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Anna Wądołowska z domu Niebrzydowska urodziła się i wychowywała koło Jedwabnego.
Była dzieckiem kiedy 10 lipca 1941 naziści spalili w stodole mieszkających tam Żydów.
Pamięta tamten straszny dzień i słowa ojca:

Andzia, zobacz co się
na świecie robi,
Hitler ludzi żywcem pali
Temat Jedwabnego wraca co jakiÊ czas na łamy gazety i wcià˝
wzbudza kontrowersje i dyskusje.
Pani Anna Wàdołowska (z d.Niebrzydowska) jest kolejnym Êwiadkiem tragedii znanej pod nazwà
Pogrom w Jedwabnem, do której
doszło 10 lipca 1941 roku.

W marcu tego roku (w weekendowym wydaniu z 2/3.03)
opublikowaliÊmy obszerny artykuł na temat losów Jerzego
Laudaƒskiego, mieszkaƒca Jedwabnego, który został oskar˝ony o czynny udział w tej tragedii
i pomimo wielu dowodów na jego niewinnoÊç wcià˝ zmaga si´ z
pi´tnem stalinowskiego wyroku.
Bohaterkà obecnego artykułu jest pani Anna Niebrzydowska, tak˝e pochodzàca z okolic
Jedwabnego, a konkretnie wioski Witynie. W czasie wojny pani Ania była dzieckiem, ale wydarzenia z tamtego strasznego
dnia zostały w jej pami´ci.
Zarówno do pana Laudaƒskiego, jak i pani Niebrzydowskiej
udało si´ “Polskiej Gazecie” dotrzeç dzi´ki współpracy z redaktorem Walerianem Dàbrowskim, który walczy o ustalenie
PRAWDY O JEDWABNEM.
Przypomnijmy, ˝e pogrom w
Jedwabnem był masowym zabójstwem ˝ydowskich mieszkaƒców miasta Jedwabne i kilku
innych mordów w okolicy. O dokonanie tej masakry ˝ydowska
diaspora oskar˝a grup´ co najmniej 40 polskich mieszkaƒców
tego miasta z inspiracji niemieckiej 10 lipca 1941, w czasie hitlerowskiej okupacji Polski.
Âmiesznie brzmi mówienie o
“inspiracji niemieckiej”. Inspiracja polegała na biciu kolbami
i straszeniem Êmiercià w razie
nie posłuchania rozkazu. W
wyniku zbrodni zgin´ło w Jedwabnem 207 osób.
Wi´kszoÊç (około 125) spoÊród ofiar została spalona ˝ywcem w stodole.

Bolesne kłamstwo o Polakach
- Urodziłam si´ w 1930 roku
we wsi Witynie, szeÊç kilome-

ju˝ wtedy było, pami´tam, nauki, tylko ka˝dy był przygn´biony. Wróciłam do domu, zjadłam
coÊ i pami´tam, ˝e i moi rodzice
byli przygn´bieni. To wszyscy
ludzie wtedy prze˝ywali - snuje
smutne wspomnienia pani Ania.
- Wieczorem o 6:00 poszłam
krowy paÊç razem z tatà i wtedy
pami´tam, ˝e ten dym wyszedł. I
pami´tam, jak to szedł swàd tymi ludziami. Jednak nic nie słyszałam, ale po latach mi mój
mà˝ opowiadał, ˝e po okolicy
było słychaç straszny płacz i j´ki. I pami´tam jak tata wtedy do
mnie powiedział: “słuchaj Andzia, zobacz co si´ na Êwiecie robi, ˝e Hitler ludzi ˝ywcem pali”.
A mój mà˝ nie chciał du˝o o
tym mówiç, w skrócie tylko mi
opowiadał. On mieszkał w Jedwabnem, na kolonii Grabnik.

Gestapo zabrało wszystko

Pani Anna Wàdołowska z redaktorem Walerianem Dàbrowskim

trów od Jedwabnego - zaczyna
swojà opowieÊç pani Anna Wàdołowska (z d.Niebrzydowska),
która mieszka na Brooklynie.
Pani Ania do Ameryki po raz
pierwszy przyjechała w 1978 roku i została tu przez 7 lat. Wróciła do Polski i 1,5 roku póêniej
przyjechała ponownie, na Êlub
syna. I wtedy pozostała na stałe.
- Przez tych pierwszych siedem lat tylko pracà ˝yłam wspomina pani Anna. - Nie
chciałam przyjechaç po raz
drugi, ale mój syn nie miał tu
nikogo, a akurat si´ ˝enił i nie
chcieliÊmy z m´˝em, ˝eby nikogo z rodziny przy nim nie było.
Pytana o 10 lipca 1941 roku
ta pogodna, uÊmiechni´ta starsza pani powa˝nieje.
- Pami´tam bardzo dobrze ten
dzieƒ, bo to była tragedia dla całej naszej wsi - mówi. - Moja siostra te˝ to pami´ta, ale nie chce i
ngdy nie chciała o tym rozma-

wiaç. Pami´tam i teraz te˝ cz´sto
Jedwabne pokazujà w telewizji.
Mnie boli, ˝e si´ o Polakach tak
kłamie w tym wszystkim, ˝e to
Polacy palili. Ja si´ nie wstydz´,
˝e stamtàd pochodz´ i zawsze
jak ktoÊ mnie pyta skàd jestem,
to mówi´, ˝e “z tego Jedwabnego”, bo prawd´ chc´ wyjaÊniç.

B´dzie si´ coÊ złego działo
Pani Ania miała zaledwie 9 lat
jak wybuchła wojna.
- Przez to do szkoły tylko przez
rok chodziłam - opowiada.
W lipcu trwały akurat nauki
przedkomunijne (nauczki), na
które ucz´szczała tak˝e pani Ania.
- Chodziłam na nauczk´ do koÊcioła do Jedwabnego, bo tam była nasza parafia, to były przygotowania do pierwszej komunii Êwi´tej - opowiada pania Ania. - Nauczka zawsze była rano i pami´tam, ˝e któregoÊ dnia szłam, a na
Rynku wszyscy ˚ydzi byli zebrani.

Nie wiem tylko czy oni tam te˝
spali, ale byli tam i mali i staruszkowie. I gestapo tam stało, wszyscy w hełmach, i du˝o motorów.
Stali tam tak przez trzy dni.
Ksiàdz nam wtedy powiedział,
˝eby z nauczyki zaraz iÊç swojà
Êcie˝kà do domu. A ju˝ trzeciego
dnia, to ksiàdz sam wyprowadzał ka˝dà naszà gromadk´, i
mówił “idêcie do domu, bo dziÊ
b´dzie si´ coÊ działo”. Nie mówił, ˝e b´dà paliç, ale my ju˝ to
syłyszeliÊmy, ludzie ju˝ o tym
mówili, bo chyba Niemcy si´ dogadywali, ˝e dojdzie do spalenia.
- Takie wieÊci szybko si´ rozchodziły, tym bardziej, ˝e to nie
była pierwsza taka akcja w tym
rejonie tylko ju˝ czwarta - mówi
redaktor Walerian Dàbrowski.

Dym i swàd ludzki
- Nasza nauczka tego trzeciego dnia była bardzo smutna i
ksiàdz był bardzo smutny. Mało

- Gestapowców najechało si´
wtedy bardzo du˝o, wszyscy
mieszkaƒcy byli przera˝eni wraca do tamtych okrutnych dni
pani Ania. - Całymi nocami te˝
chodzili i czegoÊ szukali. Znaleêli
mi´so - zabrali, znaleêli màk´ te˝
zabrali. Takie były czasy. Jak
mo˝na było ˝yç? Pami´tam, ˝e
akurat Êwiniaka bili u nas, i stał
w takim korycie w pokoju, bo si´
tam marynował, to całe to mi´so
zabrali i ojca te˝ z tym zabrali.
Trzeba było im wszystko oddaç,
bo inaczej brali do wi´zienia.
Mieszkaƒcy Jedwabnego byli
przera˝eni. Ci, którzy słyszeli
krzyk umierajàcych w płomieniach ludzi nie zapomnieli go
ju˝ do koƒca ˝ycia.
WÊród nich był tak˝e mà˝ pani Anny.
- Tak, mà˝ mówił, ˝e słyszał te
j´ki, bo to przecie˝ mała przestrzeƒ była. Był Rynek, droga na
Witynie, polski koÊciół i ˝ydowski
kirkut. I zaraz tam była ta stodoła.
Pami´tam, ˝e rodzice nas prosili,
˝eby nie zachodziç na kirkut.

Jak si´ dał oszukaç,
to nie grzech
Do wybuchu wojny mieszkaƒcy Jedwabnego ˝yli ze sobà w
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zgodzie. I ˚ydzi, którzy przecie˝
byli obywatelami polskimi i Polacy. Handlowali ze sobà, wymieniali si´ towarami i usługami.
Tak te˝ robili rodzice pani Ani.
- Moi rodzice handlowali z ˚ydami, sprzedwało si´ czy cielaka czy zbo˝e. Pami´tam, ˝e babcia strasznie wtedy (po spaleniu
w stodle - przyp. red.) płakała i
cały czas pytała “jak my teraz
b´dziem ˝yli?” - opowiada dalej
pani Ania. - Cała wioska prze˝ywała to co si´ stało. Jak to
wÊród ludzi byli i dobrzy i êli ˚ydzi. Mojej mamy nigdy nie oszukali przy handlu, bo pomimo, ˝e
nie miała szkoły to wszystko
umiała na 10 palacach wyliczyç
i nikt jej nie oszukał. Jak dawała jednemu ˚ydowi rano zbo˝e
to zawsze przyniósł na wieczór
tyle pieni´dzy ile trzeba. Ale oni
tak majà powiedziane w ich wierze, ˝e oszukaç to grzech, ale
jak ktoÊ dał si´ oszukaç to nie
grzech.
Ja nie miałam kole˝anek ˝ydowskich, ale cz´sto z mamà,
zwykle w niedziel´ zachodziłam
do domów ˚ydów. Wtedy wszystko si´ robiło r´cznie, darło pierze, tkało materiały, farbowało
si´ je. I ˚ydzi to robili. Ja sama
nawet si´ nauczyłam tkaç płótno. Oni mieli całe warsztaty tkackie, wszystko sami robili. Nawet
kółka do prz´dzenia.

to jak pan wnioskuje?. „Nie Anna, ty jesteÊ dobra“ - powiedział na to.
Ale spotkałam te˝ wielu ˚ydów z Polski tutaj, którzy mówili, ˝e „Anna ci co mówià, ˝e to Polacy
zrobili to sà crazy“.
Ale to trzeba
wiedzieç i trzeba
do prawdy dojÊç,
ale prawda drogo kosztuje. Jak
mo˝na tak mówiç, ˝e to Polacy
zrobili.
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Jedwabna zbrodnia
na Polakach

wysłuchali Walerian Dàbrowski,
Iwona Hejmej

Wszystkim mówi´,
˝e jestem z Jedwabnego
- Zdarzało si´ i ciàgle zdarza,
˝e słysz´ od ludzi, ˝e Polacy to
sà niedobre ludzie, bo ˚ydów
palili, a ja im wtedy mówi´, ˝e
nie znajà historii i nie wiedzà
ilu si´ Hitler ludzi naniszczył. “A czemu w Polsce palili?” - pytajà mnie, a ja im
mówi´, ˝e Niemiec to był
podły cwaniak i po co
miał do siebie wieêç? oburza si´ pani Ania na
samà myÊl o ludziach,
którzy winià Polaków za
zbrodni´ w Jedwabnem. - Ja
si´ nigdy nie bałam i nie wstydziłam, ˝e jestem z Jedwabnego. To ludzie z Łom˝y si´ bojà,
ci co sà tu w Nowym Jorku zawsze mi mówili, “ty nie gadaj, ˝e
Ty z Jedwabnego, bo ci´ wygonià”. A ja wszystkim mówi´.
Pracowałam u jednego ˚yda
na Borough Parku przez 25 lat,
on dobrze po polsku mówił, bo
z Łodzi pochodził, to z nim cz´sto dyskusje miałam. KiedyÊ mi
powiedział jak jedliÊmy obiad,
“Anna, ja w Łodzi młyn miałem
i musz´ go odzyskaç”, a ja mu
na to „panie, jak najbardziej,
jak to pana młyn“. A potem mi
mówi “a w Jedwabnem to (Polacy) spalili ˚ydów. To ja mu
na to „ja z Jedwabnego, ja widziała na własne oczy“. JeÊç
przestałam ten obiad i mówi´
mu, „Panie, jak te Polacy takie
niedobre ludzie to czemu ja u
was ju˝ 25 lat sprzàtam, ˝ona
si´ dziwi, ˝e ja u was tak długo,
nawet sàsiedzi jej mówià ‚Ró˝a,
ty masz tylko jednà kobiet´“, to
jak to jest, to ja taka niedobra,

Zdj´cia niektórych ofiar pogromu w Jedwabnem z 10 lipca 1941 roku

Po wojnie komunistyczna władza
przyniesiona do Polski na bagnetach
Armii Czerwonej Kraju Rad,
zaczęła się umacniać na wzór
radzieckiego państwa siejąc terror
i dobijając we współpracy z NKWD
resztki polskiej elity patriotycznej,
której nie wymordowali Niemcy
i ich sowieccy sojusznicy.
zalejàce UB
siało
zgroz´ wyłapujàc głównie ˝ołnierzy polskiego
podziemia zrzeszonych
w AK, WiN, NSZ oraz
wszelkich prawicowych
organizacjach jak i nieprawomyÊlnych ideologicznie Polaków, nie
oszcz´dzajàc kobiet. W
marcu 1949 roku w patriotycznym rejonie północno wschodnim przeprowadzono szereg zbrodniczych akcji wraz z przygotowanym w Łom˝y Êledztwem, a nast´pnie procesem,
w którym to w stan oskar˝enia
postawiono 22 osoby wywodzàce si´ z ˝ołnierzy podziemia, walczàcymi podczas wojny
z okupantami zarzucajàc im
współprac´ i pomoc Niemcom,
którzy dokonali odwetowo masowego mordu na ˚ydach rozstrzeliwu-

S

jàc najsilniejszych a nast´pnie pozostałych palàc w stodole.

Najwi´ksze mordy po wojnie
Sam mord opisywałem w marcu tego
roku na podstawie dokumentów dost´pnych w archiwach. Sam przebieg tej niewiarygodnej i makabrycznie barbarzyƒskiej zbrodni jest znany wszystkim w najdrobniejszych szczegółach oprócz pracowników IPN-u do Âcigania Zbrodni na
Narodzie Polskim. Szczególnie wyró˝nia
si´ w tej działalnoÊci oddział w Białymstoku gdzie wymordowano po wojnie
najwi´cej Polaków, czego dowodem sà
odnalezione w lecie i przed kilkoma
dniami szkielety pomordowanych patriotów na terenie aresztu Êledczego. Je˝eli
nie zakatowali na Êmierç lub torturami,
to trzecià ewentualnoÊcià był strzał w tył
głowy wzorem radzieckich towarzyszy.
Zmontowane Êledztwo i zbiorowy proces
Sàdowy w Łom˝y jest ewidentnym przykładem sadystycznego terroru na Polakach i
na dodatek przypisaniem współudziału w
zbrodni tak przera˝ajàcej, jakiej jako prowokacji nie było wi´cej w czasie tej wojny.

Dokończenie na str. 36
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Jedwabna zbrodnia na Polakach
Dokończenie ze str. 34-35
Samo oskar˝enie nie ma nawet podstawy prawnej zarzucajàc Polakom uczestnictwo w tym mordzie, który opracowany
w najdrobniejszych szczegółach był przez
szefa Gestapo tego rejonu Waldemara A.
Maczpałowskiego vel Macholla.

Wyłudzanie majàtków od ofiar
Stron´ odzysku finansowego polegajàcego na wyłudzeniu od ofiar wartoÊciowych zasobów w postaci drogocennoÊci, bi˝uterii oraz walut nadzorował i
realizował Izaak Stoltzman - póêniejszy
pułkownik NKWD, a nast´pnie jeden z
szefów PRL-owskiej bezpieki.
CałoÊç operacji wykonał ze swoim
specjalnym oddziałem, wspomaganym
przez 40 cywilnych, polsko mówiàcych
volksdeutsch’ów, niejaki Herman Schaper, złapany i sàdzony w latach 60-tych
za ten mord w Niemczech.

Sprawa braci Laudaƒskich
Z tego procesu ˝yje jeszcze tylko
dwóch braci Jerzy i Zygmunt Laudaƒscy
skazani na 15 i 12 lat wi´zienia, amnestionowanych w 1956 roku. Proces ten
zbiorowy odbył si´ na kanwie spisanego
w ˚ydowskim Instytucie Historycznym
oÊwiadczenia analfabety Szmula Wasersteina, uratowanego i przechowywanego przez panià Wyrzykowskà, a w tym˝e procesie sàdowym uznanego za
kłamc´, nie mo˝e byç w ˝adnym wypadku materiałem dowodowym. Zeznajàcy
podpisujàc to oÊwiadczenie nie znał jego treÊci. Nast´pnie wstàpił do UB i w
póêniejszym czasie wyjechał do USA.
Po odnalezieniu pana Jerzego Laudaƒskiego, byłego wi´ênia hitlerowskich obozów koncentracyjnych, mi´dzy innymi OÊwi´cimia zgłosiłem do
IPN-u wniosek o o natychmiastowà kasacj´ stalinowskiego wyroku cià˝àcego
na Nim i Jego bracie Zygmuncie, ci´˝ko
zchorowanym patriocie i Polaku.
Po licznych ponagleniach i a˝ 3 miesi´cznym oczekiwaniu otrzymałem z
IPN-u odmow´ sygnowanà przez prokurator Katarzyn´ Opackà uzasadnionà
tym, ˝e nie widzi nowych przesłanek do
takiego wystàpienia. Dlatego te˝ dotarłem do kolejnego naocznego Êwiadka,
którym jest pani ANNA WÑDOŁOWSKA
z domu NIEBRZYDOWSKA doskonale
pami´tajàca tamte, pełne grozy i przera˝enia trzy dni lipcowe sadystycznego
mordu na obywatelach polskich pochodzenia ˝ydowskiego. Jest jeszcze kilka
˝yjàcych osób pami´tajàcych tamte dni i
do nich dotr´ dokum´tujàc ich zeznania.

Prokurator nie widzi przesłanek
Dziwnym trafem pani prokurator nie
widzi ˝adnych nowych przesłanek broniàc tym samym katów i oprawców ko-

Pan Jerzy Laudaƒski, który do dziÊ ˝yje z niesprawiedliwym wyrokiem stalinowskim

Waldemar Artur Maczpałowski

Herman Schaper

Izaak Stoltzman

Po zmianie nazwiska w 1940 roku, w Gdaƒsku
na Macholl w stopniu porucznika Gestapo mianowamy Komendantem Rejonu w Suwałkach. Wybitnie uzdolniony organizator, który po mordzie w Jedwabnem został awansowany do stopnia kapitana
i mianowany kierownikiem samodzielnego referatu
do zwalczania ruchu oporu w Białymstoku.
Wiele strat ponieÊli polscy ˝ołnierze podziemia z jego ràk. Po wojnie złapany na terenie Niemiec w 1947 roku, przewieziony i sàdzony jako
kat Białegostoku, w procesie publicznym, w kinie “TON”. Otrzymał za swoje wybitne zasługi w
szeregach Gestapo od wymiaru sprawiedliwoÊci
PRL szeÊciokrotnà kar´ Êmierci.
Ogłoszono wyrok w procesie trwajàcym od 08
- 25. marca 1949 , nast´pnie wykonanie Kary
Âmierci 15. lipca 1949 wraz zpochówkiem w
nieoznaczonym miejscu, a nast´pnie wyjechał z
Polski. Wszak sàdzili go pobratymcy i w tym czasie ju˝ kreowali nowo˝ytnnià histori´ mordu w
Jedwabnem, którego scenariusz opracował w/w.

Kapitan specjalnych oddziałów SS, w czasie
mordu w Jedwabnem dowodził specjalnà grupà
nazwanà od miejsca stacjonowania “Płock-Ciechanów” wsławionà rajdem po okolicznych miastach, znaczonych krwià i po˝arami przy mordowaniu ˚ydów wraz z Jedwabnem a nas - t´pnie
dowodził jed. 1005 zacierajàcà Êlady masowych
zbrodni. Ukrywał si´ pod przybranym polskim
nazwiskiem mieszkajàc u przyjaciela w luksusowej dzielnicy Hamburga. Złapany przypadkowo
ze wzgl. niedopełnieƒ administracyjnych i sàdzony w Niemczech, w latach 60-tych oraz skazany
za mord w Jedwabnem. Schorowany zmarł nie
doczekawszy apelacji, którà zało˝ył jego obroƒca.
Czekam na jego wyciàg Aktu Urodzenia, który
ma mi dostarczyç Ambasada Polska we Francji.
Czekam, jeszcze czekam ...

Najwy˝szy stopniem oprawca z Jedwabnego, który podczas tego mordu nie miał na sobie munduru niemieckiego, słu˝àc jednoczeÊnie w NKWD, gdzie dosłu˝ył si´ stopnia pułkownika. Nat´pnie ten wyrafinowany oprawca
i sadysta słu˝ył w Polsce utrwalajàc władz´ ludowà w aparacie bezpieczeƒstwa pod zmienionym nazwiskiem ju˝ jako Polak, przemianowa ny na Zdzi sław Kwa Êniew ski, lecz w dal szym cià gu z awer sjà do no sze nia mun du ru
darzonego gł´bokim szacunkiem. Jego krwawy i sadystyczny szlak w bar wach Urz´du Bezpieczeƒstwa, znaczony zbrodniami od Gdaƒska po Białogard i okolice jest dosyç szczegółowo udo ku men to wa ny dzi´ ki wy rzu tom
su mie nia je go za st´p cy. O dzi wo nie roz po wszechniany jak mniemam na dziedziczenie
po tom nych. Je go zdj´ cie chciał bym po ka zaç
pani Hieronimie Wilczewskiej, mieszkajàcej w
New Britain w USA.

munistycznych w sfingowanym oskar˝eniu przeciwko Polakom. Dla tej aroganckiej postawy wspieranej przez dyrektora tego oddziału panià Barbar´
Bojaryn-Kazberuk. Co prawda obie panie asekurowane sà tym, ˝e sam wniosek o kasacj´ rozpatruje Krajowa Prokuratura oraz Sàdowy Zespół Kasacji
ds. Karnych, ale o ile nie ponoszà ˝adnej odpowiedzialnoÊci to znaczy, ˝e ich
etaty sà zb´dne i stanowià sankcjonowane prawem zwykłe wyłudzenie.
Wszak wynagrodzenie pobiera si´ za
konkretnà prac´ i jej wykonanie.
Pana Jerzego Laudaƒskiego jednak
odwiedził prokurator IPN-u kilka lat temu przej´ty troskà o zbrodniarza to tego, któ ry w Je dwab nem do ko nał
zbrodni. Nie wyjaÊniał potwarzy przypisania tej zbrodni nie tylko mieszkaƒJe˝eli ktoÊ z Paƒstwa zna ˝yjàcego Êwiadka albo osob´ dyspnujàcà relacjà ustnà czy pisemnà
prosz´ w imieniu naszej wspólnej Ojczyzny o kontakt na adres elektroniczny: walerianda@gmail.com lub pisemny redakcyjny “Polska Gazeta”
419 Manhattan Ave., Brooklyn NY 11222.
Skandalem jest bezradnoÊç Prokuratury IPN-u
majàcej łatwiejszy dost´p do archiwalnych materiałów ni˝ ja, a wr´cz nieograniczony do jeszcze ˝yjàcych naocznych Êwiadków tamtej ponurej zbrodni. Na podstawie przytoczonych naocznych Êwiadków ˝àdam natychmiastowej kasacji
tego komunistycznego wyroku cià˝àcego na
braciach Laudaƒskich i tym razem wizyty osobistej Prezydenta zamiast na seperatystycznym pochodzie z obstawà w Âwi´to NiepodległoÊci zalecam wizyt´ z przeprosinami za cierpienie, potwarz i lata niegodziwoÊci w III R P.

com Jedwabnego, ale wszystkim Polakom. Wszak w imieniu całego Narodu
oprócz mnie przepraszał za Jedwabne
niejaki Aleksander Stoltzman vel KwaÊniewski. A kto nie przeprasza temu
s´dzina III RP z Białegostoku co najmniej w zawieszeniu zafasuje wyrok w
zawieszeniu na poczàtek.
Dwaj polscy patrioci u schyłku ˝ycia
szargani oszczerstwami kundziarzy uratowanych przez Polaków z po˝ogi hitlerowskiej sà obecnie poniewierani przez polskie władze. Przecie˝ nie mog´ napisaç,
˝e przez Wymiar SprawiedliwoÊci, którego funkcjonariusze pozwalajà bezkarnie
łgarstwami oczerniaç mojà Ojczyzn´.

Kolejny Êwiadek
Do IPN-u wysłałem kolejny wywiad
filmowy z panià Hieronimà Wilczyƒskà,
kolejnym naocznym Êwiadkiem zbrodni
w Jedwabnem ale pozostało to bez odpowiedzi. No bo có˝ mo˝na kolejnym
Êwiadkom jeszcze zarzuciç? Âmiało IPNie, podpowiem poniewa˝ Wy na kanwie
kłamstwa ju˝ nic nie wymyÊlicie.
Najwi´kszà bezczelnoÊcià z Waszej
strony jest odrzucenie relacji wikarego, a
nast´pnie proboszcza parafii Jedwabne
ksi´dza Józefa K´bliƒskiego z tamtych
dni, który nara˝ajàc swoje ˝ycie wstawił
si´ za ˚ydami kilka razy. Tak wi´c proponuj´ Wam ogłosiç, ˝e Êwiadkowie tamtych dni, na których zwłokà działajàc
czekacie na Ich wymarcie, a oni na przekór ˝yjà, ogłoÊcie fata morgan´.
Drodzy Czytelnicy prosz´ o uwa˝ne
przeczytanie odmowy kasacji komunistycznego, zbiorowego wyroku na synach tego, który budował schrony w
Wiênie i koÊciół w Jedwabnem i tak
godnie wychował na Polaków swoje
Walerian Dàbrowski
dzieci.

Fotokopia odmowy kasacji wyroku na braciach
Jerzym i Zygmuncie Laudaƒskich podpisana przez
prokuratora IPN, panià Katarzyn´ Opackà, stawia
jà jak i cały IPN w Êwietle antynarodowej instytucji,
którà zarzàdza typek na stanowisku Sekretarza.
Polak nie ma mo˝liwoÊci spotkania si´ z szefem
IPN-u, ale za nasze polskie pieniàdze niedawno
goÊcił w tej antynarodowej instytucji na specjalne
zaproszenie, na tzw. sympozjum Jan Tomasz Gross
zawdzi´czajàcy swój ˝ywot właÊnie Polakom.
Ja równie˝ nie przepraszam za Jedwabne, a
wr´cz z mieszkaƒcami tego miasta oczekuj´ na
przeprosiny i to oficjalne.

