
Polska i Polacy

Według lorda Edgarda Vincent 
dAberonona, świadka wydarzeń 
– Bitwę Warszawską należy za-
liczyć do osiemnastu najważ-
niejszych decydujących o losach 

świata bitew, ważniejszą nawet 
niż pokonanie w 732 roku Ara-
bów pod Poitires przez Karo-
la Młota. Gdyby nie to zwycię-
stwo, to w Berlinie, Paryżu i in-

nych stolicach europejskich pod-
stawowym przedmiotem wy-
kładanym na uczelniach byłby 
marksizm.

W książce „Pierwsza zdra-
da Zachodu-1920 zapomniany 
appeasement prof. Andrzej No-
wak opisał zachowanie alian-
tów w 1920 roku. Europejskie 
mocarstwa były gotowe prze-
handlować Polskę w zamian 
za pokój z bolszewicką Rosją:

„Upalne lato 1920 roku. Ar-
mie sowieckie stoją pod War-
szawą, Polacy gotują się do bi-
twy ostatecznej. Na kongresie 
Międzynarodówki panuje trium-
falny nastrój, wszak <<po trupie 
białej Polski wiedzie droga do 
pożaru, którego płomienie ogar-
ną świat>>. Przeciw pomocy dla 
Polski strajkują angielscy doke-
rzy, Czechosłowacja wykorzy-
stuje okazję, by zająć Zaolzie. 
Sytuacja jest dramatyczna, ale 
Niemcy nie wyglądają na wystra-
szonych, bowiem sowieccy wy-
słannicy w Berlinie przekonują, 
że nie przekroczą ich granicy. 
Armia Czerwona oddaje Niem-
com Działdowo”.

W 100. rocznicę podjęto 
ostatecznie decyzję i rozpoczę-
to budowę Muzeum Bitwy War-
szawskiej w Ossowie, o czym 
poinformował nas 3 sierpnia mi-
nister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak. Obiekt będzie miał 
ok. 5 tys. metrów kwadratowych, 
powstaną dwa maszty o wysko-
ści 100 metrów z bialo-czerwo-
nymi proporcami górującymi nad 

polem bitwy. Planowane otwar-
cie muzeum ma nastąpić w roku 
2022.

Zwycięstwo było możli-
we dzięki tysiącom żołnierzy 
i ochotników. Mniej znany jest 
fakt udziału Polonii w tych dra-
matycznych momentach.

Działanie polskich emigran-
tów na rzecz polskiej niepod-
ległości są niestety mało zna-
ne i niedoceniane. Obok Legio-
nów Polskich Piłsudskiego pro-
wadzono rekrutację ochotni-
ków w Ameryce Północnej i Eu-
ropie. Pondto Polonia przelewa-
ła olbrzymie sumy pieniędzy na 
utworzony i uznawany przez 
aliantów Komitet Narodowy Pol-
ski (KNP)w Lozannie, reprezen-
tujący wówczas oficjalnie naród 
polski.

Obywatele Niemiec, Francji 
i Włoch mogli wreszcie otrzymy-
wać paszporty KNP, świadczące 
o narodowości polskiej. KNP po-
wierza 4 pażdziernika 1917 roku 
funkcję Naczelnego Wodza Ar-
mii Polskiej we Francji gen. Jó-
zefowi Hallerowi. Przebieg skła-
danej przysięgi był podobny do 

przysięgi Tadeusza Kościuszki 
na rynku krakowskim.

Już w 1915 roku organizacja 
Polonii amerykańskiej, Związ-
ku Sokolnictwa Polskiego pod-
czas wizyty u prezydenta Wilso-
na otrzymała zapewnienie, że je-
śli dojdzie do konferncji pokojo-

wej, to USA poprze sprawę Pol-
ski. Dzięki ochotnikom z Amery-
ki została uratowana idea two-
rzenia Armii Polskiej we Fran-
cji, do której na początku zgłosi-
ło sie zaledwie 1000 osób. Poja-
wienie się blisko 15 tyś. polonu-
sów z Ameryki nadało impet roz-
wojowi struktur. Pierwsze trans-
porty z Ameryki do Francji odby-
ły się już w grudniu 1917 roku za-
raz po powołaniu generała Józe-
fa Hallera.

Celem było stworzenie w jak 
najkrótszym czasie jak najwięk-
szej liczebnie armii, zdolnej prze-
nieść się szybko do Polski na 
fronty działań. Polonia w błę-

Czy bez Polonii wygralibyśmy 
Bitwę Warszawską 1920?

 ■ Obchodzimy 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Obroniliśmy nie tylko własny kraj, ale i eu-
ropejską cywilizację łacińską. Niektórzy mówią o wojnie dwóch cywilizacji, ale czy bandy bolszewi-
ków można nazywać cywilizacją?

Piotr 
Winiarski

Krzyż Hallerski

Stargardyki Batalion Saperów
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Juan Carlos – bohater naro-
dowy Hiszpanii, który nie tyl-
ko uratował swój kraj przed cha-
osem i wojną domową, ale za-
pewnił długie dziesięciolecia dy-
namicznego rozwoju i dobro-
bytu, został wygnany z własne-
go królestwa. On nie uciekł jak 
chce jedna z gazet: „Skandal! 
KRÓL UCIEKA z kraju. …”. Po 
prostu zlekcewa ył hołotę i wy-
jechał. Takich, co będą się czuli 
zaszczyceni podejmowaniem go 
u siebie jest sporo, nawet zdając 
sobie sprawę z tego, e komuni-
styczna prasa, czyli tzw. wiato-
we media okrzykną ich natych-
miast aferzystami, hochsztaple-
rami i przestępcami. 

Lista zarzutów, a u ywając 
aktualnej nowomowy – fake new-
s’ów pod adresem króla jest dłu-
ga. Ten podstawowy to: skanda-
lista. Niby kto? Monarcha o nie-
zliczonej i niewyobra alnej ilo-
ci kochanek. Symbolem tej nie-

osiągalnej granicy limes jest 
liczba 1500. Ciekawe kto stał 
z boku i liczył? Przy tej nieskoń-

czonej ilo ci nikt nie po-
dał ani jednego konkretne-
go przykładu. Słownie: ani 
jednego. Wszystkie enun-
cjacje są opatrzone za-
strze eniem: domniema-
na, hipotetyczna itp. Na-
wet na tej li cie znalazła 
się księ na Diana, a to dla-
tego, e w prasie ukazało 
się zdjęcie pary królewskiej 
Hiszpanii z księciem Karo-
lem i jego rodziną. 

Ka de zdjęcie Juana 
Carlosa, gdzie chocia -
by w tle obiektyw uchwycił 
kobietę, było ju  przyłapa-
niem go na gorącym uczyn-
ku. Absurd z wykładnią 
obłędu, ale komu to prze-
szkadza? Tępy człowiek po-
stępu, czytelnik przeciętne-
go brukowca, czy to w Pol-
sce, czy w Hiszpanii i w ka dym 
innym miejscu na wiecie „kupi 
to” jak więtą prawdę.

A kogo to obchodzi, jak kto  
sobie układa ycie prywatne? 
Najbardziej są tym zafascyno-

wane rodowiska ludzi niepru-
deryjnych, wyzwolonych i libe-
ralnych. Te czasopisma, które na 
co dzień atakują Ko ciół, prawi-
cę i wszelką tradycję rozkoszują 
się nurzaniem w pomyjach, się-

gając, z istoty swej natury, 
dna szamba.

„Skandale korupcyj-
ne, w których w grę wcho-
dziło sto milionów dolarów, 
niezliczone romanse... Juan 
Carlos (82 l.) to jeden z naj-
większych skandalistów eu-
ropejskich monarchii.” – 
to cytat z jednego z bru-
kowców. Na tym fakty się 
kończą.

Drugi flagowy za-
rzut to korupcja. Rzuca-
jąc oskar enie, dobrze by-
łoby „rzucić” jakimi  fakta-
mi. Najczę ciej wspomina 
się o roli króla jako lobbysty 
na rzecz hiszpańskich firm. 
Od kiedy lobbing jest ko-
rupcją? Zatem z czego yją 
lobby ci? W samej Brukse-
li, przy instytucjach europej-

skich są ich tysiące i ka dy zara-
bia na dostatnie ycie. 

Co powiemy o polskich polity-
kach, którzy wysprzedawali ma-
jątek narodowy, na którym obce 
firmy zarobiły więcej ni  skarb 

państwa? Z tego wynika, i  było 
to działanie wła ciwe, skoro kró-
lowi Hiszpanii zarzuca się czer-
panie korzy ci z promowania 
hiszpańskich firm. Jeden z dzien-
nikarzy madryckiej prasy sko-
mentował to w następujący spo-
sób. Gdyby Juan Carlos brał pro-
wizję od załatwionych kontrak-
tów dla swojego kraju, to mu-
siałby mieć więcej pieniędzy, ni  
ma w swoich sejfach Bank Hisz-
panii. Czy nie to przypadkiem jest 
głównym problemem króla Hisz-
panii? – e zrobił tak wiele dla 
swojego kraju?

ałosna jest postawa wielu 
Hiszpanów, którzy bezczesz-
czą największy skarb jaki 
mają – monarchię. Ju  raz ją 
utracili, spychając kraj w ot-
chłań wojny domowej. A ko-
muniści teraz tego dopilnują 
i sprawią, aby w hiszpańskiej 
polityce nie pojawiła się taka 
postać jak Francisco Franco. 
Nie będzie ju  komu monarchii 
przywrócić.

Hańba Hiszpanii
 ■ Walka z monarchią, szczególnie w Hiszpanii, przynosi efekty. Wieloletnie szczucie, poniżanie, poma-

wianie króla Hiszpanii Juana Carlosa doprowadziło do jego emigracji.

kitnych mundurach reprezento-
wała Polskę w defiladzie zwy-
cięstwa w Pary u pod Łukiem 
Triumfalnym.

Odbierającymi defiladę byli 
zwycięzcy pierwszej wojny wia-
towej, wodzowie Ententy, w ród 
nich na trybunie gen. Józef Hal-
ler jako dowódca wojsk sprzy-
mierzonych. Skład Błękitnej Ar-
mii był istną mozaiką krajów po-
chodzenia. Polonia francuska 
najczę ciej pochodziła z Legii 
Cudzoziemskiej lub z regular-
nej armii francuskiej. Du a gru-
pa Polonii pochodziła z Niemiec. 
Najczę ciej byli to podoficerowie 
z armii niemieckiej. Byli te  ofi-
cerowie i ołnierze z armii rosyj-
skiej, austriackiej oraz legioni-
ci, którzy w ró nych okoliczno-
ciach dostali się do niewoli.

Szacuje się, e Polonia ame-
rykńska wystawiła ok. 23 tys. 
ołnierzy. Ochotników ze słu ą-

cych w wojsku francuskim, nie-
mieckim, jeńców z armii au-
stro-węgierskiej było ok. 35 tys. 
Z Brazylii przybyło ok. 300 osób. 

Najwa niejsza organiza-
cja i rozwój armii nastąpiły ju  
po zakończeniu pierwszej woj-
ny wiatowej. W 1919 gen. Hal-
ler, gdy przybył do Polski, miał 
blisko 100 tys. ołnie y wiet-
nie wyszkolonych i znakomi-
cie wyposa onych: 5 dywizji pie-
choty, 7 eskadr lotnictwa, kilka 
batalionów czołgów, du ą ilo ć 
amunicji, uzbrojenia, sprzęt sa-
mochodowy. W 1919 roku woj-
ska wzięły udział w walkach Ga-
licji Wschodniej, pomimo za-
kazu państw zachodnich. Za-
bezpieczają ląsk przed ata-

kiem niemieckim w trakcie ple-
biscytu i powstania. 1 wrze-
nia 1919 wcielono hallerczy-

ków w szeregi Wojska Polskie-
go, co spotkało się z dezaproba-
tą ochotników z Ameryki.

Znaczącym symbolem Polo-
nii jest wie  Susły za Lwowem. 
W tym roku, po blisko 100 latach 
udało się ustalić nazwiska 62 pol-
skich ołnierzy, którzy polegli 27 
czerwca 1920 roku. Zostali po-
chowani w bezimiennej mogile. 
Ci ołnierze z Błękitnej Armii Hal-
lera nale eli do 13. Batalionu Sa-
perów, a ich zadaniem była budo-
wa i obrona przepraw na rzece 
Słucz w Zwiahlu (dzisiejszy No-
wogród Wołyński). Gdy polegli 
bolszewicy zdarli z nich mundu-
ry a ich ciała poćwiartowa-
li i porzucili w zbo u.

Dzisiaj Stargardzki Ba-
talion Saperów dziedziczy 
tradycje wojskowe 2. Ka-
niowskiego Batalionu Sa-
perów, który w 1940 r. 
odziedziczył tradycje przed-
wojennego 2. Pułku Sape-
rów Kaniowskich, w skład 
którego w latach 1921-
1929 wchodził 13. Batalion 
Saperów.

Pan Prezydent Andrzej 
Duda przeslała list dzięk-
czynny osobom z Funda-
cji In Blessed Art za pro-
jekt upamiętnienia miejsca 
spoczynku naszych hero-
icznych obrońców Ojczy-
zny. Równie  stowarzy-
szenie polonijne Poland 
Business Center World 
z Wiednia udziela wsparcia 
projektowi.

W trakcie Bitwy Warszaw-
skiej w 1920 roku Józef Hal-
ler dowodził frontem północ-
no-wschodnim. Jako inspek-
tor Armii Ochotniczej sprawnie 
przeprowadził akcję powołania 
ochotników do obrony Warsza-
wy. 18 sierpnia 1920 roku otrzy-
mał medal z rąk papie a Be-
nedykta XV za obronę chrze-
cijaństwa przeciwko nawale 

bolszewickiej.
W 1923 roku generał wyje-

chał do Ameryki na Zjazd Hal-
lerczyków tworzących Stowa-
rzyszenie Weteranów Armii Pol-
skiej ( SWAP). Tym aktem chciał 
uczcić czyn zbrojny polskiej dia-
spory w Ameryce. Z tej oka-
zji przyjął go prezydent Stanów 

Zjednoczonych Calvin Coolidge 
i szef sztabu gen. John Pershing. 

W trakcie drugiej wizyty Hal-
ler objechał najwa niejsze sku-
piska Polonii. Spotkał się te  
z Rooseveltem, który przyrzekł 
mu, e wszyscy ochotnicy z cza-
sów wojny otrzymają obywatel-
stwo amerykańskie. 

Pod koniec ycia planował 
odwiedzić Jasną Górę. Chciał 
przyjechać w 1957 roku, Roku 
Maryjnym, 3 maja. Władze ko-
munistycznego PRL nie zgodzi-
ły się na wizytę mieszkające-
go w Londynie generała. Wydał 
o wiadczenie wyja niające cel 
swojej podró y: „Jako najstarszy 
ołnierz Rzeczpospolitej pra-

gną zło yć słu by swoje u stóp 
Królowej Polskiej Koro-
ny, dziękując za rok 1920, 
za przetrwanie przez na-
ród nasz okupacji wojen-
nych, za wykazaną wia-
rę w Opatrzno ć, ofiarno ć 
bratnią i przewidującą mą-
dro ć“. Pragnął w tamtym 
momencie stanąć obok 
Prymasa Tysiąclecia, Ste-
fana Wyszyńskiego.

Gen. Haller pozostał 
na emigracji jako uchod -
ca polityczny. Miał 72 lata 
i był najstarszym z ponad 
stu polskich generałów, 
który dokonali takiego wy-
boru. Zapewne ze wzglę-
du na wiek nie został za-
anga owany do utworzo-
nego latem 1946 r. Pol-
skiego Korpusu Przyspo-
sobienia i Rozmieszcze-
nia, ale otrzymywał nadal 
pobory wojskowe.

Umarł 4 czerwca 1960. W te-
stamencie napisał, aby sprowa-
dzono jego zwłoki do Polski, kie-
dy Polską nie będą rządzić ko-
muni ci. Trumna wróciła do Pol-
ski w 1993 roku.

Nad trumną gen. Józefa Hal-
lera ksiądz powiedział: „(…) 
To wreszcie Haller stanowi ywą 
i wietlaną wię  między Macie-
rzą a Polonią amerykańską (...)”.

Podobnej postaci poszukują 
Polonia i Polacy na wiecie tak-
e dzisiaj, eby wspólnie obro-

nić Polskę: wygrać ka dą woj-
nę, równie  cywilizacyjną, która 
mimo upływu 100 lat wcią  nam 
zagra a.

Czy znajdzie się miejsce 
upamiętniające czyn zbroj-
ny Polonii w wojnie Polski 
z bolszewikami?

Dziękujemy organizatorom 
za zaproszenie Polonii do Osso-
wa 15 sierpnia 2020 roku na 
obchody 100 rocznicy zwycię-
stwa w Bitwie Warszawskiej. 

Autor: Piotr Winiarski – Prezes sto-
warzyszenia polonijnego Poland Bu-
siness Centere World, integrującego 
rodowiska polonii gospodarczej, któ-

re wspierają Polskę w rozwoju techno-
logicznym wprowadzaniu reform. Jako 
firma rodzinna, razem z oną, udziela 
pomocy finansowej ró nym projektom 
polonijnym np. Golgota Jasnogórska, 
prezentowana w Berlinie w 2018 roku 
(18`), Pary u ( 2019), Brukseli (2020). 
Zainteresowania: technika, Kresy,Trój-
morze, historia Polski i Niemiec, oł-
nierze Wyklęci, narty, strzelectwo.

Jan Lech 
Skowera
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