar śmierci wykonano 92 to jest 78,8%. W październiku 1944 sądy wojskowe
LWP orzekły 81 kar śmierci wykonano 65. 

W drugim półroczu 1945 roku sądy wydały 2517 wyroków śmierci w tym 1946r. – 981 kar śmierci,
1947r. -764 kar śmierci, 1948r. -548 kar śmierci i w 1949 roku wydano 224 wyroków, wojskowe
sądy operacyjne orzekły 73 kar śmierci z tym 40 za dezercję. Maria Turlejska ocenia iż w 1946 roku
sądy wojskowe orzekły 662 wyroków śmierci w tym 359 zostało wykonane. W latach 1945-46 sądy
wojskowe skazały na karę śmierci 1700 osób . WSR-y powołane na przełomie stycznia a lutego
1946  roku  orzekły  w drugiej  połowie  1946r.  192  kar  śmierci  w tym  177  w stosunku  do  osób
cywilnych a 25 w stosunku do funkcjonariuszy UB. Największą liczbę kar śmierci orzekły WSR-y
w Katowicach – 43, Warszawa -32, Białymstoku -24, Wrocławiu -18, Poznaniu -16, Katowicach -12
i Łodzi 10 kar śmierci. Sumując te dane z wyrokami kar śmierci sądów wojskowych i WSR-ów od
września 1944 do końca 1946 roku otrzymamy 4400 wyroków a kar śmierci wykonanych około
70%- 3000 straconych .Prezydent KRN ułaskawił 54 skazanych. Przerażać musi w takiej sytuacji
pismo B. Bieruta z sierpnia 1946 roku w którym użył następujących słów o zastosowaniu prawa
łaski w stosunku do osób skazanych na karę śmierci “co się tyczy prawa łaski nie ma ono na celu
osłabienia  ostrza  kary  lub  niwelowania  jej  przez  beztroski  liberalizm lecz  jest  jednym z nader
ważnych  i czułych  środków  penitencjarnych  którego  w żadnym  razie  nie  można  przekształcić
w jakiś  rodzaj  pasa ratunkowego dla  elementów wykolejonych,  zdemoralizowanych i społecznie
szkodliwych . 
Reasumując  powyższe  ustalenia,  należy  stwierdzić  wyjątkową represyjność  Wojskowych Sądów
Rejonowych,  które  stały  się  machiną  represji  w stosunku  do  podziemia  zbrojnego  i wszelkiej
opozycji cywilnej. 
Ustanowione dekrety wprowadzane w późniejszym okresie stanowiły jaskrawy przykład bezprawia
służącego celom politycznym komunistów, maskowanym pozorami wymiaru sprawiedliwości 
Wszystkie  konstrukcje prawne i kodeksy były zresztą  dowolnie,  bezprawni naginane do tajnych
wyroków wydawanych przez funkcjonariuszy UB przy końcu śledztwa. Zwykle więzień już przed
procesem dowiadywał się od przesłuchiwanych jaki otrzyma wyrok. Zapowiedź rzadko różniła się
od ostatecznego werdyktu. Bywały przypadki że oficerowie UB pod koniec procesu z miejsc dla
widowni dawała sądowi znaki określające liczbę lat więzienia jakie sąd miał zatwierdzić w czasie
procesu Skazanym żołnierzom podziemia antykomunistycznego, podobnie jak innym skazanym na
śmierć przysługiwało prawo odwołania się do Sądu Najwyższego. 
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Ten  niemal  w 100  %  okupowany  przez  sędziów  i prokuratorów  pochodzenia  żydowskiego
“zaklepywał”  wyroki  terenowych instancji  WSR-u.  Od egzekucji  mogło  uratować skazańca  już
tylko ułaskawienie, zmiana wyroku kary śmierci na dożywocie. Tu decydował B. Bierut – autor
setek  podpisów  pod  słowem  odmawiam  lub  nie  wyrażam  zgody.  Ta  mordercza  machina
funkcjonowała jeszcze 2 lata po śmierci Stalina. 
Powojenny wymiar sprawiedliwości był narzędziem z których wiele stanowiło zabójstwa sądowe.
Było to wynikiem działania całego systemu, którego poszczególne elementy zazębiały się. Seria
powojennych dekretów wydana była ściśle wedle zaleceń nowej komunistycznej władzy. 
Warto dodać, że aż przez 10 powojennych lat do 1955 roku sądownictwu i prokuraturze wojskowej
podlegały osoby cywilne oskarżone o popełnienie przestępstw przeciwko państwu tzw. przestępstw
kontrrewolucyjnych. Wiosną 1955 likwidacji uległy Wojskowe Prokuratury Rejonowe i Wojskowe
Sądy Rejonowe. W ten sposób zakończył się w Polsce ponury okres zbrodni w majestacie prawa.
W prawdzie jeszcze wiele lat potem prawo wykorzystywano do rozpraw z przeciwnikami ustroju 
komunistycznego, nigdy już owoce tych działań nie były równie tragiczne. 

W 1954 r. pojawiły się wewnątrz aparatu władzy propozycje ponownego rozszerzenia właściwości
sądów  powszechnych.  zwłaszcza  w sprawach  karnych.  W efekcie  tych  przemian,  ustawą  z 5
kwietnia  1955  r.  przekazana  została  sądom  powszechnym  właściwość  sądów  wojskowych
w sprawach  karnych  osób  cywilnych,  funkcjonariuszy  bezpieczeństwa  publicznego,  Milicji
Obywatelskiej  i Służby  Więziennej.  Ich  jurysdykcji  nie  podlegały  nadal  sprawy  żołnierzy
oskarżonych o popełnienie przestępstw wojskowych oraz o szpiegostwo. W sprawach wojskowych
orzekały ponownie sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe 
Skutkiem wydania  wspomnianej  ustawy było  rozformowanie  26  kwietnia  1955 r.  na  podstawie
decyzji organizacyjnej szefa Zarządu Sadownictwa Wojskowego płk.O. Karlinera – Wojskowych
Sądów  Rejonowych  oraz  Wojskowych  Prokuratur  Rejonowych.  Oczywiście  ich  działalność  nie
mogła  zostać  przerwana natychmiast  po wydaniu  rozkazu.  Część  spraw zamykana była  jeszcze
w kolejnych miesiącach pozostała zaś – przekazywana do sądów powszechnych. Ostatnia sprawa,
została decyzją z 11 maja 1955 r. przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi 
Pierwsze krytyczne oceny działalności WSR pojawiły się tuż po przełomie 1956 r. 10 grudnia tego
roku powołana została tzw. Komisja Mazura, tzn. Komisja do zbadania odpowiedzialności byłych
pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i NSW, kierowana
przez Mariana Mazura z-cy Prokuratora Generalnego PRL . 

Komisja  zwróciła  uwagę  na  takie  fakty,  jak  częste  przedłużanie  decyzji  o tymczasowym
aresztowaniu,  fałszowanie  protokołów  z posiedzeń  nie  jawnych,  godzenie  się  na  reżyserowanie
procesów politycznych, tendencyjne prowadzenie procesów, uleganie w toku wyroków wpływom
zewnętrznym  wbrew  dowodom  uzyskanym  w toku  rozprawy,  prowadzenie  spraw  bez  udziału
obrońcy, uznanie za jedyny dowód zeznań wymuszonych w śledztwie itp. Niewątpliwie działalność
WSR-ów  i WPR-ów  miała  charakter  represyjny,  skierowany  przeciwko  istniejącej  opozycji
politycznej.  Celem  wojskowych  sądów  i prokuratur  wypełniających  polecenia  organów
bezpieczeństwa było likwidowanie i zastraszenie tych, którzy nie chcieli zmienić poglądów. W ten
sposób komunistyczne władze utrwalały w kraju nowy porządek. 
Warto dodać na zakończenie, że w 1956 r.,  ani też kiedykolwiek później, aż do upadku systemu
komunistycznego w Polsce, żadnej kolejno po sobie następującej “ekipie” rządzącej nie zależało na
wyjaśnieniu  problemu  masowych  represji,  w tym  sądowych  wypaczeń  z lat  1944-56.  Rządzący
musieli mieć, bowiem świadomość, że ujawnienie skrzętnie dotąd ukrywanych faktów obnażyłoby
istniejące wówczas bezprawie, będące skutkiem siłowego narzucenia Polsce niechcianego ustroju.
Wyjaśnienie terroru i bezprawia sądowego lat 40 i 50 nie było możliwe z jeszcze jednego powodu. 

Byli  sędziowie  i prokuratorzy  w ogromnej  większości  nadal  (aż  do  lat  90)  pracowali
w sądownictwie, prokuraturze, adwokaturze i urzędach centralnych. 
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Wciąż stanowili  władzę piastując urzędy w kluczowych instytucjach państwowych.  Mimo wielu
dowodów na popełnienie  zbrodni  sądowych Polski  Wymiar  Sprawiedliwości  unieważnia  tysiące
wyroków zapadłych w latach stalinowskich i z każdym rokiem coraz bardziej gaśnie nadzieja na
sprawiedliwy osąd ludzi odpowiedzialnych za mord sądowy w majestacie “ludowego prawa”.

opracowano przez zespół : dr Marian Stencel;  Janusz Władysław;  Henryk Czarnecki 
http://www.wimieniuprawa.republika.pl/prawo

                                                                                                                                                     

             To był prawdziwy.                                           To był  fałszywy.

Zdjęcie legitymacyjne prawdziwego Władysława Bartoszewskiego                            121.



                                                                                                                                                         

Prawdziwy Władysław  Bartoszewski  był w obozie i mógł wyjść na  doskonale  podrobionych
fałszywych  papierach, nie będąc  rozszyfrowanym, potem  dalej działał  aktywnie.....albo....z  obozu
wyszedł  już  kto  inny. Moim zdaniem , został podmieniony w  obozie,  gdyż za  dobrze znał
warunki oraz  realia w  Auschwitz a potem wszedł w struktury  Armii  Krajowej i,  dlatego nie
walczył w powstaniu tylko siedział  gdzieś po piwnicach, miał  w  związku z tym opinię  tchórza i
całe  życie  miał  potworne   wyrzuty   sumienia  ,które   zagłuszał   wrzawą   wokół  siebie  oraz
reklamiarskim wizerunkiem. 

GRUPA  ŻOLIBORSKA 

…..Gdy wybuchła wojna Władysław Bartoszewski miał 17 lat. 19 września 1940 został zatrzymany
na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez hitlerowców. Przypadkowo dostał się do
Oświęcimia, był w tym samym transporcie co Witold Pilecki.Od nocy 21/22 września 1940 roku
obaj  stali  się  więźniami  niemieckiego  obozu  koncentracyjnego  Auschwitz-Birkenau
(Konzentrazionlager Auschwitz I, numer obozowy 4427, natomiast Witold Pilecki, który do obozy
poszedł  z  własnej  woli  miał  nr  4859)  Bartoszewskiego  zwolniono  z  Oświęcimia  po  kilku
miesiącach – 8 kwietnia 1941, co było wydarzeniem niespotykanym. Natomiast Pilecki dopiero
po  ponad  2  latach…  27  kwietnia  1943  zdecydował  się  na  ucieczkę  z  obozu….  Dlaczego
wspominanie o Witoldzie Pileckim w tej części historii jest istotnie? – o tym kilka akapitów dalej. 

Według  Bartoszewskiego  zwolnienie  zawdzięcza  przyjaciołom z  Polskiego  Czerwonego  Krzyża
oficjalnym powodem był zły stan zdrowia. Nieoficjalnie zwolnienie przypisywano stawiennictwu
siostry Bartoszewskiego,  która kolaborowała z Niemcami, nawet wyszła za mąż za SSmana.
Jednak według relacji  prof.  Miry Modelskiej-Creech z Georgetown University  w Waszyngtonie,
pracownika administracji  białego domu, istnieje  świadek, który przeżył  Oświęcim i  twierdzi,  że
Bartoszewski był kolaborantem. Świadek opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimu,
znał  m.in.,  szczegóły  na  temat  wykształcenia  Bartoszewskiego.  Twierdził,  że  za  sprawą
Bartoszewskiego i 14 innych donosicieli, którzy opuścili Oświęcim (notabene pociągiem pierwszej
klasy) zlikwidowano 21 wysokich rangą Akowców. Ów świadek jest przekonany, że Bartoszewski
był  konfidentem........Nikogo  nie  zwalniano  z  Auschwitz,  przynajmniej  nie  uczciwych  ludzi,  co
innego  kolaboranci…  Tłumaczenie,  że  go  zwolnili  ze  względów  zdrowotnych  wydaje  się  co
najmniej podejrzane. Mimo tego obdarzono go zaufaniem w organizacji katolickiej FOP – Front
Odrodzenia Polski, związanym ze Stronnictwem Pracy, a kierowanym przez pisarkę Zofię Kossak
Szczucką. Bartoszewski niemal natychmiastowo po wyjściu z Oświęcimia został wzięty do struktur
konspiracyjnych.                
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Jest to sytuacja nie do pomyślenia, taki człowiek był zbyt podejrzany, tacy ludzi mogli być pod
obserwacja, dla konspiracji to zbyt duże ryzyko… Bartoszewski prawdopodobnie albo zataił ten
niewygodny fakt, albo został wciągnięty do konspiracji z pomocą niemieckiej agentury.Wystarczy
poczytać  raporty  Pileckiego,  żeby  wiedzieć,  że  zwolnienia  polskich  więźniów  się  zdarzały  i
niekoniecznie musieli to być kolaboranci, bo np. za pośrednictwem jednego z takich zwolnionych
rotmistrz  przekazywał  informację do Warszawy.  Nie  jest  tajemnicą,  że władze  okupacyjne były
podatne na gigantyczną korupcję i dobrą łapówką można było ocalić życie.

Według wersji  przytaczanej  przez  przewodników w obozie  Auschwitz,  Bartoszewski  miał  kartę
pracy  PCK,  jego  matka  pracowała  w  PCK  i  zrobiła  z  niego  pracownika  czerwonego  krzyża.
Rodzicie prawdopodobnie wręczyli łapówki Niemcom dzięki którym został wezwany przed komisję
lekarską. Przed komisją za namową polskiego lekarza, zamaskował swoje rany i udawał, że jest
zdrowy (inaczej nie wypuściliby go, jako żyjącego „dowodu” na mordercze warunki w obozie).
Podpisał oświadczenie, że nie ma zastrzeżeń do pobytu w KL Auschwitz i po prostu wyszedł…

W tamtym czasie niemiecka agentura była niezwykle rozwiniętą. Dzisiaj milczy się o tej niechlubnej
przeszłości hasło „banda Ganzweicha”, „Grupa 13” – „trzynastka”, „Pierwsza pomoc”, „Żydowskie 
Pogotowie Ratunkowe” nikomu nic nie mówi podobnie jak ŻGW! dla której pracowały tysiące 
żydowskich agentów. Żagiew czyli Żydowska Gwardia Wolności działała nie tylko w getcie 
warszawskim, a w całej Warszawie. Służyła do infiltrowania żydowskich i polskich organizacji 
podziemnych, w tym niosących pomoc Żydom. Niemcy wyposażali swoich żydowskich agentów 
także w broń! Agenci mieli za zadanie udawać, że szukają pomocy, a gdy znaleźli Polaków 
którzy im ją zaoferowali po prostu donosili na nich skazując ich i tym samym często ich 
rodziny na śmierć. Trudniących się tym zajęciem Żydów polskie państwo podziemne starało się 
zabijać i bynajmniej nie był to wyraz antysemityzmu. ŻGW zajmowało się również przemytem 
żywności do getta starając się przejąć całkowitą kontrolę nad kanałami przerzutowymi, co czyni tą 
organizację pośrednio odpowiedzialną za śmierć głodową swoich rodaków. ŻGW zajmowała się 
także szmalcownictwem tropiąc i wydając Niemcom Żydów ukrywających się w tzw. aryjskiej 
części Warszawy. Skala zjawiska była porażająca, podobnych organizacji działało wiele, 
równolegle, w niemal każdym większym mieście. Nawet w Berlinie – słynna grupa informatorów 
Stelli Kuebler-Goldschlag (której notabene opłacała się kolaboracja – żyje do dziś).
Jednak  największe  znaczenie  miały  Judenraty,  bez  nich  holocaust  po  prostu  nie  udałby  się,
Judenraty  wyjątkowo  gorliwie  pomagały  Niemcom  mordować  własny  naród
(http://chodakiewicz.salon24.pl/81001,lonek-skosowski-koniec-zydowskich-kolaborantow-gestapo
http://pokazywarka.pl/judenraty/ ) W ostatecznym rozrachunku to właśnie Żydzi byli największymi
pomocnikami  Hitlera  i  w  największym  stopniu  przyczynili  się  do  swojej  zagłady.  Fakty  są
niewygodne  dlatego  wciąż  pompuje  się  „Polaka  antysemitę”  zasłonę  dymną  dla  żydowskich
zbrodni.

Należy  mówić  nawet  o  niewygodnych  kwestiach,  tak  samo  jak  należy  mówić  o  przypadkach
Polaków –  agentów,  których  w  wielomilionowym narodzie  trochę  się  znalazło.  Jednak  Polskie
władze nigdy nie współpracowały z Niemcami, a Polaków- szmalcowników skazywano w imieniu
RP na śmierć. To wielka i zasadnicza różnica między postawą Polaków, a postawą innych narodów,
których władze oficjalnie współpracowały z okupantem i wydawały im swoich obywateli.

O roli, znaczeniu i skali niemieckiej żydowskiej agentury dzisiaj nie pamięta się. Ciekawym skali
zjawiska polecam pogooglać nazwiska szefów bardziej znanych siatek żydowskich kolaborantów –
m.in. Maurycy Diamant, Julian Appel, Aleksander Förster, Grysza Zełkowicz, Szamaj Grajer, Leon
(Lejb)  Skosowski  („Lonek”),  Abraham Gancwajch,  Dawid Sternfeld,  Kenigl,  „kapitan”  Lontski,
Ganzweich, Kuebler-Goldschlag, Paweł Włodawski, Hermanowski i żona jego Wanda Mostowicz,
Lola  Kochman,  Zuzanna  Gińczank,  Wilson  ps.  Stekier,  Stanisława  Lepianka,  Fijałkowski
Władysław,  Rajchman  („Romanowski”)  itd.Nie  tylko  tysiące  Żydów  –  niemieckich  agentów
skutecznie  niszczyło  wizerunek  Polaków  podczas  II  wś.  Niemal  każdy  Żyd,  który  bogacił  się
kosztem swoim braci robił poprzez podsycanie strachu przed Polakami-antysemitami.                123.



Co  ciekawe,  wbrew  pozorom  można  odnaleźć  tysiące  przypadków,  znanych,  czynnych
przedwojennych Polaków- antysemitów, którzy w czasie wojny ratowali  życie Żydów ryzykując
własne. Czy jakiś Żyd zdobył się na coś takiego? To nie jest pytanie retoryczne, niestety trudno tutaj
o jakąkolwiek konkretną odpowiedź.

Polak antysemita nie kupował u Żyda, pisał antysemickie teksty, nawoływał innych do bojkotu tego
co żydowskie  jednak nigdy nie  był  mordercą  na  jakiego się  go  GENERALNIE kreuje.  To jest
zasadnicza  różnica.  Można  było  być  dobrym  Polakiem  katolikiem  i  antysemitą  jednocześnie.
Polakom  mogła  nie  podobać  się  niesamowita  nad  reprezentacja  Żydów  w  wielu  zawodach,  a
szczególnie  na  studiach… I  próbowali  działać  gdyż  nie  chcieli  aby  90% elity  tego  kraju  było
Żydami. Ich działa m.in. getto ławkowe w konsekwencji uratowało życie tysiącom Żydów, gdyż
wielu nie mogąc studiować w Polsce wojnę spędzili studiując za granicą…

Wracając do strachu przed Polakami – co sprytniejsi Żydzi bardzo często napadali innych Żydów
„na Polaka” – często sami udawali Polaków lub udawali bandy współpracujące z Polakami, chociaż
niewykluczone,  że czasami  współpracowali  z  Polakami  – szmalcownikami.  Żydowskość w tym
czasie nie zawsze była kwestią jednoznaczną, przechrzty, małżeństwa mieszane, wielu Żydów miało
blond włosy,  niebieskie  czy  zielone  oczy.  Granica  się  zacierała.  Jest  wiele  historii  gdy Polacy,
mieszkańcy małych miasteczek zbiorowo ratowali Żydów zintegrowanych z polakami z rąk innych
Żydów  katów,  żydowskiej  policji  czy  Niemców… –  ratowali  tych,  którzy  opowiedzieli  się  za
polskością – zostali katolikami i zintegrowali się z polską kulturą. Zrobili to co każdy mieszkaniec
każdego kraju robić powinien aby dany kraj mógł nadal trwać – obywatele nie mogą się całkowicie
izolować w swoich grupach.

Żydzi często popadali w paranoję strachu, a wielu tą paranoję podsycało. Wokół polaków narosło
przez  to  wiele  negatywnych  mitów  i  stereotypów,  które  naprawdę  nigdy  nie  były  rozsądnie
uzasadnione. Na podstawie nielicznych wyjątków zbudowano negatywny obraz polaka-antysemity,
który w czasie wojny donosił i mordował Żydów.
Wciąż  powstają  nieuprawnione  legendy,  książki,  ostatnio  nawet  filmy  o  Żydach  bohatersko
walczących  z  Niemcami.  Jednak  historia  nie  zna  takich  przypadków,  z  polskich  bandytów
żydowskiego  pochodzenia  robi  się  bohaterów (Film „Opór”  z  Craigiem o  braciach  Bielskich  –
bandytach, którzy rabując i gwałcąc zamordowali ponad setkę polaków w tym kobiety i dzieci), albo
po prostu ich się wymyśla (Film „Bękarty wojny”,  „Inglourious Basterds” w którym bohaterscy
Żydzi z pasją zabijają Niemców w tym samego Hitlera).  Powstanie w Warszawskim Getcie jest
słynniejsze, lepiej upamiętnione od powstania Warszawskiego.W getcie Żydzi wskutek długich walk
zabili dosłownie kilkunastu Niemców (głównie przypadkowo), a ich walka nie miała już żadnego
znaczenia, Polacy zabili TYSIĄC razy więcej Niemców, a dokładnie kilkanaście tysięcy świetnie
uzbrojonych hitlerowskich żołnierzy i to z nadzieją wyzwolenia Warszawy i zakończenie wojny,
niezależnie od porażki, błędów tego okresu, powstanie to zasługuje na pamięć co najmniej taką jaką
obdarza się beznadziejne powstanie w Getcie.
Bartoszewski zawodowo zajmuję się wypaczaniem historii i mieszaniem ludziom w głowach, znane
są jego słynne słowa o tym, że podczas II wojny światowej bardziej bał się Polaków niż Niemców.
Słowa te potwierdzał wielokrotnie. Władysław Bartoszewski nie neguje kłamliwych i szkodliwych
dla Polski i Polaków tez Książki Jana T. Grossa „Złote żniwa”. Lub neguje je na swój sposób np.
stwierdzając,  że „to bezwstydne bogacenie się Polaków nie miało rasistowskiego tła”.  Dając do
zrozumienia, że rzeczywiście generalnie Polacy masowo mordowali, donosili na żydów, usługiwali
Niemcom aby zagarnąć żydowskie majątki jednak wcale nie tylko z powodu antysemityzmu lecz
zwykłej chciwości. Jaka to piękna obrona…
Niszczy się więc pamięć o dobrych faktach chociażby o fakcie, że setki tysięcy polaków uratowało
niemal pół miliona Żydów wspomina się jak najmniej, tak samo jak nie wspomina się o ofiarach
żydowskiej  agentury,  polakach,  którzy  oddali  życie  za  Żydów,  nierzadko  całych  rodzinach  (np.
dobrze udokumentowany przypadek rodziny Ulmów) Nie udało się też do dziś udokumentować ani
jednej historii odwrotnej tzn. gdy Żydzi ryzykując własnym życiem ratowali polaków.
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W tym niszczeniu pamięci niestety pomagał i pomaga Władysław Bartoszewski, który 
konsekwentnie milczy na pewne tematy, mówiąc na inne, kreując historię pełną zniekształceń, 
czasem wprost fałszywą. 
                                                  Z jakich powodów?
W Powstaniu Warszawskim właściwie statystował. Był noszowym, a w 1944 tylko adiutantem. Był 
uczestnikiem, ale że „bronił stolicy” to za dużo powiedziane. Takich jak on pomocników AK 
walczącej było dziesiątki tysięcy. W boju się nie wykazał. Wiele opowieści z tego okresu jego życia 
okazało się kłamliwych. Na jednym ze spotkań pytano go gdzie dokładnie brał udział w Powstaniu i 
czy mógłby podać jakiś oddział, nazwiska, wydarzenia itd. Niestety tylko zakłopotanie i mętne 
wyjaśnienia. W żadnej dokumentacji nie ma jego nazwiska czy pseudonimu. Wygląda na to, że jego 
przyszłość jest jednym z mitów III RP, który trzeba odkłamać.

Zofia Kossak była założycielką „Żegoty” organizacji pomagającej i ratującej Żydów. Stała na czele
Frontu Odrodzenia Polski, tajnej organizacji katolickiej, będącej kontynuacją przedwojennej Akcji
Katolickiej.  Współpracowała  też  z  polityczno-wojskową  katolicką  organizacją  podziemną  Unia.
Bartoszewski – wówczas osiemnastoletni – był tylko małym trybikiem w tej organizacji. Ze swymi
rewelacjami czekał długo – do śmierci Kossak Szczuckiej i do śmierci jej córki mieszkającej w
Szwajcarii (wydala 2 świetne książki o Matce). Dopiero po jej śmierci zaczął przypisywać sobie
GŁÓWNĄ ROLĘ!

„Poznałem Zofię Kossak Szczucką, oraz towarzyszącego jej Ojca superiora Kosibowiecza – TJ, w
połowie  lat  30-tych  gdy  odwiedzała  naszą  podchorążówkę  (organizacja  Żółty  Krzyż)”.  Ona  to
doceniając  w  Bartoszewskim  zamiłowania  dziennikarskie,  zaprotegowała  go  do  Władysława
Bieńkowskiego, ps. ” Wencki” – kierownika Wydziału Społ. w Delegaturze Rządu. Ten z biegiem
czasu wciągnął go,  zawsze wścibskiego i  energicznego,  do akcji  pomocy Żydom, a wreszcie  w
1942/43 do organizacji „Żegota”, mając nadzieję, że się dobrze wywiąże z zadań jako pobratymiec
krwi.  Bartoszewski  opiekował  się  zleconymi  mu  rodzinami  żydowskimi,  nosił  im  pieniądze,
zaopatrzenie, lekarstwa, sprowadzał lekarzy do chorujących, zabezpieczał im zmianę mieszkania po
dekonspiracji.  był małym kółkiem związanym z życiem kilkudziesięciu rodzin,  w ramach dużej
machiny troszczącej się o życie dziesiątków tysięcy. Miał skromną rolę związaną z wiekiem.

Dopiero  po  wojnie  działalność  Bartoszewskiego  nabrała  dużego  rozpędu,  zakresu,  zaczął  sobie
przypisywać  prawie  główną  rolę  w  tym  Wydziale,  kierowanym  przez  Bieńkowskiego  -”
Wenckiego”.  To mu udało  się  przeprowadzić,  gdyż Bieńkowski  musiał  zniknąć,  ukrywał  się,  a
Bartoszewski  „roztropnie”  o  nim  nie  wspominał,  choć  miał  takie  okazje  gdy  pracował  w  tyg.
„Stolica”, bo on tam sobie wyrabiał markę, więc przemilczał Bieńkowski a wpisywał siebie. I tak
powstał bohater.

….W 1941 r. za pośrednictwem Hanny Czaki, nawiązał CZYTAJ  WKRĘCIŁ SIĘ  kontakt ze 
Związkiem Walki Zbrojnej. VI  Oddziałowi BiP (Biuro Informacji i Propagandy) Komendy 
Głównej AK przekazał latem 1941 r. sprawozdanie ze swojego pobytu w KL-Auschwitz (wrzesień 
1940 - kwiecień 1941)....

           Hitlerowcy doskonale znali wszystkie plany  powstańcze i  posiadali nawet  dokładną 
                                          dyslokację  powstańczych  ugrupowań.
Przed  wybuchem powstania nawet  ''dobrodusznie ''radzili Polakom aby nie wszczynali walk 
             o stolicę , gdyż będą one natychmiast zmiażdżone przez  nich  i tak się  stało. 

BARTOSZEWSKI …..? 

Po zakończeniu wojny Bartoszewski pracował w Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce, związał się ze środowiskiem PSL, co pociągnęło za sobą konsekwencje 
prześladowań ze strony polskich władz komunistycznych.
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Od września 1990 do marca 1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. W 1995 zajmował urząd
ministra  spraw  zagranicznych w  rządzie  Józefa  Oleksego (jako  tzw.  minister  prezydencki
desygnowany przez  Lecha Wałęsę). W Bonn, 28 kwietnia 1995, jako jedyny zagraniczny mówca
wystąpił z ponad godzinnym przemówieniem podczas uroczystej sesji  Bundestagu i  Bundesratu z
okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.  W latach 1990–2000 był przewodniczącym
Międzynarodowej  Rady  Państwowego  Muzeum Auschwitz-Birkenau  w Oświęcimiu,  a  w latach
2000–2014 był przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach 1991–1995 był
członkiem  Rady  ds.  Stosunków  Polsko-Żydowskich  przy  Prezydencie  RP.  Od  marca  1995  był
wiceprezesem Polskiego  PEN Clubu,  w latach  2001–2010 prezesem,  następnie  został  prezesem
honorowym.  W  kwietniu  1998  został  członkiem  Rady  Kuratorów  Zakładu  Narodowego  im.
Ossolińskich.

Był członkiem Komisji Historii i Kultury Żydów przy Polskiej Akademii Umiejętności. Od czerwca
2001 pełnił  funkcję  przewodniczącego  Rady Ochrony Pamięci  Walk i  Męczeństwa.  27 stycznia
2005,  w 60.  rocznicę  wyzwolenia  obozu koncentracyjnego  Auschwitz-Birkenau,  przemawiał  na
oficjalnych uroczystościach rocznicowych jako przedstawiciel polskich więźniów obozu. W 2009
zainicjował powstanie Fundacji Auschwitz-Birkenau i został przewodniczącym jej rady. Należał do
orędowników  pojednania  polsko-żydowskiego  oraz  polsko-niemieckiego,  a  jednocześnie  przez
swoją działalność publicystyczną i naukową dbał o zachowanie pamięci o dziedzictwie  Polskiego
Państwa Podziemnego, powstania warszawskiego oraz o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego
i  komunistycznego.  Od kwietnia 2009 był Prezesem Honorowym  Stowarzyszenia Pracowników,
Współpracowników i  Przyjaciół  Rozgłośni  Polskiej  Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Warszawie.

Władysław Bartoszewski był synem Władysława i Beaty Bartoszewskich. Z pierwszą żoną Antoniną
Mijal-Bartoszewską miał syna Władysława Teofila Bartoszewskiego. Jego drugą żoną była Zofia 
Bartoszewska, którą poślubił w 1967...

                                          Działacze Żegoty w kwietniu 1946.

               Musiał się napracować także nad  denuncjowaniem innych  żydów!

W 1955 zwolniony z więzienia z powodu złego stanu zdrowia (!!!), zaraz po zwolnieniu sąd 
Wojskowy umorzył postępowanie wobec niego ponieważ z działalności w AK 
                                           …....ujawnił się w 1945 r. 10.01…                                                      126.



                                  HANNA  CZAKI  WYDANA  PRZEZ  AGENTA  

Hanna Czaki,  ps. Helena (ur. w  11 stycznia 1922, zm.  11 lutego 1944 w  Warszawie) – polska
harcerka,  działaczka  młodzieżowa,  łączniczka  i  sekretarka  kierownika  Wydziału  Informacji  w
Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

Jej rodzicami byli  Tytus i Jadwiga Czaki. Podczas nauki w Gimnazjum i Liceum im.  Aleksandry
Piłsudskiej (1935–1940)  pełniła  funkcję  przybocznej  w  8.  Warszawskiej  Żeńskiej  Drużynie
Harcerek. Była związana ze  Stronnictwem Demokratycznym. Studiowała na Wydziale Socjologii
Tajnego  Uniwersytetu  Ziem Zachodnich,  którego  zajęcia  odbywały  się  m.in.  w  mieszkaniu  jej
rodziców.  W strukturach  Polskiego  Państwa  Podziemnego działała  jako  łączniczka  i  sekretarka
kierownika  Wydziału  Informacji  w  Biurze  Informacji  i  Propagandy  Komendy  Głównej  Armii
Krajowej inż.  Jerzego Makowieckiego.Mieszkała w Warszawie przy ul.  Słowackiego 35/43. Była
sąsiadką  Władysława  Bartoszewskiego.  Z  powodu  jego  poważnej  choroby  po  powrocie  z  KL
Auschwitz podjęła się ochotniczo jego opieki. Nakłoniła Bartoszewskiego do zrelacjonowania jego
obozowych wspomnień, które pod dyktando chorego spisała na maszynie. Stały się one podstawą do
sporządzenia przez Halinę Krahelską konspiracyjnej broszury pt. Oświęcim. Pamiętnik więźnia.

5 stycznia 1944 podczas przenoszenia poczty konspiracyjnej wraz z szyfrowanymi dokumentami i
błonami mikrofilmowymi została wraz z inną łączniczką Zofią Ważyńską (ps. Krystyna) zatrzymana
przez  patrol  policji  niemieckiej.  Po  południu  trzech  gestapowców  wkroczyło  do  mieszkania
Czakich,  kiedy  na  wykład  zebrali  się  studenci  podziemnego  Uniwersytetu  Ziem  Zachodnich.
Niemcy  aresztowali  rodziców  Hanki,  ciotkę,  adiunkta  Władysława  Okińskiego,  dziesięcioro
studentów i  łączniczkę  Ewę Pohoską,  która  usiłowała  ostrzec  Czakich.  Po aresztowaniu  Hanna
została  przewieziona  do  siedziby  gestapo w  Al.  Szucha,  gdzie  poddano  ją  torturom  (przez
kilkanaście godzin biło ją czterech mężczyzn). Następnie w stanie krytycznym przewieziono ją na
tzw.  Serbię - do kobiecego oddziału więzienia na  Pawiaku. W pierwszym grypsie wyniesionym z
więzienia  pisała:  O  mnie  się  nie  martwcie.  Ich  ratujcie... W  grypsie  wysłanym  do  W.
Bartoszewskiego informowała, iż nie zdradziła nikogo, prosiła również o opróżnienie znajdującej
się  w jej  mieszkaniu  skrytki  podłogowej (zawierała  ona klucze  szyfrowe,  listy  konspiracyjnych
adresów  i  notatki),  której  oczyszczenia  podjęli  się  m.in.  W.  Bartoszewski,  Stefan  Rodkiewicz
(ps.Lech), Kozielewski ps. Robak, Zbigniew Gajowniczek. W wysłanym W. Bartoszewskiemu pod
koniec stycznia 1944 r. grypsie napisała: Władeczku. Jutro znów przesłuchanie – zdaje się, że Mama
i ciotka także. Ciekawam, czy to się już rozstrzygnie, czy jeszcze nie. Mam trochę tremy. Może jutro
napiszę coś nowego, może nie będę z jakiegoś powodu mogła. Pamiętaj o rodzicach – oboje chorzy,
długo więzienia czy jakiegoś Oświęcimia nie  wytrzymają.  W grypsie  tym napisała  również,  jaki
kształt powinna przybrać przyszła Polska: Trzeba pamiętać, że fundamentem nowego ustroju będzie
wychowanie nowego człowieka. Na nic najlepsze plany, bezcelowe wszelkie spory o rysunek ustroju,
jeśli nie zdołamy stworzyć ludzi, którzy to podejmą. I nie jednostki to być mają a społeczność. A
wychowanie ma wytworzyć w człowieku umiłowanie Prawdy, Pracy i Piękna. Została stracona o
świcie 11 lutego 1944 w ruinach getta warszawskiego w grupie 36 kobiet wybranych na śmierć 10
lutego 1944.   

W związku z tym w 1959 komunistyczny stalinowski sąd wojskowy przyznaje 
Bartoszewskiemu odszkodowanie za straty moralne…(.....) ' - bo siedział w więzieniu  jako 
prawdziwy Władysław Bartoszewski i  musiał się do tego  jakoś  przyznać... 

W  latach  1972-73  toczyło  się  śledztwo  Wydziału  Śledczego  KSMO  po  doniesieniu  W.
Bartoszewskiego  do  Prokuratury  Generalnej  –  sprawa nr  repertorium D-59/72  –  w  związku  ze
sfałszowaniem jego podpisu. Fałszerstwo było elementem kombinacji operacyjnej SB mającej na
celu,  za  pomocą  spreparowanych  materiałów,  skompromitowanie  W.  Bartoszewskiego  w
środowisku dziennikarskim i inteligenckim jako agenta SB i przedstawienie go jako informatora
„Radio Wolna Europa”....-   którym de  facto  był , ale  jako  rzeczywisty agent a  gra  SB  miała  na
celu zamaskowanie jego roli oraz  odwrócenie  uwagi.                                                                  127.



Bartoszewski nie jest i nigdy nie był profesorem
Gdy jeden z internatów zapytał o ten tytuł Niemieckie MSZ, które prezentowało go na ich stronach,
natychmiast  poprawiono  błąd.  Niemieckie  ministerstwo  spraw  zagranicznych  usunęło  tytuł
profesora  dla  Władysława  Bartoszewskiego  ponieważ  go  nie  posiada.  Bartoszewski  ma
wykształcenie średnie, gdyż skreślono go z listy studentów w 1962 r. ? na UW. Biografię ma bogatą
(podane przez niego fakty nie do sprawdzenia) ale wykształcenie średnie. Jednym słowem przez
wiele lat wprowadzano ludzi w błąd uznając tytuł profesora Bartoszewskiemu

Najpierw była wojna (Bartoszewski zrobił maturę w 1939 r., potem studiował polonistykę na tajnym
Wydziale  Filologicznym  UW  –  po  wojnie  reżim  PRL  robił,  co  mógł  by  uniemożliwić  mu
dokończenie tych studiów („Złożył na ręce profesora Juliana Krzyżanowskiego pracę magisterską,
jednak  decyzją  rektora  UW Stanisława Turskiego  został  w październiku  1962 skreślony  z  listy
studentów.” pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski )

                                 Bartoszewski formalnie nie ma nawet tytułu magistra.

W Krakowie był uznawany za wielkiego żydowskiego bohatera, ułatwiono mu wykłady na KUL,
choć przy wątpliwej  maturze  okupacyjnej  (czy  małej  maturze)  i  3  dr.  h.c.  nie  mając wyższych
studiów, kreowano go na „profesora”, ale nie ma tego tytułu...
Witold Pilecki był żołnierzem AK i współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, był  dobrowolnym
więźniem  Auschwitz-Birkenau,  organizatorem  potężnego  ruchu  oporu  w  obozie  i  autorem
pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego, które spisał po ucieczce z
Auschwitz.Pilecki  do  Auschwitz  pojechał  w  tym  samym  transporcie  co  Bartoszewski.  W tym
samym  czasie  w  Auschwitz  był  też  Cyrankiewicz.  Pilecki  został  zamordowany  i  skazany  na
zapomnienie przez komunistów (Cyrankiewicz z racji wysokiej pozycji mógł mu wtedy pomóc ale
nie zrobił tego, Bartoszewski zresztą również nie próbował pomagać Pileckiemu, a po jego śmierci
przyczynił się do niszczenia pamięć o nim),
Zarówno Cyrankiewicz jak i Pilecki znali się z Auschwitz. Pilecki organizował ruch oporu, to samo
podobno robił Cyrankiewicz (lub ukradł Pileckiemu zasługi! wg rodziny Pileckiego Cyrankiewicz
miał być konfidentem SS).
Nie  są  znane  dokładne  dzieje  Bartoszewskiego  w  Oświęcimiu,  nie  wiadomo  jakie  były  ich
relacje,ale faktem jest, że Bartoszewski został legalnie zwolniony z Auschwitz, tłumaczył się, że
dzięki  wstawiennictwem  przyjaciół  z  PCK.Rodzi  się  pytanie:  co  zdecydowało  aby  nie  pomóc
Pileckiemu uniknąć śmierci  (czy nawet  pomóc w mordzie sądowym!) a  potem dopilnować aby
zapomniano o nim na wiele lat?

AGENT  BARTOSZEWSKI 

Był autorem około 50 książek i prawie 1500 artykułów, głównie na temat okupacji niemieckiej,
m.in.:

• Konspiracyjne Varsaviana poetyckie 1939–1944: zarys informacyjny, Warszawa 1962,
• Organizacja małego sabotażu „Wawer” w Warszawie (1940–1944), 1966,
• Die polnische Untergrundpresse in den Jahren 1939 bis 1945, Druckerei und Verlagsanstalt, 

Konstancja 1967,
• Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945 (oprac. wspólnie z Zofią 

Lewinówną), Znak, Kraków 1967 i 1969,
• Palmiry, Książka i Wiedza, Warszawa 1969,
• Warszawski pierścień śmierci 1939–1944, Zachodnia Agencja Prasowa, Warszawa 1967, 

Interpress, Warszawa 1970, Świat Książki, Warszawa 2008, ISBN 978-83-247-1242-7, 
ponadto wydania w języku angielskim 1968 i niemieckim 1970,

• Kronika wydarzeń w Warszawie 1939–1949 (oprac., z Bogdanem Brzezińskim i Leszkiem 
Moczulskim), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970,           
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• Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Prasa, druki ulotne i inne publikacje 
powstańcze (oprac., praca zbiorowa), t. I–III, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1974,

• 1859 dni Warszawy (szkic wstępny Aleksander Gieysztor, bibliografia prac Władysława 
Bartoszewskiego – Zofia Steczowicz-Sajderowa, indeks Zofia Bartoszewska), Znak, Kraków
1974, wydanie 2 uzupełnione: Znak, Kraków 1984, ISBN 83-7006-152-4, wydanie 3 
poprawione i poszerzone: Znak, Kraków 2008, ISBN 978-83-240-1057-8,

• Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 (inauguracyjny wykład TKN wygłoszony w 
Warszawie 2 listopada 1979, drugi obieg), Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa 
Warszawa 1979 i 1980, OW „Solidarność” MKZ, Wrocław 1981, Agencja Informacyjna 
Solidarności Walczącej, Lublin 1985 i inne,

• Doświadczenia lat wojny 1939–1945. Fakty, postawy, refleksje, Znak, Kraków 1982 i 2009, 
ISBN 978-83-240-1217-6,

• Los Żydów Warszawy 1939–1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim, 
Puls, Londyn 1983, Bez Cięć, Kraków 1985 (drugi obieg), Międzyzakładowa Struktura 
„Solidarności”, Warszawa 1985 (drugi obieg), wydanie 2 poprawione i rozszerzone: Puls, 
Londyn 1988, ISBN 0-907587-38-0, Fakt, Łódź 1989 (drugi obieg),

• Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein, Herder, Freiburg 1983, ISBN 3-451-
19958-0, Herder, Freiburg 1984, ISBN 3-451-19958-0, Herder, Freiburg 1986, ISBN 3-451-
19958-0,

• Jesień nadziei: warto być przyzwoitym (tłumaczenie z wydania zachodnioniemieckiego, 
posłowie Reinholda Lehmanna, drugi obieg), Spotkania, Lublin 1984 i 1986,

• Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, Aneks, Londyn 1984, Krąg, 
Warszawa 1984 (drugi obieg), Alfa, Warszawa 1989, ISBN 83-7001-283-3, Świat Książki, 
Warszawa 2004, ISBN 83-7391-679-2, Świat Książki, Warszawa 2008, ISBN 978-83-247-
1202-1,

• Metody i praktyki Bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL (pod pseudonimem Jan 
Kowalski, drugi obieg), Grupy Polityczne „Wola” oraz Ogólnopolski Komitet Oporu 
Robotników „Solidarność”, Warszawa 1985, Biuletyn Łódzki, Łódź 1985, Rota, Kraków 
1986 i inne,

• Aus der Geschichte lernen? Aufsätze und Reden zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte 
Polens (przedmowa Stanisław Lem) Deutscher Taschenbuch Verlag, Monachium 1986,

• Syndykat zbrodni: kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL (pod pseudonimem ZZZ, 
wspólnie z Urszulą Doroszewską), Editions Spotkania, Paryż 1986; wydanie II: Editions 
Spotkania, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7965-128-3,

• Na drodze do niepodległości, Editions Spotkania, Paryż 1987, ISBN 2-86914-022-3,
• Polen und Juden in der Zeit der „Endlösung”, Informationszentrum im Dienste der 

christlich-jüdischen Verständigung, Wiedeń 1990, ISBN 0-919581-32-3,
• Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika (drugi obieg), Warszawa, CDN 1988,
• Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste (polskie tłumaczenie książki Herbst der

Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein), W Drodze, Poznań 1990, ISBN 83-7033-104-
1, wydanie 2 zmienione: W Drodze, Poznań 2005, ISBN 83-7033-545-4,

• Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady – lipiec-grudzień 2000, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-907665-7-4,

• Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 
2001, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-915698-1-0,

• Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską 
(posłowie Andrzej Paczkowski), Rosner i Wspólnicy Warszawa 2005, ISBN 83-89217-66-X,

• Und reiß uns den Hass aus der Seele, Deutsch-Polnischer Verlag, Warszawa 2005, ISBN 83-
86653-18-3,
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• Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka (rozmowy z Michałem Komarem), Świat Książki, 
Warszawa 2006, ISBN 83-247-0441-8,

• Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981 – 19.04.1982, Świat Książki, Warszawa 2006, 
ISBN 83-247-0553-8,

• Pisma wybrane 1942–1957, tom I, Universitas, Kraków 2007, ISBN 978-83-242-0698-8,
• Pisma wybrane 1958–1968, tom II, Universitas, Kraków 2007, ISBN 978-83-242-0773-2,
• ...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga (rozmowy z Michałem Komarem), Świat 

Książki, Warszawa 2008, ISBN 978-83-247-0973-1,
• Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego (fotografie Adama Bujaka i Eugeniusza 

Lokajskiego), Biały Kruk, Kraków 2008, ISBN 978-83-7553-020-9,
• Pisma wybrane 1969–1979, tom III, Universitas, Kraków 2008, ISBN 978-83-242-0984-2,
• Powstanie Warszawskie, Świat Książki, Warszawa 2009, ISBN 978-83-247-1699-9,
• O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2010, ISBN 978-83-08-04422-3,
• Środowisko naturalne. Korzenie, Świat Książki, Warszawa 2010, ISBN 978-83-247-1293-9,
• Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku (rozmowy przeprowadził 

Andrzej Friszke), Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-0942-8,
• Mój Auschwitz (rozmowa z Piotrem Cywińskim i Markiem Zającem oraz antologia 

pierwszych relacji poobozowych), Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-1415-6,
• Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16657-1,
• Pod prąd. Moje środowisko niepokorne 1945–55. Wspomnienia dziennikarza i więźnia 

(opracował Michał Komar), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-
01-16510-9,

• Wiosna jesienią. Październik '56. Moje środowisko niepokorne 1955–63. Marzenia, nadzieje,
rzeczywistość (opracował Michał Komar), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 
ISBN 978-83-01-16900-8,

• Mój PEN Club, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-268-6,
• Mimo wszystko (opracował Michał Komar; wybór z wydanych wcześniej książek: 

Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka i ...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga), 
Dom Wydawniczy PWN i Agora, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-412-3,

• Bóg, honor, obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy (opracował Michał Komar), Dom 
Wydawniczy PWN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7705-543-4,

• Kryptonim Bonza: życie jednoznacznie podwójne (opracował Michał Komar), Dom 
Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7705-444-4,

• Prawda leży tam, gdzie leży (opracował Michał Komar), Dom Wydawniczy PWN, Warszawa
2016, ISBN 978-83-01-18502-2.

Ordery i odznaczenia Polskie

• 1944 – Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
• 1944 – Krzyż Walecznych
• 1963 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• 1986 – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (rząd RP na uchodźstwie)
• 1995 – Order Orła Białego 
• 2005 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
• 2015 – Krzyż Wolności i Solidarności (pośmiertnie)
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Zagraniczne
1992 – Austriacki Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I klasy

• 1995 – Wielka Złota Odznaka Honorowa na Wstędze za Zasługi dla Republiki Austrii
• 2001 – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej
• 2001 – Krzyż Wielki Orderu Zasługi RFN (za pracę na rzecz pojednania między Polakami, 

Niemcami i Żydami)
• 2002 – Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (Litwa)
• 2002 – Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia)
• 2006 – Order świętego Grzegorza Wielkiego
• 2009 – Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej
• 2012 – Wielki Krzyż Orderu Zasługi Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. 

Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim
• 2012 – Order Podwójnego Białego Krzyża II Klasy (Słowacja) – order nadano 7 marca 2012,

uroczyste wręczenie miało miejsce 12 września 2012
• Krzyż Wielki Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy
• 2015 – Bawarski Order Zasługi (pośmiertnie)

Doktoraty honoris causa

Tytuł doktora honoris causa Władysławowi Bartoszewskiemu nadały:

• Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie (1981)
• Hebrew College w Baltimore, USA (1984),
• Uniwersytet Wrocławski (1994),
• Uniwersytet w Augsburgu (2001),
• Uniwersytet w Marburgu (2001),
• Uniwersytet Warszawski (2002),
• Uniwersytet Gdański (2005),
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2008)
• Uniwersytet Opolski (2008),
• Uniwersytet Hajfy (2008),
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2009)
• Uniwersytet Łódzki (2009)

Inne nagrody i wyróżnienia

Uroczystość wręczenia Władysławowi Bartoszewskiemu Komandorii Missio Reconciliationis, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 6 lipca 2011

• 1962 – Nagroda Klubu Krzywego Koła
• 1968 – Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku
• 1968 – Nagroda tygodnika „Polityka” w dziedzinie najnowszej historii Polski               .
• 1983 – Nagroda Herdera (Wiedeń)
• 1984 – Dyplom uznania American Jewish Committee w Nowym Jorku          
•
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• 1986 – Nagroda Pokojowa Księgarzy Niemieckich
• 1991 – Dyplom honorowego obywatela Państwa Izrael
• 1994 – Dyplom Nagrody Europy Środkowej (Wiedeń)
• 1995 – Dyplom Nagrody Św. Wincentego (Chicago)
• 1995 – Nagroda Kisiela
• 1996 – Złoty Medal Stresemanna (Moguncja)
• 1996 – Nagroda im. Heinricha Braunsa, przyznana przez biskupa Essen Huberta Luthe
• 2002 – Nagroda „Internationaler Brückepreis der Europastadt Görlitz/Zgorzelec” 

(Międzynarodowa Nagroda Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz)
• 2003 – Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej
• 2007 – Super Wiktor za całokształt osiągnięć
• 2008 – Nagroda im. Adama Mickiewicza
• 2009 – Odznaka Honorowa „Bene Merito”
• 2009 – Kaiser-Otto-Preis, nagroda im. cesarza Ottona, przyznawana przez miasto Magdeburg

za szczególne zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego
• 2010 – Człowiek Roku „Gazety Wyborczej”
• 2011 – Komandoria Missio Reconciliationis
• 2012 – Nagroda Światło Pamięci
• 2013 – Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka
• 2013 – Perła Honorowa Polskiej Gospodarki w kategorii krzewienie polskich tradycji i 

wartości patriotycznych

• 2014 – Medal za szczególne zasługi dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego w zjednoczonej 
Europie i na świecie

• 2014 – Złoty medal „Labor Omnia Vincit” („Praca Wszystko Zwycięża”) przyznany przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

• 2015 – Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
• 2015 – Nagroda Polsko-Niemiecka (pośmiertnie)(przyznawana przez ministrów spraw 

zagranicznych Niemiec i Polski, jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym w 
relacjach polsko-niemieckich).

• Członek honorowy Polskiej Akademii Umiejętności
• Tytuły honorowego obywatela Warszawy, Gdyni, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Sopotu, 

Dolnego Śląska, gminy Oświęcim , Krakowa , gminy Baranów, Opola

W latach 1973–1982 i 1984–1985 prowadził, jako starszy wykładowca, wykłady historii najnowszej
(ze szczególnym uwzględnieniem wojny i okupacji) w Katedrze Historii Nowożytnej Polski na 
Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Władysław Bartoszewski
przyznał, że „w czasie wojny bałem się bardziej Polaków niż Niemców” – Czyżby Bartoszewski 
pracował wtedy jako konfident? agent? kolaborant? podejrzane fakty, przemilczane sprawy, relacje 
świadków, historie jego znajomych i ich rodzin…

Kim byli okupacyjni sąsiedzi Władysława Bartoszewskiego?

16 maja 1940 w Krakowie miała miejsce konferencja w sprawie „nadzwyczajnych posunięć 
koniecznych dla zabezpieczenia spokoju i porządku w Generalnym Gubernatorstwie”, w której 
oprócz gubernatora GG, dr Hansa Franka, wzięli udział dr Arthur Seyss -Inquart (szef „rządu” GG), 
dr Josef Bühler (sekretarz stanu w „rządzie” GG) oraz pułkownik Rudolf Friedrich Müller (dowódca
policji porządkowej w GG).
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Podczas tej konferencji Hans Frank oświadczył, że Generalne Gubernatorstwo stoi w obliczu groźby
polskiego powstania, gdyż tysiące uzbrojonych Polaków zorganizowało się w tajnych związkach,
które są gotowe popełniać wszelkiego rodzaju akty terroru i dywersji. W związku z tym zapadła
decyzja o rozpoczęciu szeregu działań, w wyniku których „polski ruch oporu pozbawiony zostanie
swych przywódców, autorytet  Führera i  Rzeszy Niemieckiej  w Generalnej Guberni  niesłychanie
wzrośnie, spokój zaś w kraju będzie bezwzględnie utrzymany”. Nadeszła zatem chwila odpowiednia
do przeprowadzenia Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (Ausserordentliche Befriedungsaktion –
AB). Wyraźnie zaznaczył przy tym, że Akcja AB stanowić będzie kolejną fazę  Intelligenzaktion,
gdyż  samo  istnienie  „polskiej  warstwy  przywódczej”  stanowi  zagrożenie  dla  III  Rzeszy.
„Nadzwyczajna  Akcja  Pacyfikacyjna”  miała  zlikwidować  przywódców  organizacji
niepodległościowych, zastraszyć polskie społeczeństwo oraz pozbawić ruch oporu bazy społecznej,
którą zdaniem Niemców była w pierwszym rzędzie polska inteligencja.
Wg  szacunków  polskich  historyków,  w  trakcie  „Nadzwyczajnej  Akcji  Pacyfikacyjnej”
zamordowano około 3500 polskich intelektualistów oraz działaczy społecznych i politycznych, a
kilka  tysięcy  przedstawicieli  polskiej  inteligencji  deportowano  wówczas  do  obozów
koncentracyjnych, gdzie końca wojny doczekał tylko znikomy procent.Podczas realizacji Akcji AB,
19 września 1940 roku w Warszawie zabrano z domów 2000 mężczyzn, z których w nocy z 20 na 21
września  1705  załadowano  do  wagonów na  dworcu towarowym i  wywieziono  do  Oświęcimia.
Wśród  nich  był  Władysław  Bartoszewski,  .który  w  swoich  wspomnieniach  („Warto  być
przyzwoitym)  wydanych  w 1990  r.  tak  opisał  swoje  aresztowanie:  „Obudzili  mnie  panowie  w
„żelaznych melonikach” jak nazywaliśmy hełmy niemieckie. Matka otworzyła zanim zdążyłem się
podnieść. […] Ubierałem się, chciałem coś wyjaśnić. Wszystko na próżno. Na podwórze posesji
przy ul. Słowackiego 35/43 wyprowadzono już 30 mężczyzn. Tego oczywiście wtedy nie wiedziałem ,
że byłem jedną z ofiar akcji terroru prewencyjnego wobec inteligencji polskiej, zapoczątkowanej w
maju 1940 r. , tzw. Akcji AB”. […] Z domu, w którym mieszkałem w Warszawie, wywieziono do KL
Auschwitz czternastu mężczyzn. Z tych czternastu zmarło jedenastu, a trzech zostało zwolnionych. Z
jednego domu...".
 
Po upływie 31 lat zmieniła się optyka Władysławą Bartoszewskiego. W 2011 roku, w  wywiadzie
dla  niemieckiej  gazety  „Die  Welt”  Władysław  Bartoszewski  powiedział  niemieckiemu
dziennikarzowi:  "Mieszkałem w domu pełnym inteligencji, przy ul. Mickiewicza 37, piętro drugie.
Ale  jeśli  ktoś  się  bał,  to  nie  Niemców.  Jeżeli  funkcjonariusz  zobaczył  mnie  na  ulicy  i  nie  było
polecenia  aresztowania,  nie  miałem się  czego bać.  Ale  gdy  sąsiad  Polak  zauważył,  że  kupiłem
więcej chleba niż normalnie, wtedy musiałem się bać".
 Jak widać Władysław Bartoszewski zamienił w okupacyjnym adresie wieszcza Juliusza na 
wieszcza Adama. Nie jest to jednak najważniejsza zmiana. Radykalnej zmianie uległa jego ocena 
sąsiadów.  Z ofiar niemieckiego terroru zostali donosicielami.
Kim  byli  zatem  sąsiedzi  Władysława  Bartoszewskiego,  których  należało  się  bać  bardziej  niż
Niemców?Wojciech  Reszczyński  w artykule  „Kogo  bał  się  Bartoszewski”,  w oparciu  o  relacje
żyjących  świadków,  przedstawił  sąsiadów  ministra  z  czasów  wojny.
Przed przeprowadzką na Żoliborz  Władysław Bartoszewski  mieszkał  wraz  z  rodzicami  przy ul.
Bielańskiej, a potem przy ul. Chłodnej 42, tuż obok getta. Po jego zamknięciu musieli się stamtąd
wyprowadzić,  gdyż  dom  znajdował  się  na  pograniczu  dzielnicy  żydowskiej.  Wtedy  wynajęli
dwupokojowe mieszkanie na Żoliborzu, właśnie przy ul. Mickiewicza 37. dom znajdował się na
osiedlu Żoliborz Oficerski,  zbudowanym na gruntach należących do państwa przez spółdzielnię,
którą  powołali  oficerowie  Wojska  Polskiego  w  latach  20.  Obejmował  ulice  między  placem
Słonecznym a placem Inwalidów. Wśród najbardziej znanych mieszkańców byli m.in. gen. Marian
Kukiel  i  gen.  Stefan  Grot-Rowecki.  Obaj  mieszkali  przy  ul.  Śmiałej,  równoległej  do  ul.
Mickiewicza. Mieszkańcami Żoliborza byli także: gen. Władysław Bortnowski (ul. Forteczna 7),
gen.  Stanisław Sosabowski (ul.  Hauke-Bosaka 11),  płk Artur Oppman, piewca starej  Warszawy,
znany jako Or-Ot, a także prezydent Warszawy Stefan Starzyński.                                                133.



Władysław Bartoszewski bywał często w w kamienicy przy pl. Inwalidów 4/6/8, gdzie mieszkała
rodzina  Konopków.  Józef  Konopka,  był  radcą  w  Najwyższej  Izbie  Kontroli  Państwowej.  Był
legionistą w stopniu majora, w stanie spoczynku. W czasie okupacji pełnił funkcję administratora
domu, oczywiście społecznie. Jego córka, pani Maria Konopka-Klein, jest młodsza od Wladyslawa
Bartoszewskiego o 10 lat, a więc w czasie okupacji była jeszcze dzieckiem. Mimo to pamięta bardzo
dobrze  Władysława  Bartoszewskiego,  który  bardzo  często  przychodził  do  kamienicy  gdzie
mieszkała  rodzina  pani  Marii  Konopki-Klein,  w  odwiedziny  do  swojej  narzeczonej.  
Z  jej  opowiadania  dowiadujemy się,  ze  sąsiedzi,  których  Władysław Bartoszewski  spotykał  na
klatce schodowej na ulicy, wywodzili się ze środowiska polskiej inteligencji niepodległościowej,
wielu z nich brało udział  walkach legionów Piłsudskiego w czasie i  wojny światowej.  W wielu
domach Żoliborza Oficerskiego mieszkały rodziny bez mężczyzn, same kobiety z dziećmi i ludzie
starsi. Mężczyzn w sile wieku wojna wygnała z domów. I tylko nieliczni powrócili.
Jeżeli z tego samego domu, w którym mieszkał Bartoszewski, do obozu w Oświęcimiu wywieziono
14 mężczyzn, to oznacza, że jego sąsiedzi byli takimi samymi ofiarami jak oni, a nie donosicielami,
których należało się bać.
Po powstaniu pani Maria, podobnie jak tysiące warszawiaków, w tym Władysław Bartoszewski, 
znalazła się w obozie przejściowym w Pruszkowie. Po wojnie wraz z rodzicami zamieszkała w 
Krakowie, tak jak Władysław Bartoszewski.
 W  rozmowie  z  Wojciechem  Reszczyńskim  pani  Maria  Konopka-Klein  wymieniła  nazwiska
kilkunastu rodzin mieszkających na Żoliborzu Oficerskim.Większość z wymienionych osób  już nie
żyje  lub  rozproszyli  się  po  świecie  i  nie  mogą  się  sami  bronić.  Pani  Maria  Konopka-Klein
upomniała się o ich dobre imię i dobrą pamięć o nich. Wypowiedź Władysława Bartoszewskiego
określiła  jako nieodpowiedzialną i  nieprzemyślaną,  dezawuującą mieszkańców Żoliborza,  którzy
byli uczciwymi, dobrymi Polakami i w czasie wojny zdali egzamin z narodowej solidarności.
 
 Autorka wykorzystała informacje zawarte w
1. Władysław Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, Warszawa, Interpress, 1970,
2.  Władysław Bartoszewski, Warto być przyzwoitym, Wyd. „W drodze”, Poznań 1990,
3. Wojciech Reszczyński, Kogo bał się Bartoszewski, Nasz Dziennik, 7-8 maja 2011,nr 

105,http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/kogo-bal-sie-bartoszewski/

http://nanofiber.salon24.pl/583763,kim-byli-okupacyjni-sasiedzi-wladyslawa-bartoszewskiego,2

…...........   Co więcej,  udało się dotrzeć do świadka, który twierdził że Bartoszewski sam był
kolaborantem.  Między innymi za jego sprawą, jak i 14 innych osób wypuszczonych wtedy z
obozu, Niemcom udało się zlikwidować 20 wysokich rangą żołnierzy AK. Przez pewien czas
pod adresem LINK znajdował się film dokumentalny z udziałem tegoż świadka. Niestety po
niedługim czasie po publikacji,  zniknął on z sieci. Jest to dopiero początek skomplikowanej i
niejasnej historii Bartoszewskiego, którą znaleźć można na stronie LINK. Dołączone są tam
również  linki,  niestety  wiele  z  nich  nie  działa,  ponieważ  materiały  zostały  usunięte...przez
kogo?
Zastanawia mnie też jedna rzecz, skoro Bartoszewski to rzeczywiście taki bohater i obrońca Polski,
dlaczego wypowiada się o swoich rodakach jak o „bydle”? Dlaczego w wywiadzie z tygodnikiem
„Wprost”, przyznał że bardziej bał się Polaków niż Niemców?

http://pikio.pl/bartoszewski-kolaborant-a-nie-bohater/

Maturzysta  „Profesor”  Władysław  Bartoszewski,  nazywany  profesorem  przez  dziennikarzy
mainstreamu, u boku Komorowskiego i Tuska wziął udział 1 sierpnia 2013 roku w państwowych
uroczystościach poświęconych kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego.
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                       WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI UWAŻA IŻ POLACY
                UPAMIĘTNIAJĄCY ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
                                        TO OCHRZCZONY MOTŁOCH

Aleksander Szumański „Głos Polski” Toronto o Auschwitz 

Krakowscy radni przyznali honorowe obywatelstwo miasta Władysławowi Bartoszewskiemu.
Za przyznaniem tytułu opowiedzieli się radni klubów: PO i Przyjazny Kraków. Jeden z radnych PiS
wstrzymał się od głosu, dziewięciu nie wzięło udziału w głosowaniu.
 – Władysław Bartoszewski to człowiek, który obraził  mnie osobiście swoimi wypowiedziami –
powiedział radny PiS Józef Pilch – ale nie może być tak, że honorujemy obywatelstwem Krakowa
taką osobę. – Nie wiem też, co pan Bartoszewski dobrego zrobił dla Krakowa – dodał. 
Przewodniczący Rady Miasta  Krakowa Bogusław Kośmider  (PO) powiedział  dziennikarzom, że
Bartoszewski  jest  honorowym obywatelem kilkunastu miast  w Polsce i  doktorem honoris  causa
kilkudziesięciu uczelni.
 – Jest osobą zasłużoną dla Polski i dla Krakowa – dodał
 Z prośbą o nadanie Bartoszewskiemu honorowego obywatelstwa Krakowa wystąpił  w czerwcu
senator PO Bogdan Klich. Inicjatywę tę poparł komitet złożony z kilkudziesięciu osób – dawnych
opozycjonistów, kombatantów, przedsiębiorców i artystów. 
 W gronie tym znaleźli się m.in. ks. Adam Boniecki, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Zbigniew
Kolenda, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau, Adam Zagajewski i prof. Andrzej Zoll.
 Honorowe obywatelstwo Krakowa jest przyznawane od 1850 r. Od 1989 r. otrzymało je 35 osób
m.in.:     Sławomir  Mrożek,  Lech Wałęsa,  Margaret  Thatcher,  Czesław Miłosz,  Ronald  Reagan,
Siergiej  Kowaliow,  Stanisław  Lem,  Wisława  Szymborska,  Ryszard  Kaczorowski,  Zbigniew
Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański i kard. Stanisław Dziwisz.
Jerozolimski Instytut Yad Vashem przyznał mu tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” za
pomoc, którą niósł Żydom podczas okupacji niemieckiej.
Wg. raportu Witolda Pileckiego z KL Auschwitz zwolniono około 300 osób za łapówki. Nie znany
był przypadek zwalniania z obozu ze względu na stan zdrowia i to w dodatku Żyda. Wg. informacji
uzyskanych  przeze  mnie  od  byłych  więźniów  opuszczano  KL  Auschwitz  w  następujących
przypadkach: 
 
1. ginąc od wykańczającej pracy, braku właściwego żywienia i chorób,
 2. ponosząc śmierć z rąk nadzorców, SS, kapo, lub w komorach gazowych,
3. dla osób z korzeniami niemieckim lub szczególnie przydatnych oferowano podpisanie volkslisty.
 
Nie  słyszano,  aby  na  skutek  interwencji  Czerwonego  Krzyża,  a  tak  w  następnej  wersji  podaje
Władysław  Bartoszewski,  kogokolwiek  zwolniono  z  obozu.  Zastanawiające  są  różne  wersje
podawane przez Władysława Bartoszewskiego, /raz choroba, później Czerwony Krzyż i inne/.  
Ostatnio media zanotowały „wielki sukces” „profesora” Bartoszewskiego. Uzyskał decyzję Związku
Wypędzonych  w  Niemczech  o  rezygnacji  z  nominowania  Eriki  Steinbach  do  władz  fundacji
poświęconej wysiedlonym....(  skąd...z  Auschwitz...?)   
 Steinbach zapewne już niedługo powróci na „utracone” stanowisko, gorąco witana przez władze
fundacji,  o  zbieżnych  poglądach.  A co  Władysław  Bartoszewski  wraz  ze  swoim  przełożonym
Donaldem Tuskiem osiągnęli w sprawie fałszowania przez Niemcy historii II wojny światowej i
powstaniem w Berlinie antypolskiego muzeum wysiedlonych? 
Nie tylko tysiące Żydów – niemieckich agentów skutecznie niszczyło wizerunek Polaków podczas
II wojny światowej. Niemal każdy Żyd, który bogacił się kosztem swoim braci czynił to poprzez
podsycanie strachu przed Polakami-antysemitami.
 Co  ciekawe,  wbrew  pozorom  można  odnaleźć  tysiące  przypadków,  znanych,  czynnych
przedwojennych Polaków- antysemitów, którzy w czasie wojny ratowali  życie Żydów ryzykując
własne. Czy jakiś Żyd zdobył się na coś takiego? To nie jest pytanie retoryczne, niestety trudno tutaj
o jakąkolwiek konkretną odpowiedź.                                                                                             135.



Polak antysemita nie kupował u Żyda, pisał antysemickie teksty, nawoływał innych do bojkotu tego
co żydowskie, jednak nigdy nie był mordercą na jakiego się go obecnie kreuje. 
 To  jest  zasadnicza  różnica.  Można  było  być  dobrym  Polakiem  katolikiem  i  antysemitą
jednocześnie.  Polakom  mogła  nie  podobać  się  niesamowita  nadreprezentacja  Żydów  w  wielu
zawodach, a szczególnie na studiach… 
 I próbowali działać gdyż nie chcieli aby 90% elity tego kraju było Żydami. Ich działania m.in. t. zw.
„getto  ławkowe”  w  konsekwencji  uratowało  życie  tysiącom  Żydów,  gdyż  wielu  nie  mogąc
studiować w Polsce wojnę spędzili studiując za granicą… 
Wracając do strachu przed Polakami – co sprytniejsi Żydzi bardzo często napadali innych Żydów
„na Polaka” – często sami udawali Polaków lub udawali bandy współpracujące z Polakami, chociaż
niewykluczone, że czasami współpracowali z Polakami – szmalcownikami. 
 Żydowskość  w  tym  czasie  nie  zawsze  była  kwestią  jednoznaczną,  „przechrzty”,  małżeństwa
mieszane, wielu Żydów miało blond włosy, niebieskie czy zielone oczy. 
Granica się zacierała. 
 Jest  wiele  historii  gdy  Polacy,  mieszkańcy  małych  miasteczek  zbiorowo  ratowali  Żydów
zintegrowanych  z  Polakami  z  rąk  innych  Żydów katów,  żydowskiej  policji  czy  Niemców… –
ratowali tych, którzy opowiedzieli się za polskością – zostali katolikami i zintegrowali się z polską
kulturą. Zrobili to co każdy mieszkaniec każdego kraju robić powinien aby dany kraj mógł nadal
trwać – obywatele nie mogą się całkowicie izolować w swoich grupach. 
Żydzi często popadali w paranoję strachu, a wielu tą paranoję podsycało. Wokół Polaków narosło
przez  to  wiele  negatywnych  mitów  i  stereotypów,  które  naprawdę  nigdy  nie  były  rozsądnie
uzasadnione.  
Na  podstawie  nielicznych  wyjątków  zbudowano  negatywny  obraz  Polaka-antysemity,  który  w
czasie wojny donosił i mordował Żydów.
 Wciąż  powstają  nieuprawnione  legendy,  książki,  ostatnio  nawet  filmy  o  Żydach  bohatersko
walczących  z  Niemcami.  Jednak  historia  nie  zna  takich  przypadków.  Z  polskich  bandytów
żydowskiego  pochodzenia  robi  się  bohaterów (Film „Opór”  z  Craigiem o  braciach  Bielskich  –
bandytach, którzy rabując i gwałcąc zamordowali ponad setkę Polaków w tym kobiety i dzieci), albo
po prostu ich się wymyśla (Film „Bękarty wojny”,  „Inglourious Basterds” w którym bohaterscy
Żydzi z pasją zabijają Niemców w tym samego Hitlera). 
 Powstanie  w  Warszawskim  Getcie  jest  słynniejsze,  lepiej  upamiętnione  od  Powstania
Warszawskiego.  Wspomina się  jedynie  Żydowską Organizację  Bojową (ŻOB) nie  wspominając
nawet  o  Żydowskim  Związku  Wojskowym  uzbrajanym  przez  Armię  Podziemną  jako  członek
Podziemnego Państwa Polskiego.
 Żydowski Związek Wojskowy, (ŻZW) – formacja zbrojna Żydów polskich, powołana w listopadzie
1939 przez byłych oficerów Wojska Polskiego i działaczy organizacji prawicowych żydowskiego
pochodzenia, 
o  którego  istnieniu  rzekomy  „akowiec”  Bartoszewski  nigdy  nie  wspomniał  w  swoich  licznych
wystąpieniach publicznych.

Władysław Bartoszewski nie neguje kłamliwych i szkodliwych dla Polski i Polaków tez z książek
Jana T.  Grossa „Sąsiedzi” „Strach” „Złote  żniwa”, czy też Barbary Engelking „Jest  taki piękny
słoneczny dzień”. ….... Lub neguje  na swój sposób np. stwierdzając, że „to bezwstydne bogacenie
się Polaków nie miało rasistowskiego tła”. Dając do zrozumienia, że rzeczywiście generalnie Polacy
masowo mordowali,  donosili  na  Żydów,  usługiwali  Niemcom aby  zagarnąć  żydowskie  majątki
jednak wcale nie tylko z powodu antysemityzmu lecz zwykłej chciwości. Jaka to piękna obrona…
 Niszczy się więc pamięć o dobrych faktach chociażby o fakcie, że setki tysięcy Polaków uratowało
niemal pół miliona Żydów wspomina się jak najmniej, tak samo jak nie wspomina się o ofiarach
żydowskiej  agentury,  Polakach,  którzy  oddali  życie  za  Żydów,  nierzadko całych rodzinach (np.
dobrze udokumentowany przypadek rodziny Ulmów). 
 Nie udało się też do dziś udokumentować ani jednej historii odwrotnej tzn. gdy Żydzi ryzykując
własnym życiem ratowali Polaków.                                                                                                 136.



 W tym niszczeniu pamięci niestety pomagał i pomaga Władysław Bartoszewski, który 
konsekwentnie milczy na pewne tematy, mówiąc na inne, kreując historię pełną zniekształceń, 
czasem wprost fałszywą. 
                                                        Z jakich powodów?

 …........... tak się  składa, że  Żydzi  stanowili  od  prawie  półtora  tysiąca  lat jawną  społeczność
zamieszkującą  ziemie  polskie,  i  nie  ma  możliwości  zaprzeczenia  temu  faktowi, gdyż  wszędzie
są  ślady ich  obecności  oraz   ich historii.

                    CO  I  JAK ROBIŁ  BARTOSZEWSKI W  ARMII  KRAJOWEJ 

Od listopada 1942 do września 1943 pracował jako sekretarz redakcji  katolickiego miesięcznika
„Prawda”, organu prasowego FOP, zaś od jesieni 1942 do wiosny 1944 był redaktorem naczelnym
katolickiego  miesięcznika  „Prawda  Młodych”,  związanego  z  Frontem  Odrodzenia  Polski,  a
skierowanego  do  młodzieży  akademickiej  i  licealnej.   W  listopadzie  1942  został  zastępcą
kierownika  Komórki  Więziennej  Wydziału  Bezpieczeństwa  Departamentu  Spraw Wewnętrznych
Delegatury  Rządu  na  Kraj,  która  zajmowała  się  organizowaniem  pomocy  dla  więźniów,  m.in.
osadzonych na Pawiaku. W lutym 1943 rozpoczął pracę na stanowisku referenta informacyjnego i
zastępcy kierownika Referatu Żydowskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu
na Kraj  Witolda Bieńkowskiego ps.  „Wencki”.  W ramach działalności  w „Żegocie” i  Referacie
Żydowskim  zajmował  się  współorganizowaniem  pomocy  dla  uczestników  powstania w  getcie
warszawskim w kwietniu 1943.Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w  powstaniu warszawskim. Był
adiutantem  dowódcy  placówki  informacyjno-radiowej  „Anna”  Kazimierza  Ostrowskiego i
redaktorem naczelnym czasopisma „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”. 

NADANIA  TE SAM SOBIE  PODROBIŁ ZNANY  NOSZOWY ....

20 września rozkazem komendanta Okręgu Warszawa AK Antoniego Chruściela „Montera” został
odznaczony  Srebrnym  Krzyżem  Zasługi  z  Mieczami (na  wniosek  szefa  Biura  Informacji  i
Propagandy KG AK płk.  Jana Rzepeckiego). 1 października mianowany przez dowódcę AK gen.
Tadeusza Komorowskiego „Bora” na stopień podporucznika (również na wniosek Rzepeckiego). 4
października odznaczony Krzyżem Walecznych. Warszawę opuścił 7 października 1944

Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej
(BIP KG ZWZ – AK) –  konspiracyjny oddział utworzony na przełomie marca i kwietnia  1940 w
okupowanej przez Niemców Polsce i podlegający Związkowi Walki Zbrojnej, a później Komendzie
Głównej  Armii Krajowej (jako VI Oddział).Szefem BIP do jesieni 1940 był  mjr Tadeusz Kruk-
Strzelecki, następnie płk dypl. Jan Rzepecki (ps. „Wolski”, „Prezes”). Do końca 1940 r. zastępcą był
Hipolit Niepokulczycki. Od października 1944 do stycznia 1945 kpt. Kazimierz Moczarski.

Do zadań BiP-u należało informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach polskiego rządu w
Londynie,  dokumentowanie działań okupanta niemieckiego,  walka psychologiczna z propagandą
hitlerowską, podbudowywanie solidarności w walce o niepodległość narodu polskiego,  zbieranie
informacji,  raportów,  rozkazów. BIP  wydawało  pisma:  „Biuletyn  Informacyjny”,  „Werble
wolności”, „Wiadomości Polskie” i „Insurekcja”, zaś niektóre Referaty prowadziły szkolenia: Dział
A (Informacyjno-filmowy), udzielał tajnych szkoleń fotoreportażu, reżyserii, obsługi megafonów.

Władysław Bartoszewski: 

To było kilka miesięcy po zwolnieniu mnie z Oświęcimia. Lato 1942 roku. Wpadła mi w 
ręce konspiracyjna broszura „W piekle” anonimowego autorstwa. Jeden rozdział 
poświęcony był Auschwitz.Mocno poruszony poszedłem z tym do Hanki Czaki.
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Newsweek: Z Armii Krajowej?

Władysław Bartoszewski: Owszem, Hanka była sekretarką szefa wydziału informacji  w Biurze
Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Niestety, później wpadła w ręce niemieckie. Była
posiadaczką wielu tajemnic personalnych i organizacyjnych. Katowali ją, lecz niczego nie wyjawiła.
Rozstrzelali ją w ruinach getta.Poszedłem więc z tą broszurą do Hanki i mówię: „To musiał napisać
ktoś, kto naprawdę tam był. Czy mogłabyś gdzieś przekazać swoimi kanałami, że ja też siedziałem
w Oświęcimiu i chciałbym spotkać autora tego tekstu?”.Ona oczywiście wiedziała, kto napisał ten
tekst, ale nie ujawniła się. Odparła, że spróbuje się czegoś dowiedzieć.

Newsweek: Antysemickie teksty Kossak-Szczuckiej w endeckim „Prosto z mostu” też
pan czytał?

Władysław  Bartoszewski: Bez  przesady!  Napisała  jakiś  artykuł,  w  którym  –  zgodnie  z
przedsoborową wizją Kościoła – uznała Żydów za realne zagrożenie dla wychowania młodzieży. Bo
Żydów utożsamiano z komunizmem.

Newsweek:  Pisała  w 1936 roku:  „Żydzi  są  dla  nas  istotnym i  strasznym niebezpieczeństwem
rosnącym z każdym dniem. Obsiedli nas jak jemioła próchniejące drzewo. 

Młodzież polska wchodząca w życie znajduje się w położeniu bez wyjścia. Gdzie spojrzy, tam już
zajął miejsce sprytniejszy, ruchliwszy, bezwzględniejszy Żyd”.

Władysław Bartoszewski: Zgodnie z duchem tamtych czasów. Była głęboko religijną katoliczką,
co zresztą w rodzinie Kossaków należało do rzadkości.  W czasie wojny już pisała, że w Polsce
szerzy się zaraza antysemityzmu i ostrzegała, że polski chłop widzi w Żydach łatwy łup. Naprawdę
nie muszę jej bronić przed zarzutami o antysemityzm, bo ona niczego złego nie zrobiła

Newsweek:  Protegowanym  Kossak-Szczuckiej  był  w  Żegocie  kolejny  późniejszy  PAX-owiec
Witold Bieńkowski. Chyba najbardziej tajemnicza postać tamtych czasów.                                 

Władysław Bartoszewski: Przed  wojną  był  nauczycielem we dworze  Lasockich,  po amatorsku
także dziennikarzem i trochę pisarzem, wydał nawet w Poznaniu książkę.

Newsweek: Z jakich pobudek zaangażował się w pomoc Żydom?

Władysław Bartoszewski: Z przekonania, jak wszyscy.

Newsweek:  Jego  rodzice  ukrywali  żydowskie  dziecko.  Ochrzcili  je,  a  ojcem  chrzestnym  był
przyjaciel  Bieńkowskiego  Jerzy  Makowiecki,  szef  Wydziału  Informacji  Biura  Informacji  i
Propagandy AK.

Władysław Bartoszewski: Akurat ja poznałem Bieńkowskiego nieco później. W pierwszym okresie
działalności Rady Pomocy Żydom to była faktycznie ważna postać. Ale on miał ambicje polityczne.
Przez brata Zbigniewa, niezłego zresztą poetę, dostał wkrótce ważną funkcję w Biurze Delegatury
Rządu. I kontakt nam się wtedy urwał.

Newsweek: Do czasu. Tuż po wojnie Bieńkowski wiąże się z Piaseckim i zostaje naczelnym PAX-
owskiego „Dziś i jutro”. Podobno proponował panu pracę.

Władysław Bartoszewski: Pogoniłem go!

On związał się z Piaseckim latem 1944 r. Znalazł się na zajętym przez Sowietów prawym brzegu
Wisły. Brał wtedy udział w rozmowach Piaseckiego z Iwanem Sierowem. Ich efektem była koncesja
na stworzenie ruchu katolickiego kolaborującego z komunistami.Dla mnie, jak pan sobie zapewne
wyobraża, to już było za wiele!

Newsweek: Ale dlaczego? Skąd takie zwichnięcie drogi Bieńkowskiego?

Władysław Bartoszewski: Nie wiem i nie chce mi się wiedzieć. Gdy on robił karierę w PAX, ja
poszedłem do komunistycznego więzienia.                                                                                    138.



Newsweek:  A  po  latach  dowiaduje  się  pan,  że  Bieńkowski  jeszcze  w  1944  roku  zlecił
nacjonalistycznemu podziemiu dokonanie  mordów na oficerach AK Ludwiku Widerszalu  i  jego
przyjacielu Jerzym Makowieckim.

Władysław Bartoszewski: I  do dziś  do końca nie  wiadomo,  dlaczego.W latach 60.  znaleziono
Bieńkowskiego martwego na dworcu.

Newsweek: Ponoć zapił się na śmierć.

Władysław Bartoszewski: Bo sumienie go gryzło.

Newsweek: To porozmawiajmy teraz o Adolfie Bermanie, kolejnej ważnej postaci Żegoty.
We wrześniu 1942 r.  na rogu Siennej i  Żelaznej  małżeństwo Bermanów przekracza mur
getta, przekupując policjanta. Kilka dni później pan spotyka Bermana w żoliborskim domu
profesorstwa Ossowskich.

Władysław Bartoszewski: Ot, chudy, niepozorny facet. Brunet w żydowskim typie. Zupełnie inny
niż jego brat Jakub, który miał pełną twarz.

Newsweek: Wiedział pan wtedy, że ten brat siedzi w Moskwie, gdzie ma dostęp do samego
Stalina?

Władysław Bartoszewski: A skąd miałem wiedzieć? Nie miałem nic wspólnego z KPP, komuniści
w ogóle mnie nie interesowali. 

W tamtym czasie w AK monitorowałem narodowe stronnictwa, które nie podlegały Delegaturze,
na tym się znałem.  Zresztą  Adolf Berman był  przecież lewicowym syjonistą,  działał  w Poalej
Syjon.

Newsweek: Ale gdy Rada Pomocy Żydom wspomagała powstanie w getcie, pojawił się zarzut, że
Berman ukradkiem przekazuje część tej pomocy PPR.                                                                

Władysław Bartoszewski: Niewykluczone, że tak było. Ale on nie był komunistą. Brata spotkał
dopiero po 1944 r. A jeśli chodzi o PPR, to oni mieli wtedy pięciu ludzi na krzyż, większość zresztą
przebywała w getcie. Wydaje mi się, że po swojemu Adolf Berman jakoś mnie lubił.

Newsweek: To czemu nie interweniował u brata, gdy siedział pan w stalinowskim więzieniu?

Władysław Bartoszewski: Bo wyjechał z Polski w 1950 roku, na dwa lata przed moim procesem.

Pisał  potem do mnie listy  z  całego świata.  To było dziwne,  bo ten  lewicowy syjonista  wstąpił
później do Komunistycznej Partii Izraela, która wchodziła w relacje kolaboracyjno-dywersyjne z
Arabami. Gideon Hausner, który był oskarżycielem na procesie Eichmanna, zagadnął mnie kiedyś:
„Panie Władysławie, pan zna Bermana tyle lat. Niech pan mi powie, czy jest coś prawdziwego w
anegdocie, że jeszcze w Polsce odwiedził go brat i oświadczył, ze ma do wyboru – wstąpić do partii
albo  wyjechać.  A jemu  się  kompletnie  pomieszało,  bo  najpierw  wyjechał,  a  potem wstąpił  do
partii.”Zresztą kiedyś byłem nawet ich gościem. Ja, antykomunista, przemawiałem na posiedzeniu
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Izraela!

Newsweek:  W  jakim  społecznym  otoczeniu  działała  Rada  Pomocy  Żydom?  W  pierwszych
dokumentach Rady pisano o szmalcownictwie,  że ma „masowy charakter”.  Później – o „pladze
nikczemnych  jednostek  dopuszczających  się  szantażu”.  Po  wojnie  wypierano  szmalcowników,
propaganda  głosiła,  że  to  „rzadkie  zjawisko  w  ogólnej  atmosferze  patriotyzmu”.  A pan  jak  to
widział?

Władysław Bartoszewski: Patrzyłem na to inaczej niż dziś. Mniej wiedziałem. Ani w mojej 
rodzinie, ani w rodzinie dziewczyny, którą się interesowałem, ani w ogóle nigdzie, gdzie bywałem, 
nie było ani jednego żydofoba! Jedni pomagali, inni nie pomagali – ale nie dlatego, że byli 
antysemitami, tylko obawiali się strasznych konsekwencji. Wszyscy jednak byli współczujący.
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Z czasem zaczęło jednak do mnie dochodzić, że coś jest na rzeczy i sam poczułem się zagrożony.
Byłem już jednak na tyle doświadczonym konspiratorem, że potrafiłem sobie z lękiem poradzić.
Człowiek nie może wstawać rano z łóżka z poczuciem, że za chwilę go zabiją. Tego można się
nauczyć.

Newsweek: Ale skąd to nagłe poczucie zagrożenia?

Władysław  Bartoszewski: Z  powszechności  donosicielstwa,  które  w  czasie  okupacji  było
społeczną  plagą.  Ale  nie  donosicielstwo  względem  Żydów,  tylko  w  donosicielstwo  w  ogóle.
Większość  aresztowań  w  konspiracji  była  wynikiem  donosów.  Zresztą  Niemcy  nie  mieli  tak
rozwiniętego  aparatu  policyjnego  jak  później  komuniści.  Nie  było  więc  wielkiego  problemu
tajnych agentów ulokowanych w konspiracji, był za to problem drobnych donosicieli.

Liczba  donosów  za  nielegalne  bicie  świni  albo  innych  drobnych  wykroczeń  popełnianych  w
sąsiedztwie była zatrważająca. W tym morzu donosicielstwa mieściło się szmalcownictwo.

Newsweek:  Czyli  to  skutek  nie  –  jak  dzisiaj  się  uważa –  powszechnego antysemityzmu,  tylko
wojennej demoralizacji?

Władysław Bartoszewski: Przeważnie tak. Chociaż oczywiście nie powiem, że antysemityzmu w
Polsce nie było. Bo był, i to od dawna. Ale na społeczeństwo polskie mam pogląd realistyczny. Ono
zostało okaleczone już w czasie zaborów, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, gdzie wskutek polityki
władz postawy antyżydowskie były najpowszechniejsze.

Newsweek: A to prawda, że wyciągnął pan z Pawiaka panią Szumańską, która później była babcią
Jana Tomasza Grossa?

Władysław Bartoszewski: Przesada.  Trochę tylko  pomogłem w przekazywaniu  grypsów do jej
córki.

Newsweek: A gdy czyta pan teraz prace Grossa, w których on zarzuca Polakom współudział w 
Zagładzie, to nie ma pan z tym problemu?                                                                                   

Władysław  Bartoszewski: A niby  czemu?  Przecież  on  o  mnie  nie  pisze.   Polacy  rozmaicie
reagowali  na  tragedię  Żydów. Ja mam to szczęście,  że  nie  muszę  żałować własnych wyborów.
Byłem w Radzie  Pomocy Żydom,  bo uważałem,  że  należy  pomagać ludziom prześladowanym.
Zresztą  jeżeli  chodzi  o  fachowość,  to  wiele  nie  zrobiłem.  Z czasem wyspecjalizowałem się  w
fałszowaniu dokumentów, pod którymi legalizowano ukrywających się Żydów.

Newsweek:  Dlaczego  po  Żegocie  nie  pozostało  środowisko?  Co  sprawiło,  że  ta  unikalna
organizacja  –  jedyna  taka  w  okupowanej  Europie  –  nigdy  nie  zapisała  się  w  świadomości
społecznej?

Władysław Bartoszewski: Wspólnie, proszę pana, to myśmy się przede wszystkim bali. A to chyba
nie jest najlepsze spoiwo, prawda?Spotkaliśmy się w Radzie na zasadzie pewnej przypadkowości.
Reprezentowaliśmy różne stronnictwa, a po wojnie każdy poszedł za własną tradycją. Jak miałem
integrować środowisko, skoro już w 1946 roku poszedłem do więzienia?

Newsweek: Ci z Rady, którzy po wojnie związali się z ustrojem, nie próbowali odnawiać wojennych
kontaktów?

Władysław Bartoszewski: Przeciwnie – omijali nas. I tak już zostało do końca. A gdy nadeszła
wolna Polska i można było wreszcie mówić bez zafałszowań, okazało się, że doczekaliśmy jej tylko
ja i Irena Sendlerowa.

Newsweek: Czy biorąc pod uwagę skromne zasoby, jakimi dysponowaliście, Rada Pomocy Żydom
spełniła swój cel?

Władysław  Bartoszewski: Robiliśmy  dużo,  ale  zrobiliśmy  za  mało.  Zresztą  nie  ma  tego  jak
policzyć.                                                                                                                                          140.



      Co z tego, że wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy fałszywych dokumentów !!!

               skoro nie ma jak dojść, ile z nich pomogło uratować życie.

 Takie rzeczy można było oszacować tylko tuż po wojnie, i to z użyciem aparatu państwa. A państwo
urządzane przez komunistów nie było tym zainteresowane.Jedyne w miarę precyzyjne dane dotyczą
więc uratowanych dzieci,  którymi zajmowała się  Sendlerowa.  A to dlatego,  że po wojnie  nadal
trzeba było się nimi opiekować. A dorośli  po prostu poszli  w świat.Czy zrobiliśmy więc wiele?
Zawsze można więcej, co oznacza, że z moralno-filozoficznego punktu widzenia dostatecznie dużo
robi dla bliźniego tylko ten, kto oddaje za niego życie. A jeśli ktoś je „tylko” naraża, to zawsze
będzie miał poczucie, że mógł zrobić więcej.

***

Rada  Pomocy  Żydom Żegota  -  utworzona  została  w konspiracji  w  grudniu  1942  r.  jako  ciało
społeczne  przy  Delegaturze  Rządu  RP na  Kraj.  Wcześniej,  od  września,  działał  Tymczasowy
Komitet Pomocy Żydom pod kierownictwem Zofii Kossak. W Radzie znaleźli się przedstawiciele
PPS-WRN,  RPPS,  SL,  SD,  Bundu,  ZKN  (Żydowskiego  Komitetu  Narodowego),  FOP (Frontu
Odrodzenia Polski), Związku Syndykalistów Polskich, Polskiej Organizacji Demokratycznej.Żegota
udzieliła  wsparcia  materialnego  ok.  czterem  tysiącom  osób,  pomagała  wyrabiać  fałszywe
dokumenty,  szukała  mieszkań  i  kryjówek  dla  uciekinierów  z  gett.  Dzięki  wysiłkom  Ireny
Sendlerowej  i  jej  referatu  opieką  objęto  ok.  2,5  tys.  żydowskich  dzieci  wyprowadzonych  z
warszawskiego getta. Zakończyła działalność w styczniu 1945 r.

Wywiad pochodzi z "Newsweeka Historia" 4/2013http://historia.newsweek.pll

ZOFIA KOSSAK  SZCZUCKA  PODROBIONA  

Zofia Kossak nagle zmieniła  front a może  też  i tożsamość  i osobiście pomagała ukrywającym się
po „aryjskiej stronie” Żydom, dostarczając im pieniądze oraz fałszywe dokumenty. W 1943 dnia 27
września  została aresztowana przez Niemców i uwięziona od 5  października w niemieckim obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, a  później  przeniesiona do warszawskiego  Pawiaka,  gdzie
skazano ją na śmierć. Uratowana została w 1944 tuż  przed  powstaniem w końcu  lipca  dzięki
staraniom polskiego podziemia. Brak jest szczegółów  na ten  temat.

We wrześniu 1942 wraz z  Wandą  Krahelską  miała powołać  RPŻ.                                          

NAGLE PRZESTAŁA  BYĆ  NACJONALISTKĄ.......
4 października 1942 r.  doszło do reorganizacji  Tymczasowego Komitetu i  przekształcenia go w
podporządkowaną Delegaturze Radę Pomocy Żydom, dalej posługującą się kryptonimem „Żegota”.
Tym samym Rada włączona została  w struktury  Polskiego Państwa Podziemnego.  Na jej  czele
stanął  przedstawiciel  PPS-WRN  Julian  Grobelny,  a  swych  reprezentantów  mieli  w  niej  także
ludowcy,  syndykaliści,  działacze  konspiracyjnego  Stronnictwa  Demokratycznego  i  Frontu
Odrodzenia Polski, a także Bundu i Żydowskiego Komitetu Narodowego.  Nie było we władzach
„Żegoty” ani członków PPR, ani członków Stronnictwa Narodowego.

WANDA  KRAHELSKA
Podobnie  jak  Kossak-Szczucka,  nie  weszła  w skład  działającej  od grudnia  1942  Rady Pomocy
Żydom „Żegota”. 

TU NASTĘPUJE  LUKA.…
oraz  komunistyczna kariera.…
córki  -Aleksandra Dominika, właściciela folwarku Mazurki i Jadwigi z domu Jerzkowicz. Jej ojciec
i stryj Jan uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Za udział w powstaniu jej ojciec został zesłany
na 5 lat na Syberię Wschodnią.
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Od 16 kwietnia  1945 do maja 1947 pracowała  w Wydziale  Propagandy  Biura Odbudowy
Stolicy. W październiku 1945 wraz z  Wandą Moszczeńską była pomysłodawczynią i założycielką
miesięcznika „Skarpa Warszawska”, z podtytułem: pismo poświęcone odbudowie stolicy – miasta i
człowieka, które po 1946 przekształciło się w tygodnik „Stolica”. 19 maja 1947 podjęła pracę w
Centralnym  Zarządzie  Sztuk  Plastycznych  i  Wystaw  w  Ministerstwie  Kultury  i  Sztuki.  Od  1
kwietnia  1950 była  naczelnikiem wydziału  w Departamencie  Twórczości  Artystycznej.  W 1956
wraz z Wandą Telakowską była założycielką i redaktorką czasopisma „Projekt”. Od 1958 pracowała
w Spółdzielni  Inwalidów Nauczycieli  i  Emerytów „Wspólna Sprawa”.  Przeszła  na emeryturę w
1965. Zmarła w lutym 1968 i została pochowana na cmentarzu służewieckim w Warszawie.

(…..)   ''W apelu swoim Szczucka wskazała na polski  antysemityzm, określający Żydów jako
wrogów Polski, którego dowodem jest fakt, że Żydzi za swój los podczas II wojny światowej
oskarżali  Polaków,  a  nie  Niemców,  oraz  że  nienawidzili  ich  bardziej,  niż  faktycznych
architektów swojej zagłady. 

Zabieramy przeto głos my, katolicy-Polacy. Uczucia nasze względem żydów nie uległy zmianie. Nie
przestajemy uważać ich za politycznych,  gospodarczych i  ideowych wrogów Polski.  Co więcej,
zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  iż  nienawidzą  nas  oni  więcej  niż  Niemców,  że  czynią  nas
odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostanie tajemnicą
duszy żydowskiej, niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak
nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być Piłatami.”
                                                                                                                                                       

W  ostatnich  wierszach  protestu  Kossak  wyraża  zdecydowany  sprzeciw  wobec  zbrodni
dokonywanych przez Niemców na Żydach w Polsce. Zaznacza, że do oglądania tego krwawego
widowiska  zostali  Polacy  zmuszeni  w  wyniku  wydarzeń  historycznych.  Na  inspirowane  przez
Niemców zbrodnie dokonywane w ich kraju nie wyrażają zgody i nie chcą w nich uczestniczyć.
Zaznacza  tutaj  również,  że  podsycając  nastroje  antysemickie,  Niemcy  chcą  podzielić  się
odpowiedzialnością za zbrodnie dokonywane na Żydach również z innymi okupowanymi narodami:
Polakami, Litwinami, aby częściowo uniknąć za to przyszłych konsekwencji. Piętnując niemieckie
zbrodnie  na  Żydach  oraz  tych  Polaków,  którzy  przyzwalają  na  nie  lub  w  nich  uczestniczą,
jednoznacznie  potępia  i  wyklucza  ich  z  szeregu  narodu  polskiego:  „Kto  tego  nie  rozumie,  kto
dumną, wolną przyszłość Polski śmiałby łączyć z nikczemną radością z nieszczęścia bliźniego – nie
jest przeto ani katolikiem, ani Polakiem!”(....) 
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Autorką  dokumentu  zatytułowanego  „Protest!”,  sygnowanego  przez  Front  Odrodzenia  Polski,
będący  kontynuacją  przedwojennej  Akcji  Katolickiej,  była  jego  przewodnicząca,  polska  pisarka
Zofia Kossak-Szczucka. „Protest!” wydano konspiracyjnie w nakładzie 5000 sztuk w Warszawie
dnia  11  sierpnia  1942  w  formie  ulotki-plakatu.  Został  on  opublikowany  w  kilka  tygodni  po
rozpoczęciu  wielkiej  akcji  likwidacyjnej  w  Getcie  Warszawskim,  skąd  Niemcy  –  w  ramach
Grossaktion in Warschau – rozpoczęli wywózkę ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych.

http://www.klub-generalagrota.pl

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Leon Kieres uroczyście zainaugurował działalność
Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego - "Grota", w środę 13 lutego 2002 r. w siedzibie 
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Warszawie na ul. Towarowej 28.

Wykład inaugurujący pt.: "Armia Krajowa - doświadczenie i przyszłość" wygłosił prof. Władysław 
Bartoszewski.

Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego - "Grota" powstał z inicjatywy zespołów historycznych 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej - 
Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Głównym celem Klubu będzie poszerzanie wiedzy historycznej w oparciu o najnowsze badania 
naukowe o Polskim Państwie Podziemnym. Tematyka spotkań klubowych będzie dotyczyła ponadto
historii walki SZP - ZWZ - AK i innych organizacji niepodległościowych z obu okupantami, zbrodni
dokonanych na narodzie polskim w latach 1939 - 1956, dziejów podziemia niepodległościowego 
oraz oporu społecznego.

Klub będzie miał charakter otwarty.W spotkaniach klubowych będą mogli uczestniczyć wszyscy
kombatanci, niezależnie od przynależności organizacyjnej i poglądów.
Spotkania  w  Klubie  będą  się  odbywały  w  każdą  drugą  środę  miesiąca  o  godz.  12.00  w  sali
konferencyjnej IPN - KŚZpNP (Warszawa, ul. Towarowa 28).
Program pierwszego spotkania Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego - "Grota"
12.00  -  prof.  Leon  Kieres  -  Prezes  Instytutu  Pamięci  Narodowej-Komisji  Ścigania  Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu powitał zgromadzonych gości;

• Czesław Cywiński - Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Klubu Historycznego im.
Gen. Stefana Roweckiego -"Grota" - wygłosił słowo wstępne; 

• Ppłk  Stanisław Karolkiewicz  -  Prezes  Światowego Związku Żołnierzy  Armii  Krajowej  -
wprowadził zgromadzonych do tematu spotkania; 

OCHRONIARZ...

12.30  -  prof.  Władysław  Bartoszewski  -  Przewodniczący  Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  i
Męczeństwa - "Armia Krajowa - doświadczenie i zobowiązanie";  dyskusja 
Następne spotkanie klubowe odbędzie się 13 marca br.  (druga środa miesiąca) o godz. 12.00 w
siedzibie IPN-KŚZpNP (ul. Towarowa 28).   
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                       Rotmistrz Pilecki niemiecka karta rozpoznawcza. Witold Pilecki Quotes.
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WITOLD  PILECKI 
15  marca  1948  rotmistrz  został  skazany  na  karę  śmierci.  W  drugiej  instancji,  3  maja  1948,
Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. W składzie sędziowskim NSW zasiadali
pułkownik Kazimierz Drohomirecki, podpułkownik Roman Kryże, major Leo Hochberg, porucznik
Jerzy  Kwiatkowski  i  major  Rubin  Szwajg.Wyrok  wykonano  dnia  25  maja  w  więzieniu
mokotowskim  na  Rakowieckiej,  poprzez  strzał  w  tył  głowy.  Wykonawcą  wyroku  był  Piotr
Śmietański  zwany  „Katem  z  Mokotowa”.Witold  Pilecki  pozostawił  żonę,  córkę  i  syna.  Po
przeprowadzonych w 2012 ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany
w Kwaterze na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć w Polsce po nich zginęła.
Oprócz zbiorowej mogiły w Kwaterze na Łączce istnieje rodzinny grób symboliczny.

Wyroki grupy

Wraz z rotmistrzem Pileckim zostali skazani:

• Maria Szelągowska – kara śmierci (zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności); 
• Tadeusz Płużański – kara śmierci (zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności); 
• Makary Sieradzki – dożywotnie więzienie; 
• Ryszard Jamontt-Krzywicki – 8 lat więzienia; 
• Maksymilian Kaucki – 12 lat więzienia; 
• Witold Różycki – 15 lat więzienia; 
• Jerzy Nowakowski – 5 lat więzienia. 

Procesy odpryskowe

Oprócz  procesu  głównego  grupy „Witolda”,  który  był  publiczny  (pokazowy)  i  miał  dostarczyć
materiału propagandowego na potwierdzenie tezy o szpiegowskiej działalności grupy i współpracy
oskarżonych  z  okupantem  hitlerowskim  oraz  miał  stać  się  środkiem  do  sterroryzowania
społeczeństwa, odbyło się szereg zamkniętych procesów odpryskowych. Prócz wydania wyroków
na rozprawie głównej na karę śmierci skazano przynajmniej sześć osób (wobec trzech zastosowano
prawo  łaski)  oraz  na  kary  więzienia  przynajmniej  osiem  osób  .W  1990  roku  minister
sprawiedliwości  Aleksander  Bentkowski  zwrócił  się  do  Sądu  Najwyższego  o  rozstrzygnięcie
kwestii: czy ważne są przepisy szczegółowe i akty prawne z lat stalinowskich, które za zdradę stanu
uznawały wybór innej opcji polityczno-ustrojowej. Ponieważ dekret PKWN (o szczególnej ochronie
państwa wydany w październiku 1944 roku) był sprzeczny z normami prawa międzynarodowego,
stąd oparte na nim wyroki były z istoty nieważne, więc podejmowanie procesów rehabilitacyjnych
uznano  za  niezasadne.  Prokuratorzy  z  Naczelnej  Prokuratury  Wojskowej  w  1990  roku  podjęli
rewizję procesu grupy rotmistrza Pileckiego. Unieważnienie wyroku w sprawie Witolda Pileckiego
oraz pozostałych zasądzonych wraz z nim w 1948 roku oskarżonych nastąpiło dnia 1 października
1990  roku.  Wojskowy  Sąd  Najwyższy  uwolnił  skazanych  od  stawianych  im  ongiś  zarzutów,
podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, które zapadły z naruszeniem prawa.
Sąd Najwyższy podkreślił patriotyczną postawę niesłusznie skazanych.

Witold Pilecki odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
(1995).  W  2002  roku  przeciwko  prokuratorowi  Czesławowi  Łapińskiemu,  oskarżającemu  w
procesie rotmistrza, prokurator IPN wniósł akt oskarżenia. Do wydania wyroku nie doszło wobec
śmierci oskarżonego w 2004 roku.

Dnia  30  lipca  2006  roku,  przy  obchodach  62  rocznicy  wybuchu  powstania  warszawskiego,
prezydent Polski Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego.

Dnia 5 września 2013 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak mianował pośmiertnie
rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika.                                                                   145.
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Witold  Pilecki herbu Leliwa ps.  „Witold”,  „Druh”;  nazwiska  konspiracyjne  „Roman Jezierski”,
„Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13
maja 1901 w Ołońcu, zmarł. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego,
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w
KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez
władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku
nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, podobnie  jak Bartoszewski za
życia ( o czym to świadczy?) a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. Tylko w Polsce
nadaje się pośmiertnie odznaczenia i awanse, jest to  istne  kuriozum!

Order Orła Białego ustanowił  król August II Mocny  Sas  niemieckiego pochodzenia,1 listopada
1705 na zamku w Tykocinie, małym mieście na Podlasiu, położonym nad rzeką Narew, gdzie bywali
królowie, magnaci i książęta polscy. Otrzymywali go w czasie I Rzeczypospolitej głównie magnaci,
którzy wsparli króla w wolnej elekcji: Karol Stanisław Radziwiłł,  Hieronim Lubomirski, Michał
Kazimierz Ogiński, Ignacy Krasicki, Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Małachowski, ale także
hetman Iwan Mazepa. W czasach Augusta III stracił nieco renomę, gdyż minister Henryk Brühl
masowo go sprzedawał.  Za  panowania  Stanisława  Augusta  Poniatowskiego Order  Orła  Białego
nadano na rozkaz cesarzowej  Katarzyny II  wielu Rosjanom, w tym wszystkim jej  faworytom z
Potiomkinem na czele. Order przestał być nadawany po III rozbiorze Polski. Pierwszymi osobami,
które otrzymały go po 1989, z rąk prezydenta Lecha Wałęsy w 1993, byli Jan Paweł II (papież
odebrał swój order dopiero w czasie pielgrzymki do kraju 22 maja 1995) i król Szwecji Karol XVI
Gustaw - tak a propos  potopu szwedzkiego . 

           August II Mocny Sas 
Jako element strategii zdobycia korony polskiej 2 czerwca 1697 r. w Wiedniu przeszedł na 
katolicyzm. Zachował zwierzchność nad kościołem luterańskim w Saksonii, którą utrzymywał za 
pomocą Tajnej Rady. Przewodnictwo Corpus Evangelicorum na Sejmie Rzeszy sprawował w jego 
imieniu jego kuzyn Johann Georg, książę Sachsen-Weißenfels.
Elekcję  Augusta  II  sfinansowały  domy bankowe Issachara  Berenda Lehmanna i  Samsona
Wertheimera. 27  czerwca  1697  roku  ogłoszony  został  królem  przez  mniejszość  szlachty,
przekupionej przez Rosjan z polecenia cara Piotra I na sejmie elekcyjnym, po bardzo burzliwym,
wielomiesięcznym interregnum, trwającym od śmierci Jana III Sobieskiego 17 czerwca 1696 roku.
Większość wybrała wówczas kandydata francuskiego księcia Conti. Wettyn uzyskał 13 641 głosów
elektorskich  szlachty.  August  II  wykorzystał  jednak  bierność  Francuza,  ruszając  na  Wawel  i
zjednując sobie po drodze coraz liczniejszą rzeszę szlachty. Opór napotkał dopiero u wrót Krakowa,
gdzie wstępu odmówił mu starosta Franciszek Wielopolski – stronnik Contiego. Hojne obdarowanie
starosty i jego małżonki rozwiązało ten problem, wnet jednak pojawił się następny. Ustawy sejmowe
stanowiły,  iż  ceremonię  koronacji  przeprowadzić  można  było  tylko  przy  użyciu  insygniów
przechowywanych w wawelskim skarbcu. 
Drzwi  do  skarbca  zamknięte  były  na  osiem zamków,  do  których  osobne klucze  miało  siedmiu
senatorów Rzeczypospolitej (w tym wojewodowie: krakowski, poznański, kaliski, wileński, trocki i
sandomierski i kasztelan krakowski) oraz podskarbi koronny. Jako że sześciu z nich opowiadało się
po  stronie  Contiego,  drzwi  nie  można  było  otworzyć,  ich  wyważenie  zaś  poczytano  by  za
świętokradztwo. Ostatecznie insygnia wyniesiono  przez wybitą w murze dziurę,  pozostawiając
drzwi  w  stanie  nienaruszonym.  15  września  1697  elektor  zaprzysiągł  pacta  conventa i  został
koronowany  na  króla  Polski  przez  biskupa  kujawskiego  Stanisława  Dąmbskiego  w  katedrze
wawelskiej.O  sukcesie  Wettyna  zdecydowały:  szybkie  wkroczenie  do  Rzeczypospolitej,  jego
wcześniejsze przejście na katolicyzm, przekupienie części szlachty na sejmie elekcyjnym i sprzeciw
cara Rosji Piotra I przeciwko kandydaturze francuskiego księcia Conti.Fryderyk August spisał swój
program polityczny Jak Polskę przekształcić w kraj kwitnący i cieszący się szacunkiem u sąsiadów .
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