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Część I:   Zagrożenia dla Polski 

  

  

                                                                „Nieprędko będziemy mogli   

                                      darować Polakom, to żeśmy na nich napadli”. 

(Wolfgang Ebert w „Die Zeit z 22 października 1989 r.)  

       

    Obchodzone we wrześniu 2009 r. dwie tragiczne rocznice :7o-lat od napaści Niemiec na 

Polskę i 7o-lat od sowieckiego ciosu w plecy przypadły na czas wielkiego osłabienia 

pozycji Polski w Europie i w świecie, czas naszej wzrastającej izolacji na forum 

międzynarodowym. Nie trzeba nawet długo dowodzić, dlaczego tak potrzebny jest świeżo 

ukonstytuowany 200-osobowy Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. 

Wystarczy przytoczyć pięć jakże wymownych wypowiedzi prasowych z ostatnich kilku 

miesięcy. Zacznijmy od tekstu znanego dziennikarza Igora Janke, który ocenił , że stosunki 

polsko-niemieckie „są najgorsze od 2o lat” (por. „Polsko-niemiecki mur 

nieporozumienia”,”Rzeczpospolita” z 20 lutego 2009 r). Wtórował mu późniejszy o kilka 

miesięcy tekst znakomitego socjologa, gruntownego znawcy Niemiec, prof. Zdzisława 

Krasnodębskiego na łamach „ Rzeczypospolitej” z 22- 23 sierpnia 2009 r. Prof. 

Krasnodębski napisał: „ Teraz w stosunkach z Niemcami wróciliśmy do pozycji 

klientelistycznej, a w stosunkach z Rosją ćwiczymy się w pokorze i cierpliwości bez 

żadnych rezultatów”. W „Gazecie Wyborczej” pod koniec sierpnia br. przyznano z kolei, że 

stosunki polsko-amerykańskie są dziś najgorsze od 1989 r. Swoistą kropkę nad i 

postawiono w jednym z tabloidów, stwierdzając w dniu 1 września br. już w tytule artykułu 

jego na czelnego redaktora: „Polska znów jest sama”. Tak jak wtedy 1 września 1939 r., 

gdy Polska zaczęła stawiać osamotniony opór zbrodniczemu agresorowi. I wreszcie tekst 

Pawła Łepkowskiego na łamach „Najwyższego Czasu” z 19 września 2009 r., konstatujący: 

„Po 20 latach strategiczny sojusz Warszawy z Waszyngtonem jest ruiną”.  

  

          „Satelita Niemiec czy Rosji?” 

               Dodajmy do wymienionych wyżej tekstów jeszcze parę dość smętnych w swej 

wymowie publikacji z ostatnich tygodni. Jedną z nich jest artykuł świetnej obserwatorki 

pozycji Polski na arenie międzynarodowej Krystyny Grzybowskiej w „Gazecie Polskiej” z 

23 września 2009 r. Red. Grzybowska pisze, że nasi rządcy „wyróżniają się uwiądem 

godności narodowej i państwowej”, a ich „tchórzliwa polityka” „doprowadziła Polskę do 

niemal całkowitej izolacji na arenie międzynarodowej i co najgorsza do coraz większego 

uzależnienia polityki państwa od kaprysów Kremla”. Drugą z tych publikacji jest obszerny  

artykuł Rafała A. Ziemkiewicza: Polityka realna-czyli jaka? („Rzeczpospolita” z 26-27 
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września 2009). Autor daje bardzo pesymistyczny ogląd aktualnego stanu polski i naszej 

pozycji na arenie międzynarodowej. Pisze, że państwo polskie jest „brutalnie mówiąc, 

państwem dziadowskim z wiecznie dziurawą kasą”(szkoda, że nie zastanawia się, ile w tym 

winy L. Balcerowicza, którego tylekroć wychwalał). Twierdzi przy tym, że : „Zachowanie 

suwerenności wyszło z naszego realnego zasiegu” i jedynym wyjściem dla nas pozostaje 

wybór, czy będziemy „satelitą Niemiec czy Rosji?”Odpowiadając na to postawione przez 

siebie pytanie, Ziemkiewicz stwierdza: „Wystarczy porównać Wielkopolskę z 

Białostockiem, żeby uznać odpowiedź za oczywistą. Tym bardziej że współczesne Niemcy 

nie kwestionują polskiej odrębności i prawa do państwowości – co w wypadku Rosji nie 

jest oczywiste”. Ziemkiewicz radzi tylko zastanowić się: „Jaka jest cena, którą warto 

zapłacić za ograniczenie ambicji i wejście w rolę państwa satelickiego Niemiec?” I właśnie 

te końcowe konkluzje R. A. Ziemkiewicza prowokują moje stanowcze veto. Za nic nie 

chciałbym, byśmy pogodzili się z akceptacją roli Polski jako „państwa satelickiego 

Niemiec”, nawet przy dość znacznym stopniu samodzielności, przyznanym nam przez 

niemieckich wielkorządców! Nie po to z takim poświęceniem walczyli o Polskę przeciw 

Niemcom nasi przodkowie, byśmy pogodzili się z rezygnacją z zostawionego nam w 

spadku ich niepodległościowego przesłania. A poza tym, R.A. Ziemkiewicz popełnia parę 

ciężkich błędów w swej diagnozie. Wbrew jego twierdzeniom Niemcy również stanowią 

zagrożenie dla polskiej państwowości- głównie przez forsowanie traktatu lizbońskiego, 

bardzo znacząco ograniczającego suwerenność Polski. Co najgorsza zaś właśnie Niemcy 

grożą bardzo poważnym skurczeniem naszego bytu państwowego, poprzez zabranie nam 

Śląska, Pomorza i Mazur. 

  

         Jeśli nas połkną, nie dajmy się strawić   

                   W dalszej części mego tekstu staram się udowodnić w oparciu o liczne, 

udokumentowane fakty jak bardzo Polska jest dziś osamotniona i wręcz zagrożona w 

podstawach swego istnienia. Obawiam się, że stoimy przed groźbą kolejnej wielkiej 

katastrofy dziejowej, grożbą załamania, a nawet zaniku państwa narodowego. 

Sprzyjają temu nie tylko nasilające presje zewnętrzne i działania zagranicznych agentur 

(„stronnictwo pruskie”, „stronnictwo moskiewskie”, etc.) ale również bardzo duża, 

niebezpieczna wręcz skala osłabienia świadomości narodowej i patriotyzmu, zwłaszcza 

wśród młodych pokoleń. Zaryzykuję stwierdzenie, że jesteśmy dziś słabsi niż w 1939 r., bo 

mamy bardzo słabą armię, przeżywamy upadek przemysłu zbrojeniowego i w ogóle 

przemysłu ciężkiego (bardzo zapracowały na to nasze „elity”). Co najgorsza, jakże daleko 

nam do wspaniałego patriotyzmu obywateli Drugiej Rzeczypospolitej, który procentował 

tak wielkim poświęceniem dla sprawy polskiej w dobie wojny. Nie mówiąc o tak wielkim 

poczuciu godności narodowej, jakie cechowało elity II RP. Już dziś mogę sobie aż nadto 

dobrze wyobrazić jak zachowałby się w 1939 roku Donald Tusk, gdyby znalazł się na 

miejscu Józefa Becka! Mimo to jestem przeciwny załamywaniu się i lamentowaniu, że już 

nic nie poradzimy na zły los. Prezentowana tu praca ma dramatycznie alarmujący 

wydźwięk, ale jest pisana przez autora, który podobnie jak jego najbliższe otoczenie jest 

rzecznikiem słynnego hasła z 1793 r. –„Nil Desperandum”. Hasła wzywającego do nie 

tracenia nadziei nawet w tak katastrofalnym dla Polski okresie dominacji Targowicy. Z 
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tego też czasu pochodzi aktualne i dziś zalecenie dla Polaków: „Jeśli nawet nas połkną, nie 

dajmy się strawić”. Dziś jest nas prawie 40 milionów w Kraju i około 18 milionów za 

granicami Polski. Tak wielką rzeszę trudno będzie na trwałe połknąć i gruntownie 

odpolonizować. Tym bardziej, że w odróżnieniu od końca XVIII wieku mamy w Kraju i 

wśród Polonii dużo więcej osób o silnym, autentycznym patriotyzmie. Dowodnie 

przekonałem się o tym w zeszłym roku w czasie 64 spotkań kampanii antygrossowej od 9 

lutego do 3o czerwca 2008 r. Na spotkania przychodziło zawsze minimum 300 osób, 

kilkanaście razy po 1000 osób, a w kulminacyjnym spotkaniu 15 czerwca w Krakowie aż 

3000 zdeterminowanych osób stało trzy godziny w deszczu podczas otwartego spotkania 

przed kościołem. Dochodzą do tego liczne, bardzo silne enklawy patriotyczne wśród 

Polonii, zwłaszcza w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Te siły trzeba zespolić i 

poszerzać, ciągle poszerzać, dodając im ducha w upartej bitwie o Informację i Świadomość 

Polaków. Jakże słuszny w tym kontekście wydaje się apel znanego historyka, profesora 

Wojciecha Roszkowskiego: „Nie stój na boku, bo ci Polskę wykończą” („Gazeta Polska” 

19 maja 2004). Organizujmy się, szukajmy jak najskuteczniejszych metod w działaniach 

dla ratowania Polski. Wierzę, że Polacy, poznawszy całą gorzką prawdę o rozmiarach 

zagrożeń dla Polski, potrafią się wreszcie zmobilizować do obrony Polski. Jak wiadomo 

okazujemy się szczególnie dobrzy w sytuacjach krańcowych wyzwań, wtedy dopiero 

umiemy się zmobilizować. Oby tak się stało i teraz w czasie tak niebezpiecznej próby dla 

Polski. 

                                                   Nasz prokurator- Niemcy  

      Możnaby długo wyliczać smutne fakty dowodzące naszej izolacji wśród sąsiadów 

Polski. Najpotężniejszy kraj Unii Europejskiej –Niemcy, które miały być adwokatem 

Polski, coraz częściej przybierają rolę prokuratora. Od kilkunastu lat w Niemczech coraz 

bardziej upowszechnia się twierdzenia o Niemcach jako ofierze wojny, która szczególnie 

mocno ucierpiała w rezultacie wysiedleń od Polaków, nagłaśnia się ten pogląd w 

rozlicznych publikacjach. W Niemczech szczególnie mocno wyeksponowano książkę 

Grossa, publikując na jej temat kilkaset recenzji, dowodzących, że Polacy byli nie tylko 

ofiarami wojny, lecz katami.  Związek Wypędzonych przestaje być organizacją 

marginesową, a jego dwa miliony członków stają się coraz bardziej języczkiem u wagi w 

różnych niemieckich przetasowaniach przedwyborczych. Antypolskim wynurzeniom 

Steinbach i Pawelki coraz częściej wtórują jednoznaczne w swej twardej wymowie 

oświadczenia niemieckich środowisk rządzących. Już 29 maja 1998 r. Bundestag 

jednogłośnie przyjął uchwałę akcentującą, że wypędzenie Niemców było sprzeczne z 

prawem międynarodowym. Pięć lat później – 6 września 2003 r. prezydent Niemiec 

Johannes Rau powiedział na Zjeździe Ziomkostwa Śląskiego, że „akt wypędzenia był 

czynem bezprawnym”. Świeżo mieliśmy kolejne wystąpienie tego typu. 26 maja 2009 r. 

rządząca CDU, kierowana przez kanclerz A.Merkel oraz bawarska CSU w specjalnej 

uchwale przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zażądały „międzynarodowego 

potępienia wypędzeń”, co jednoznacznie godzi w Polskę. Przypomnijmy, że w Konstytucji 

Niemiec wciąż utrzymywany jest godzący w integralność Polski 116 artykuł z zapisem o 

tym, że Niemcy istnieją w granicach z 1937 roku. 
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Jak Niemcy rozbiły Jugosławię 

  

     Podczas gdy Polska staje się coraz bardziej samotną i izolowaną w świecie, Niemcy przez 

ostatnie 20 lat wybiły się na pozycję najpotężniejszego państwa Unii Europejskiej. W ciągu 

ostatnich 20 lat Niemcy kolejno, spokojnie i systematycznie realizowały swoje podstawowe cele. 

Najpierw doszło do zjednoczenia Niemiec, pomimo początkowych bardzo silnych oporów 

Anglii i Francji. Polscy politycy w tym czasie w niewielkim stopniu zauważali grożby dla Polski 

związane ze zjednoczeniem Niemiec i nie zatroszczyli się o wywalczenie maksymalnych 

gwarancji dla Polski w nowej sytuacji. Jedyne głosy ostrzeżenia padały ze strony niektórych 

bardziej realistycznych publicystów typu Stefana Kisielewskiego (Kisiela). W wywiadzie dla 

„Tygodnika Solidarność” w marcu 1990 r. Kisielewski powiedział wprost: „Uważam, że trzeba 

dmuchać na zimne. Niemcy są okresami wspaniali, ale potem nagle dostają obłędu. Tracą 

instynkt samozachowawczy, stają się niebezpieczni dla innych i dla siebie(…) Niemcy potrafią 

być nieobliczalni”. Przed zbytnią proniemiecką euforią ostrzegał Polaków już pod koniec 1989 

roku wybitny niemiecki naukowiec, profesor Christoph Royen, dyrektor Instytutu Spraw 

Międzynarodowych renomowanej fundacji „Wiedza i Polityka” w Ebenhausen, mówiąc: „Kuszą 

was miliardy, ale gdy rzeczywiście zaczną powstawać firmy niemieckie, będą osiedlać się 

Niemcy – wyrośnie silna proniemiecka grupa interesów, prawdziwa „nowa władza”, zwłaszcza 

na ziemiach zachodnich”.(Cyt. za: J.Surdykowski: Niemieckie obawy, polskie nadzieje, 

„Tygodnik Solidarność”, 9 lutego 1996). Dodajmy do tego ostrzeżenia noblisty Guntera Grassa z 

1991 r., który przestrzegał Polaków, że teraz jeszcze Niemcy Zachodnie są zajęte przełykaniem 

Niemiec Wschodnich, „Niemcy jeszcze zajęci są sobą. Jeszcze nie maja wolnej ręki, aby sięgnąć 

za granice. Jeszcze potykają się o siebie”.(Por.G.Grass: Na przykład Chodowiecki, „Polityka” z 

6 lipca 1991). Jeszcze wcześniej – w „Gazecie Wyborczej” z 27-28 października 1990 r.G.Grass 

stwierdzał bez ogródek: „Niewątpliwie można się obawiać, że dawne niemieckie prowincje 

wschodnie, Śląsk, Pomorze, a zwłaszcza graniczne miasto Szczecin będą niejako wydane w ręce 

twardej waluty ( niemieckiej-JRN ), albowiem słabość i polityczna chwiejność Polski może 

znowu się utrwalić”. 

    Po połknięciu Niemiec wschodnich politycy niemieccy przeszli do dużo aktywniejszych 

działań w różnych częściach Europy. Ich największym sukcesem stało się skuteczne wsparcie 

działań prowadzących do rozpadu Jugosławii. Niemcom chodziło przede wszystkim o 

doprowadzenie do krańcowego osłabienia i upokorzenia Serbii, tradycyjnego przeciwnika 

Niemiec na Bałkanach (vide wydarzenia I i II wojny światowej). Wykorzystując nasilające się 

tendencje odśrodkowe w Jugosławii, Niemcy zachęcali prezydentów Serbii i Chorwacji 

obietnicami wielkich pożyczek do wyjścia ze zdominowanej przez Serbię federacji 

jugosłowiańskiej. Po ogłoszeniu niepodległości Chorwacji i Słowenii Niemcy uznały je jako 

pierwsze wbrew stanowisku wszystkich innych krajów Europy Zachodniej. Noblista Gϋnter 

Grass mówił w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” z 7-8 października 1995 r. pt. „To my 

Niemcy”: „Za wydarzenia w byłej Jugosławii nie można obwiniać tylko tamtejszego 

nacjonalizmu. Zachód też miał w tym swój udział. Niemcy również. Nasz minister spraw 

zagranicznych, Genscher nieomal zmusił swoich zachodnich kolegów do uznania niepodległości 

Słowenii i Chorwacji. Miał też swój udział w początku tego konfliktu”. Francuski generał Pierre-

Marie Gallois, b.doradca gen. De Gaulle „a był jeszcze ostrzejszy w ocenie roli Niemiec na 
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Bałkanach w pierwszej połowie lat 90-tych. Powiedział, że „Niemcy mają fatalną hipotekę w 

krwawym rozbiorze Jugosławii”. Później Niemcy przewodziły kampanii propagandowej przeciw 

Serbii, skutecznie, acz jednostronnie, obciążając ją całą winą za wybuch konfliktu wojennego na 

Bałkanach. To Niemcy również wiodły prym w żądaniu sankcji przeciw Serbii i jej 

bombardowania. 

  

                Kiedy stworzą polskie Kosowo ? 

    Niemcy odegrali również szczególnie wielką rolę w działaniach na rzecz doprowadzenia do 

oderwania Kosowa od Serbii, tak, aby ją jeszcze bardziej osłabić. Pisano o tym w wielu 

zachodnich publikacjach, wskazując w tym przypadku na dalekosiężne cele, jakimi kierowali się 

Niemcy wspierając secesję Kosowa. „The European” z 21 września 1998 r. wyjaśniał, że dla 

Niemców najkorzystniejsze było to, że „secesja Kosowa pokojowymi środkami stanie się 

przykładem do naśladowania dla innych europejskich mniejszości narodowych”. I tu mamy 

chyba najlepszy klucz dla wytłumaczenia  wielostronności niemieckich działań wspierających 

albańskich separatystów w Kosowie. Oderwanie Kosowa od Serbii oznaczało rozbicie tak 

niewygodnego dla niemieckich interesów terytorialnego status quo w Europie, stworzenie 

precedensu, który okaże się na przyszłość dogodny dla niemieckich separatystów w Polsce czy w 

Czechach. Fakty wskazują, że niemiecki wywiad wojskowy i cywilny odegrał bardzo duża rolę 

w tajnym dozbrajaniu szkoleniu walczącej przeciw Serbom tzw. Armii Wyzwolenia Kosowa, 

dosłownie od  pierwszych momentów jej powstawania w `1996 r. Także w latach następnych 

Niemcy kontynuowali na wielka skalę doszkalanie bojowników z Kosowskiej Armii  

Wyzwolenia i ich wyposażanie w wielkie ilości broni i amunicji. Aż doszło do zadania przez 

Niemcy decydującego ciosu w Serbię – doprowadzenia  półtora roku temu do wspartej przez  

większość krajów Unii Europejskiej decyzji o ogłoszeniu niepodległości Kosowa. Niemieckie 

intencje w tej sprawie były az nazbyt przejrzyste. Jak jednak zrozumieć rząd Tuska, który tak 

szybko zdecydował się na uznanie niepodległości Kosowa. I zrobił to wbrew elementarnym 

polskim interesom narodowym, nie zważając na to, że powstanie niepodległego Kosowa było 

naruszeniem zasady terytorialnego status quo w Europie. A przecież nienaruszanie tego status 

quo zawsze leżało bardzo mocno w interesie Polski. Jakież mamy gwarancje, że powiedzmy za 

parę dziesiątków lat, a może nawet wcześniej, nie podejmie się wysiłków na rzecz 

sprowokowania secesji Śląska czy niektórych innych regionów na zachodzie lub północy kraju? 

Stworzenia ze Śląska „polskiego Kosowa”, czy utworzenia Wolnego Miasta Szczecina. 

Przypomnijmy tu jakże znamienny wywiad z przewodniczącym niemieckiego Związku 

Wypędzonych Herbertem Czają z wiosny 1992 r., nagłośniony przez moskiewskie „Nowe 

Czasy”. Czaja akcentował m.in.: „Na ziemiach leżących między Niemcami a Polską należałoby 

przeprowadzić plebiscyt, który określiłby ich samodzielny i autonomiczny status. Mogłoby tam 

powstać kilka takich państw, jak np. Belgia czy Luksemburg, a Polska i Niemcy mieliby 

proporcjonalny udział we władzach samorządowych. Szczecin mógłby otrzymać status Wolnego 

Miasta Hanzeatyckiego(…) W końcu to obojętne, czy granica polsko-niemiecka przebiega 50 

km bardziej na wschód czy na zachód”. (Por.Wolne Miasto Szczecin, „Gazeta Wyborcza” 9 

kwietnia 1992 r.)                     
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     Dodajmy, że niemiecka polityka wspierała w pierwszej połowie lat 9o-tych działania na rzecz 

rozpadu Czechosłowacji, wychodząc z założenia, iż lepiej mieć w sąsiedztwie dwa słabsze kraje 

od jednego nieco silniejszego. W Polsce prawie zupełnie nieznany jest kierunek działań 

niemieckich nakierowany na Słowację po 1989 roku. Otóż, według publikacji znanego tygodnika 

niemieckiego „Wirtschaftswoche” z wiosny 1992 roku bliska bawarskiej CSU fundacja Hans 

Seidel Stiftung wspierała finansowo słowacką szowinistyczną partię – Ruch na rzecz 

Demokratycznej Słowacji, kierowaną przez premiera Vladimira Mecziara. (Wg. L. Mazan: 

Sentymenty sudeckie, „Wprost” z 15 sierpnia 1993).Jak wiadomo Mecziar był głównym 

słowackim rzecznikiem rozpadu Czechoslowacji. Latem 1993 roku wiceprzewodniczący 

czeskiej partii ODA-Daniel Kroupa publicznie oskarżył Bonn o animowanie, via Bratysława, 

procesu rozpadu Czecho-Słowacji. Tak przygotowywano grunt pod współczesną realizację 

koncepcji zdominowanej przez Niemcy Mitteleuropy.  

              W 1998 r. w czeskiej Pradze ukazała się książeczka czeskiego intelektualisty Dalibora 

Plichty, byłego dysydenta po Praskiej Wiośnie, o „niepogodzeniu się i nieprzejednaniu polityki 

niemieckiej”. Plichta zalecał, aby zamiast patrzenia na politykę niemiecka wyłącznie poprzez jej 

pięknobrzmiące okolicznościowe wypowiedzi przyjrzeć się dokładnie faktom ilustrującym jej 

praktyczne oddziaływanie wobec Czechów. I stwierdził wręcz, że jego zdaniem Niemcy dążą nie 

tylko do przywrócenia sytuacji sprzed 1945 roku, ale nawet sprzed 1914 roku. A więc czasu, gdy 

terytorium Czech było państwem  dwóch narodów („bohemische Nation”). Za szczególnie 

niepokojący efekt niemieckich presji na Czechy Plichta uznał odpowiednie „korekty” 

dotychczasowego obrazu historii stosunków czesko-niemieckich, dokonywane z inicjatywy dość 

szczególnych „Europejczyków” czeskich i niemieckich. Jak pisał Plichta: „Według tych 

poprawiaczy naszej historii powinniśmy widzieć nasze odrodzenie narodowe i swoją walkę o 

równouprawnienie polityczne z żywiołem niemieckim na ziemiach czeskich jako wstrętną 

nacjonalistyczną próbę ucisku Niemców (…) W tle tych dążeń do wszczepienia nam swojego 

antyczeskiego spojrzenia na historię Czech i na pracę polityczną wielu generacji kryje się zamysł 

pozbawienia nas pamięci historycznej, uczynienia z naszego społeczeństwa plastycznej i uległej 

masy, którą można ugniatać bez oporu w kształt, jaki jej nada cudza silna ręka(…)”.(Cyt. za: 

J.Engelgard : Ostrzeżenie z Pragi. Dalibór Plichta o polityce niemieckiej,”Myśl Polska” z 16 

lutego 1997). Plichta ze szczególnym niepokojem kreślił rolę mediów w narzucaniu takich 

zamazujących czeska pamięć i historię poglądów germanofilskich. Zwracał uwagę na 

katastrofalne skutki tego, że „środki masowego przekazu są chyba w 8o proc. w rękach obcych, 

w przeważającej części niemieckich”.Rzecz znamienna , na Sudetach, do których Niemcy wciąż 

wysuwają swoje roszczenia,  wszystkie media znalazły się w rękach niemieckich. 

    Historia ostatnich dwudziestu lat wymownie pokazuje, że skuteczna, cierpliwa polityka 

niemiecka doprowadziła do wygrania przez Niemcy wojny, początkowo przegranej w 1945 r. 

Wojnę to wygrali w ostatnim dwudziestoleciu m.in. kosztem ogromnie zmarginalizowanej 

Polski. Sprawdziły się arcyrealistyczne ostrzeżenia przed takim rozwojem sytuacji, napisane 

przez Edmunda Osmańczyka w smutnie proroczych „Sprawach Polaków” z 1946 r. 
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              Pełzająca germanizacja w Polsce 

     Trzeba przyznać, że Niemcy systematycznie od wielu lat konsekwentnie realizują w Polsce 

politykę tworzenia silnej proniemieckiej grupy interesów prawdziwie „nowej władzy”, 

zwłaszcza na ziemiach zachodnich, o której pisał już w 1992 r. cytowany przeze mnie niemiecki 

profesor Christophe Royen. Wyraża się to przede wszystkim w opanowywaniu przez Niemców 

strategicznie ważnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w dziedzinie energetyki. ( Możnaby sobie 

wyobrazić jak wyglądałaby nasza wojna z Niemcami w 1939 r., gdyby już wówczas polska 

energetyka w tak wielkim stopniu jak dziś znajdowałaby się w rękach Niemców). Trudno 

wykluczyć ukryte niemieckie działania przez swych „ludzi wpływu”w Polsce w doprowadzeniu 

do upadku polskich stoczni, niegdyś tak konkurencyjnych wobec stoczni niemieckich. 

 Szczególnie niebezpieczne dla Polski jest opanowanie przez Niemców ogromnej części prasy na 

Pomorzu, Śląsku i Mazurach, a więc terenach ciągłych roszczeń niemieckich. Niemcy „dziwnie” 

nie starają się jakoś opanowywanie prasy w białostockim czy rzeszowskim. Już w 1995 r. ( w 

numerze z 16 czerwca ) dziennikarka „Tygodnika Solidarność” Teresa Kuczyńska pisała szerzej 

o bardzo negatywnych skutkach zdominowania polskiej prasy przez kapitał zagraniczny, 

akcentując: „Kiedy naczelny dostaje parę tysięcy dolarów pensji, przestaje zwracać uwagę na to, 

czy to co promuje jego gazeta jest dobre dla kraju, zgodne z polską racją stanu. Będzie z całą 

mocą występował za całkowitą, niczym nie skrępowaną wolnością dla zagranicznego kapitału, 

za najszerszym otwarciem granic dla bezcłowego importu, będzie ośmieszał nurty 

niepodległościowe w gazetach znajdujących się jeszcze w rękach polskich, będzie zwalczał z 

pianą na ustach NSZZ Solidarność, która sieje niepokój i nacjonalizm (…) Albo jak to czynią 

gazety wychodzące na Śląsku, należące do Passauer Neue Presse, będzie ośmieszać prawa Polski 

do tych ziem”. 

    W tymże 1995 r. ukazał się bardzo interesujący tekst byłego redaktora naczelnego „Przeglądu 

Tygodniowego” Artura Howzana, przytaczający długą listę przykładów manipulowania 

czytelnikami, czy też niewłaściwego oddziaływania gazet znajdujących się w obcych rękach na 

polską opinię publiczną. Howzan zilustrował swą tezę m.in. jakże wymownym przykładem z 

łam „Trybuny Śląskiej”, która dostała się w niemieckie ręce, po odkupieniu jej przez Neue 

Passauer Presse od Hersanta. Tuż po trudnej wizycie wicepremiera Kołodki na Śląsku „Trybuna 

Śląska” (nr 263 z 12-13 listopada 1994 ) wydrukowała taki oto list (?) czytelnika: „Czytam 

relację z wizyty premiera Kołodki w Katowicach i zastanawiam się: Piłsudski nie chciał Śląska, 

PRL traktowała Śląsk jak Katangę, dzisiejsze władze też go nie lubią. To może niech zostawia 

sobie Księstwo Warszawskie, a Śląsk, takie niepotrzebny i sprawiający tyle kłopotów, oddadzą 

Niemcom”. Przytaczając ten fragment z „Trybuny Śląskiej” Howzan dodawał : „autorem tego 

zgrabnie, po dziennikarsku  napisanego „listu” jest jak podpisano M.Kasperczyk z Bytomia. 

Zadałem sobie trud, by go odnaleźć. Nie udało się”.( Cyt. za tekstem A.Howzana w „Polityce” z 

4 lutego 1995). 

      Inny przykład. Czy można uznać za normalny fakt, że na łamach wydawanego w Polsce 

„Głosu Pomorza”można było przeczytać pełna niemieckiej buty wypowiedź straszącą 

mniejszymi szansami na zdobycie pracy tych, którzy będą „tylko” Polakami. Jej autorem był 

prezes powstałego w Słupsku Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego Detlev Rach. 

Zapewnił on czytelników „Głosu Pomorza”: „Wkrótce zjednoczy się Europa. Znajdzie się w niej 
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Polska i Pomorze. Przyjdą niemieccy pracodawcy, którzy będą chcieli mieć niemieckich 

pracowników”.(Cyt. za: Szot:Na zdrowy rozum, „Rzeczpospolita”z 11 lutego 1995). 

         Bardzo wzmacnia się nam „stronnictwo pruskie”w nauce i mediach, dzięki kaperowaniu 

polskich naukowców i dziennikarzy dobrze płatnymi wykładami, odczytami i stypendiami. 

Mamy sytuację, w której od wielu lat rozrasta się u nas bardzo prężne proniemieckie lobby 

prasowo-kulturalne, piejące prawdziwe panegiryki na cześć „europejskich”Niemiec, 

przeciwstawianych polskiemu „zaściankowi”. Lobby to złożone jest w dużej części z ludzi, 

którzy przez wiele lat korzystali z różnych bogatych niemieckich  stypendiów, hojnie 

serwowanych nagród i innego rodzaju „premii” za  swą proniemiecką „koncyliacyjność”.(Vide 

np. casus W.Bartoszewskiego, obdarzonego w Niemczech dźwięcznym przydomkiem 

PreisJaeger”, tj. „łowca nagród”. Bartoszewski bez żenady przyjął nawet złoty medal ku czci 

najzajadlejszego wroga Polski w Niemczech Weimarskich-ministra G.Stresemanna. 

Por.szerzej:J.R.Nowak:„O Bartoszewskim bez mitów”,Warszawa 2007,s.55-75) . Bardzo mało 

osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że różne niemieckie fundacje na czele z Fundacją 

Adenauera sponsorowały w Polsce wydanie setek książek głównie o charakterze proniemieckim. 

Jest to prawdziwa gratka dla wszelkiego typu grafomanów i grafomanek, które mogą 

błyskawicznie „zabłysnąć” nowymi książkami, w których wylewają łzy nad strasznym losem 

Niemców, których wypędzano z Polski po 1945 roku, etc. „Stronnictwo pruskie” w nauce i 

mediach robi, co tylko może dla „poprawiania” historii w duchu proniemieckim, wybielania 

Krzyżaków, przedstawiania Chrobrego jako „awanturnika”, bo walczył z Niemcami, 

zaprzeczania niemieckiej prowokacji w czasie „krwawej niedzieli” bydgoskiej. Doszło do tego, 

że w katalogu wystawy „1000 lat Wrocławia”, wydanym przez opłacane z polskich pieniędzy 

publicznych Muzeum Miasta Wrocławia na 15 stron tekstu o Fryderyku II (s.175-190) 

dominowało wychwalanie tego despoty za czyny zaborcze, przy całkowitym przemilczeniu jego 

roli inicjatywnej w I rozbiorze Polski, fałszowaniu polskiej monety,   zajadłej polityki 

germanizatorskiej.( Por. świetny szkic krytyczny prof.T. Marczaka w „Naszym Dzienniku”z 1 

sierpnia 2009 r.) Autorem poświęconego Fryderykowi II tekstu w katalogu wystawy jest skrajny 

germanofil Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miasta Wrocławia, od lat zafałszowujący w 

duchu proniemieckim obraz wzajemnej historii. W wielu miastach Pomorza, Górnego i Dolnego 

Śląska obserwujemy przejawy „pełzającej germanizacji”. Władze tych miast w zamian za 

ochłapy od Niemców (różnego typu dotacje i kontrakty ) chętnie zmieniają nazwy ulic i placów 

na niemieckie, zgadzają się na umieszczanie tablic szczególnie mocno eksponujących niemieckie 

postacie czy wydarzenia z przeszłości, przy równoczesnym zaniedbywaniu miejscowych 

polskich tradycji.      

         Na pewno najbardziej zagrożona akcją pełzającej germanizacji jest Opolszczyzna. Zaraz 

potem idzie w kolejności Szczecin. Od roku widzę coraz poważniejsze zagrożenia 

regermanizacyjne we Wrocławiu. Dość przypomnieć kilka symbolicznych wręcz pod tym 

względem faktów z ostatnich paru lat. Władze Wrocławia zdecydowały się na zastąpienie nazwy 

Hali Ludowej starą pruską nazwą z 1913 r., upamiętniającą zwycięstwo Prus w bitwie pod 

Lipskiem nad wojskami Napoleona i polskim wojskiem księcia Józefa Poniatowskiego, który 

zginął, tonąc w Elsterze. W Muzeum Miejskim we Wrocławiu wystawiono popiersia 20 

wybitnych wrocławian na ekspozycji dobranej bardzo tendencyjnie w proniemieckim stylu przez 

wspomnianego już germanofila dyrektora M. Łagiewskiego. Na ekspozycji dominowały 

niemieckie postacie z historii Wrocławia kosztem pominiętych postaci wybitnych Polaków. Na 
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wystawie zabrakło m.in. popiersia tak zasłużonego dla Wrocławia kardynała Bolesława 

Kominka, wielkiego organizatora życia kościelnego i narodowego na ziemiach zachodnich i 

północnych po 1945 r. Znalazło się za to popiersie niemieckiego szowinisty i zbrodniarza 

wojennego z doby pierwszej wojny światowej noblisty Fritza Habera. Był on wynalazcą gazów 

trujących: iperytu i Cyklonu B. W katalogu wystawy umieszczono go obok Edyty Stein, która 

padła ofiarą wynalezionego przezeń gazu. W grudniu 2008 r. na Uniwersytecie Wrocławskim 

zablokowano konferencję, która miała krytycznie omawiać deformacje obrazu historii Polski w 

krajach sąsiednich, m.in. w Niemczech. Na kartach internetowej Wikipedii chlubi się 

zablokowaniem tej konferencji b. niemiecki korespondent, a dziś tendencyjny „naukowiec” 

Klaus Bachmann. To Bachmann również wystąpił w grudniu 2008 r. z przeforsowanym 

ostatecznie przez niego wnioskiem o usunięcie świetnego polskiego historyka, obrońcy polskiej 

racji stanu –prof.Tadeusza Marczaka ze stanowiska dyrektora Instytutu Studiów 

Międzynarodowych. Swego rodzaju ponury symbol obecnej sytuacji we Wrocławiu –niemiecki 

nacjonalista K. Bachmann doprowadza do usunięcia kierowniczego naukowego stanowiska 

polskiego naukowca-patriotę prof.T.Marczaka. Inny ponury symbol – dyrektorem 

wspomnianego Instytutu zostaje niejaka Beata Ociepka, znana z germanofilstwa, m.in. ze 

słabiutkiej książczyny, wybielającej działania niemieckich przesiedleńców z Polski. Szczególnie 

przykre są różne przejawy mody na germanofilstwo z zysku. Opowiem dość charakterystyczny 

przykład. W czasie zeszłorocznej kampanii antygrossowej zauważyłem po drodze ze Słupska 

pięknie oświetlony hotel „Bismarck” w  Bytowie, Dąbie , w województwie pomorskim. 

Zapytaliśmy w recepcji, kto jest właścicielem tego hotelu, mającego przyciągnąć niemieckich 

turystów już poprzez swoja nazwę. Okazało się, że hotel był własnością Polaka. Ciekawe, czy 

ten Polak wie, że tak uhonorowany przez niego Bismarck był śmiertelnym wrogiem Polski i już 

26 marca 1861 r.pisał w liście do siostry: „Bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Mam 

wielką litość dla ich położenia, ale jeśli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego jak ich 

wytępić (ausrotten)”.Czy miejscowy urząd w Bytowie nie powinien odpowiednio „uhonorować” 

właściciela hotelu noszącego nazwę śmiertelnego wroga Polski prawdziwie wysoką grzywną za 

jego  wybryk?! 

                „Cud zbliżenia” czy „kicz pojednania 

    

         Przez długie lata usypiano nas co do stanu stosunków polsko-niemieckich. Na przykład 

guru Unii Wolności minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek z ekstazą mówił o 

rzekomym „cudzie zbliżenia” między Polską a Niemcami. (Por.Dz:Polska-Niemcy 1989-

1997:cud zbliżenia, „Gazeta Wyborcza”20 listopada 1997 r.) Frazę o rzekomym „cudzie 

pojednania” wielokrotnie powtarzano potem w oficjalnych wystąpieniach B.Geremka i 

A.Kwaśniewskiego. W rzeczywistości mamy faktycznie do czynienia z wielkim fałszem o 

pojednaniu, czy „kiczem pojednania” jak to już wiele lat temu skonstatowano w mediach. Od 

dawna skończył się mit o Niemczech jako rzekomym „polskim adwokacie” w Unii Europejskiej. 

Po naszym wejściu do UE okazało się, że to właśnie Niemcy są największymi zwolennikami 

długoletnich ograniczeń zatrudniania polskich pracowników. Teraz właśnie Niemcy mają stać 

się głównymi beneficjentami traktatu lizbońskiego, który zapewni im dużo lepszą pozycję wobec 

Polaków niż postanowienia w Nicei. O tym, jakie miejsce dla Polski przewidywali już od dawna 

niektórzy „mocni” ludzie w Niemczech najlepiej świadczyła bardzo szczera wypowiedź 
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Heinricha Weissa, prezesa Związku Przemysłowców Niemieckich:„Aby Polska stała się 

„atrakcyjna i zachęcająca” dla niemieckich inwestorów, musiałaby zacząć od spłacenia odsetek 

od długów, których nie płaci, przedstawić program oszczędzania oraz utrzymać ceny i zarobki na 

niskim poziomie. Na zawsze.”(Wypowiedź Weissa referuję za korespondencją P. Cywińskiego z 

Bonn we „Wprost” z 12 kwietnia 1992 r .pt. „Toast za Adenauera”). Piotr Cywiński 

skomentował tę dość szczególną wypowiedź prominenta niemieckiej gospodarki: „Polska 

musiałaby na wieki pozostać Europą „b”, by nie powiedzieć „niewolniczym folwarkiem krajów 

wysokorozwiniętych”.  

     W bardzo wielu sferach życia zaznaczają się wyrażne przejawy niemieckiej nieczystej gry 

wobec Polski. Niemcy wciąż występują wobec Polski z indywidualnymi roszczeniami 

materialnymi osób wysiedlonych z Polski po 1945 r. , a także o zwrot niemieckich dzieł kultury, 

m.in. rękopisów niemieckich muzyków z dawnych zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej. 

Występująca o te zwroty strona niemiecka „dziwnie”milczy o dużo większej ilości polskich dzieł 

kultury zagrabionych w czasie wojny w Polsce przez Niemców i dotąd nam nie zwróconych. 

Oprócz zrabowanych ,nieraz bezcennych, dzieł polskiej sztuki  ciągle czekają na zwrot 

wywiezione przez Niemców polskie archiwalia, m.in. akta Pomorza, Wielkopolski, Śląska z 

okresu staropolskiego, czasów zaborów i wojny. Szczególnie godzącym w Polskę od paru lat 

przejawem nierzetelnej gry Niemiec jest podjęcie wspólnie z Rosją godzącego w nas projektu 

budowy gazociągu na dnie Bałtyku- do tego dalej powrócę. 

  

     Podsumowując fakty na temat nieczystej gry „niemieckiego adwokata spraw Polski”, warto 

przypomnieć celną wypowiedź S. Michalkiewicza na ten temat. Jego zdaniem ta rola Niemiec 

jako „adwokata Polski” zbytnio może się kojarzyć z pewną optymistyczną wiadomością, jaką 

jakiś adwokat przekazał swemu klientowi: „wygrał Pan sprawę, trzeba tylko zapłacić i 

odsiedzieć”. 

      Innym przejawem nieczystej gry Niemiec wobec Polski jest występujące w Niemczech na 

każdym kroku dyskryminowanie dwumilionowej mniejszości polskiej. Jest ona bardzo często 

dyskryminowana pod względem wydatków na  polską oświatę i kulturę ( są one o wiele niższe 

od polskich wydatków na podobne cele dla niemieckiej mniejszości w Polsce, co niejednokrotnie 

przypominał profesor Piotr Małoszewski z Monachium).Co gorsza sądy niemieckie częstokroć 

stosują praktykę ograniczaniaużycia języka polskiego przez dzieci w małżeństwach mieszanych, 

co jest jaskrawym przejawem łamania praw człowieka. Faktycznie polska mniejszość narodowa 

w Niemczech nie ma w ogóle żadnych praw mniejszości narodowej. W „Rzeczypospolitej” 

pisano kiedyś o tej mniejszości jako o „dwóch milionach nieobecnych”. Fatalne dla polskiej 

mniejszości i dla Polski rozstrzygnięcia zapadły z winy K. Skubiszewskiego w polsko-

niemieckim traktacie z 1991 r. Zaniedbując przyznanie dla społeczności polskiej w Niemczech 

praw mniejszości narodowej, zgodzono się na wytrącenie nam z rąk wielkiego atutu , jakim 

byłoby istnienie nad Łabą i Renem dwumilionowego polonijnego lobby. Wystarczy przyjrzeć się 

jak mocno wykorzystuje swe prawa, a nawet przywileje (brak progu wyborczego) 

stukilkudziesięciotysięczna mniejszość niemiecka w Polsce. W odróżnieniu od niej Polacy w 

Niemczech są dyskryminowani, a nawet zastraszani. Zdarzało się- jak wspominał kiedyś 

ówczesny prezes „Wspólnoty Polskiej” prof.Andrzej Stelmachowski –że odbierano 
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obywatelstwo niemieckie  pod pretekstem  „niedostatecznego związania z kulturą niemiecką”, z 

odpowiednimi skutkami materialnymi dla osoby nagle  pozbawianej obywatelstwa. Dotąd nie 

zniesiono nawet hitlerowskiego rozporządzenia z 1939 r., nakazującego likwidację polskiej 

mniejszości narodowej jako takiej i nie zwrócono zagrabionego wówczas przez nazistów mienia 

polskiej organizacji mniejszościowej. Niemcy nader chętnie podjęły godzący w Polskę projekt 

budowy rosyjsko-niemieckiego gazociągu na dnie Bałtyku.  Znaczenia powyższych 

negatywnych faktów w stosunkach polsko-niemieckich nie mogą przysłonić rzadkie przychylne 

gesty takie jak rzeczywiście piękne, sympatyczne dla Polski wystąpienie kanclerz Angeli Merkel 

w Gdańsku 1 września br. Oby to nie był równie odosobniony gest jak słynne łzy kanclerza  

Helmuta Kohla  w Krzyżowej, którymi tak naiwnie wzruszył się premier Mazowiecki. Co 

najgorsza mniejszość polska w Niemczech (największa polska mniejszość narodowa w Europie) 

na ogół niewiele mogła skorzystać ze wstawiennictwa ambasadorów RP. Przedstawiciele Polonii 

w Niemczech nadsyłali mi wiele przykładów rażącej bierności tamtejszej ambasady polskiej. 

Jeden z ambasadorów RP Janusz Reiter był wręcz oskarżany o skrajną usłużność wobec władz 

niemieckich. (Por. T.Kosobudzki : „MSZ od A do Z”,Warszawa 1997,s.230-232).Rzecz 

znamienna, że dyplomatyczni przedstawiciele odległej Turcji potrafią dużo lepiej zabiegać o 

interesy rzesz swych ziomków pracujących w Niemczech. Pozycję mniejszości tureckiej w 

Niemczech dobrze ilustruje fakt, że Turcy założyli 3 banki w Niemczech, wycofując swe 

oszczędności z banków niemieckich. W odróżnieniu od Turków w Niemczech, zawsze 

mogących liczyć na wsparcie przedstawicieli swego rządu, tamtejsi Polacy są bezbronni i 

całkowicie uzależnieni od widzimisię niemieckich władz. Nie wspierając Polonii Niemieckiej 

tracimy szanse budowy silnego propolskiego lobby w Niemczech. 

    Co najgorsze w Niemczech od dłuższego czasu nasilają się uczucia skrajnej niechęci do 

Polaków, a więc proces wręcz przeciwny do bardzo wyraźnej poprawy stosunku do Niemców w 

Polsce. Ksenofobia panuje wśród dużej części młodych Niemców. W ankiecie tygodnika „Der 

Spiegel” z lata 1994 r. aż 47 % młodych Niemców odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy 

czują się lepsi od innych narodów. Z tych 47 % aż 87% podało, że uważają się za lepszych od 

Polaków. (Wg. tekstu młodego niemieckiego historyka z Hamburga J.Puhla, „Życie Warszawy” 

z 26 stycznia 1995 r.) Upowszechnianiu pogardliwego stosunku do Polaków sprzyjała ogromna 

popularność antypolskich programów telewizyjnych głośnego showmana telewizyjnego Haralda 

Schmidta. I właśnie ten antypolski nienawistnik został za swe zjadliwe Polen-Witze 

uhonorowany najważniejszą nagrodą niemieckich mediów im.Adolfa Grimma. 

  

                 Oś Berlin- Moskwa 

     Dla niektórych osób wielką niespodzianką okazuje się coraz bardziej cementująca się oś 

Niemcy-Rosja. Iluzorycznie wierzyli, że Polska stawiając na niemieckiego Wielkiego Brata za 

jednym zamachem zwiąże się z Zachodem i zyska puklerz obronny wobec Rosji. Wyśmiewano 

wszelkie ostrzeżenia przed możliwością powstania nowej osi Berlin-Moskwa, twierdząc ,że 

nigdy nie pójdą na to Niemcy, zbyt silnie umocowane w strukturach NATO. A tymczasem 

historia zatoczyła potężne koło i obserwujemy niebywale silne bratanie się Niemiec z Rosją 

kosztem wszystkich innych państw europejskich. Następuje więc właśnie to, przed czym 

niektórzy z nas już dawno ostrzegali. Przypomnę choćby to, co pisałem na ten temat już w 1998 
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r. w drugim tomie książki „Zagrożenia dla Polski i polskości” (s.288-289): „Naiwni rzecznicy 

polityki złudzeń wobec Niemiec przyjmują jako niezachwiany pewnik, że Niemcy wybrały na 

trwałe Polskę jako swego głównego i uprzywilejowanego partnera na wschodzie. Tym bardziej 

w sytuacji, gdy Rosja wciąż nie może przyjść w pełni do siebie w warunkach politycznego i o 

wiele większego gospodarczego zamieszania. Okazuje się jednak już teraz, że nawet ta „chora” 

Rosja ma już dziś bardzo mocne atuty przyciągające Niemcy. Dość przypomnieć zażyłe stosunki 

Kohla z Jelcynem, powstanie w 1997 roku trójkąta niemiecko-rosyjsko-francuskiego, którego 

nikt nie oczekiwał jeszcze kilka lat przedtem. W pierwszej połowie dziewięćdziesiątych zaczęły 

się mnożyć różne przyjacielskie gesty rosyjskie pod adresem Niemiec (…) Rosyjskie zaloty do 

Niemiec wyraźnie nie zostają bez odpowiedzi (…) Niektórzy obserwatorzy sceny 

międzynarodowej ostrzegają wręcz przed groźbą stopniowego ukształtowania rosyjsko-

niemieckiego kondominium na kontynencie europejskim, wizją „rosyjsko-niemieckiej” 

Europy.(…) Warto też pamiętać o pewnych dość smutnych dla nas tradycjach wybierania przez 

Niemcy w przeszłości. Przypomnijmy tu uwagi znanego brytyjskiego publicysty Timothy Garton 

Asha z jego książki o Niemczech w Europie. Według Asha, kiedykolwiek tylko Niemcy musiały 

wybierać między Polską a Rosją, to : „Historycznie rzecz biorąc Niemcy zawsze przyznawały 

priorytet Rosji. Jak mieliśmy okazję się przekonać, tradycyjna tendencja – Moskwa przede 

wszystkim ! –odżyła w niemieckiej Ostpolitik”.(Cyt. za:J.Holzer: Bliscy na dystans „Gazeta 

Wyborcza” 1-2 marca 1997). 

    Krakałem i wykrakałem! Już w kilka lat po opublikowaniu moich „Zagrożeń dla Polski i 

polskości” stosunki niemiecko-rosyjskie zaczęły nabierać coraz cieplejszego charakteru, 

powstawały kontury swego rodzaju nowej koalicji. Wzajemnym porozumieniom wyraźnie 

sprzyjały niemieckie tarcia z administracją Busha. Stopniowo Rosja stawała się najbardziej 

uprzywilejowanym partnerem Niemiec Schrodera. Swego rodzaju ukoronowaniem 

zacieśniających się stosunków przyjaźni na osi Berlin-Moskwa stało się spędzenie wspólne świat 

Bożego Narodzenia przez kanclerza  Schrodera i prezydenta Putina. Obaj politycy nie 

potrzebowali nawet tłumaczy – w końcu Putin i Putinowa w przeszłości znakomicie wprawili się 

w znajomości języka niemieckiego przez lata szpiegowań w RFN. Ogromne ocieplenie 

stosunków między Rosja i Niemcami nie wróżyło niczego dobrego dla stosunków Polskim z obu 

tymi krajami. Zbyt dobrze pamiętaliśmy o starej prawdzie w stosunkach międzynarodowych: 

jeśli stosunki Polską z Niemcami i Rosją będą gorsze od wzajemnych stosunków obu krajów, to 

zawsze można oczekiwać jak najgorszych rzeczy dla Polski. Tak było po podpisaniu traktatu w 

Rapallo w 1922 r. między bolszewicką Rosja i weimarskimi Niemcami, tak było po podpisaniu 

układu Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku. Celnie wyraził to słynny amerykański polityk i 

dyplomata Henry Kissinger : „Im bliższe są stosunki Niemiec i Rosji, tym mniejsze jest 

terytorium Polski”. Ogromne zbliżenie między Putinem a Schroderem „zaowocowało” w końcu 

bardzo niekorzystnym i niebezpiecznym dla nas porozumieniem w sprawie budowy wspólnego 

niemiecko-rosyjskiego gazociągu na dnie Bałtyku, z pominięciem Polski. Rosyjski geopolityk 

Igor Panarin nie ukrywał, że decyzja o budowie gazociągu bałtyckiego jest poważnym ciosem, 

wymierzonym w wiernego i oddanego sojusznika Stanów Zjednoczonych – Polskę. (Wg.T. 

Marczak : Geopolityczne znaczenie Rosji w: „Racja stanu. Studia i materiały. Półrocznik”, nr 2 z 

2007 r., s.138). Trudno się tu nie zgodzić z oceną Rafała m. Ziemkiewicza, iż : „Jeszcze lepszym 

i właściwie wystarczającym probierzem prawdziwych intencji niemieckich elit jest bałtycka rura. 

Upór, z jakim obstaje Berlin przy projekcie, który nie ma żadnego ekonomicznego sensu, 

gotowość do poniesienia całości kosztów czterokrotnie większych niż w wypadku gazociągu 
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lądowego, i wzięcia na siebie ryzyka katastrofy ekologicznej, po to tylko, aby strategiczna rura 

pomijała kraje bałtyckie i Polskę, pokazuje bardzo jednoznacznie, co warte SA bajki o 

„europejskiej solidarności”.(…) Por. R. A.  Ziemkiewicz: Polityka realna-czyli jaka ?, 

„Rzeczpospolita” 26-27 września 

2009).                                                                                                           

         Schroeder, kupiony przez Rosję lukratywnym stanowiskiem w radzie nadzorczej koncernu  

Nordstream, budującego Gazociąg Północny, po odejściu ze stanowiska kanclerza nadal 

pozostaje jednym  z najdonośniejszych orędowników aliansu Niemiec z Rosją. Głośne było jego 

bardzo stanowcze wystąpienie w skrajnie prorosyjskim duchu na łamach czołowego berlińskiego 

dziennika ekonomicznego „Handelsblatt”w lipcu 2009 r. : „Nadszedł najwyższy czas na 

odbudowę strategicznych stosunków z Rosją (…) Dziś (…) prawie nikt nie poddaje w 

wątpliwość, że przyczyn konfliktu rosyjsko-gruzińskiego należy szukać po stronie Tbilisi. Na 

dodatek coraz więcej Europejczyków zgadza się, że przyjęcie Ukrainy i Gruzji do Sojuszu 

Północnoatlantyckiego było nonsensownym pomysłem,a tarczy antyrakietowej w Polsce i 

Czechach po prostu nam nie trzeba”.(Por.R.Woś: Odbudujmy sojusz z Rosją, „Dziennik” z 24 

lipca 2009). 

  

        Powstałe za Schrodera zaczątki nowej osi Berlin- Moskwa są wyraźnie kontynuowane za 

rządów kanclerz Angeli Merkel. Niemcy wyraźnie korzystają z polepszających się dla nich 

warunków współpracy gospodarczej z Rosja, choćby wielkich dostaw gazu po korzystnych 

cenach. Niemieckie firmy coraz mocniej wchodzą do Rosji, znajdują tam świetny rynek zbytu w 

dobie kryzysu. Publicysta „ „Dziennika” Rafał Woś” pisał 24 lipca 2009 r.: Z kolei Rosja 

wykorzystuje dla umacniania swych wpływów w Niemczech wzrastający izolacjonizm 

amerykański pod rządami prezydenta Obamy i nasilenie w USA tendencji do stopniowego 

wycofywania się z Europy. Coraz wyraźniej zarysowuje się nowy wielce niebezpieczny pomysł 

stworzenia nowej konstrukcji Europy w oparciu o strategiczny sojusz niemiecko- rosyjski. 

Pomysł takiej konstrukcji „Wielkiej Europy” (Bolszoj Jewropy) otwarcie zademonstrował 

premier Putin w publikowanym 31 sierpnia 2009 w „Gazecie Wyborczej” „liście premiera Putina 

do Polaków”. Równocześnie Putin wystąpił w swym liście z ostrym potępieniem traktatu 

wersalskiego jako układu, który „upokorzył Niemcy”. Warto przypomnieć jakże celne obnażenie 

faktycznej wymowy tego „przyjacielskiego” listu Putina dokonane przez profesora Andrzeja 

Nowaka na łamach „Gazety Polskiej” z 3 września 2009 r.: „Najważniejsze tezy tego listu 

można sprowadzić do wielu fałszywych analogii między Wersalem a paktem Ribbentrop- 

Mołotow. Putin mówiąc o Wersalu jako o układzie równie złym jak pakt Ribbentrop-Mołotow, 

w istocie nawiązuje wprost do stwierdzenia Wiaczesława Mołotowa z 1939 r.,mówiącego o 

Polsce jako o :„pokracznym bękarcie traktatu wersalskiego”.To, co najbardziej złe z punktu 

widzenia imperialnej, agresywnej Rosji w układzie wersalskim, to „bomba podłożona pod 

rzeczywistość polityczną”, jak to określa premier Putin w swoim liście, czyli pojawienie się 

Polski między Rosją a Niemcami. Putin zresztą mówił o tym bardzo otwarcie w rozmowie z 

niemieckimi dziennikarzami przed czterema laty z okazji 6o.rocznicy zakończenia II wojny 

światowej, kiedy podkreślił, że „najlepiej dla Europy jest wtedy, kiedy Rosja i Niemcy 

współpracują zgodnie. Jednak niemieccy dziennikarze, przy całej sympatii dla tej tezy, 

przywołali wtedy pytanie o pakt Ribbentrop-Mołotow. To pytanie zawisło wtedy w powietrzu: 
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Czy rzeczywiście to najlepszy czas dla Europy? (…) Putin wielokrotnie przy innych okazjach, 

zwłaszcza w kontaktach z Niemcami, podkreślał, że najlepiej kiedy między Rosją a Niemcami 

nie ma niczego. Kiedy jest tylko pomost, po którym można maszerować w obie strony”. 

    Nawet w przemówieniu na Westerplatte w dniu 1 września 2009 r. Putin nie powstrzymał się 

od ewidentnego zafałszowywania historii na szkodę goszczących go Polaków. Stwierdził tam 

m.in., iż „korzenie II wojny światowej miały miejsce w niedoskonałościach traktatu 

wersalskiego. Było to związane również z pognębieniem Niemiec”. Występując w taki sposób 

Putin okazał się”dobrym wujkiem” dla Niemiec, wyraźnie optującym za „poprawianiem” historii 

na ich korzyść. Piętnowanie traktatu wersalskiego przez Putina Polakom aż nazbyt mocno 

skojarzyło się z wcześniejszym potępieniem tego traktatu  przez Mołotowa  w 1939 r. ,wraz z 

jego osławionymi słowami o Polsce jako o „pokracznym bękarcie traktatu wersalskiego”. 

Trudno nie zgodzić się z wypowiedzianym na ten temat komentarzem posła Antoniego 

Macierewicza ( w wywiadzie udzielonym Mariuszowi Boberowi dla „Naszego Dziennika” z 7 

września 2009 r.) A. Macierewicz powiedział tam m.in.:”Policzkiem wymierzonym Polsce i 

całej Europie jest fakt, iż w rocznicę największej tragedii polskiej, oznaczającej w rzeczywistości 

IV rozbiór, Putin w trakcie uroczystości na Westerplatte zaatakował traktat wersalski jako 

przyczynę wybuchu II wojny światowej, a stwierdził, iż pakt Ribbentrop-Mołotow był jednym z 

wielu zawartych wówczas układów politycznych. Współczesna Europa opiera swój byt na 

koncepcji wspólnego bezpieczeństwa i zapewnieniu pokoju międzynarodowego, podobnego do 

tego, który przyniósł właśnie traktat wersalski”. 

    Z ostrą krytyką posła A. Macierewicza spotkał się również fragment wcześniejszego listu 

premiera Putina do Polaków na temat „Wielkiej Europy” . Jak komentował Macierewicz: 

„Premier Putin stwierdził w „GW”, że tak jak porozumienie niemiecko-francuskie przyniosło 

powstanie Unii Europejskiej, tak teraz porozumienie, które „wspaniałomyślnie” zawarły narody 

rosyjski i niemiecki oraz „przezorność” działaczy państwowych obu krajów pozwoliły uczynić 

zdecydowany krok w kierunku budowy „Wielkiej Europy”. Unię Europejską ma więc zastąpić 

niemiecko-rosyjska „Wielka Europa”(…) Z jego słów wynika, że Niemcy i Rosja zawarły już 

porozumienie o stworzeniu nowego ładu europejskiego i Polska może się co najwyżej do niego 

przyłączyć. Ten wrogi wobec Polski akt polityczny musi być dla nas oraz dla innych krajów 

europejskich ostrzeżeniem. Unia Europejska ma być jedynie przygotowaniem do niemiecko-

rosyjskiej Wielkiej Europy(…)”. 

      Bardzo krytycznie skomentował wizje putinowskiej „Wielkiej Europy „ socjolog profesor 

Zdzisław Krasnodębski. W udzielonym M.Boberowi wywiadzie zatytułowanym „Europejskie 

imperium to horror dla Polski” („Nasz Dziennik” z 5 września 2009 r. Krasnodębski stwierdził, 

że prezentowaną przez Putina wizje można odczytać również w nastepujący sposób: „Wielką 

Europę” jako wielkie mocarstwo, jak kiedyś „Wielkie Niemcy” czy „Wielka Rosja”. Teraz zaś 

„Wielka Europa” oparta jest na związku tych dwóch państw. Takie idee rzeczywiście pojawiają 

się w obu krajach, podobnie jak aspiracje do odgrywania roli światowej potegi. Aby osiągnąć 

taką pozycję, Niemcy potrzebują takiego partnera jak Rosja z jej surowcami, obszarem, 

pieniędzmi itd. Unia dokonałaby w zamian transferu technologii. Pomysły takie nawiązują do 

XIX-wiecznego modelu współpracy, gdy elity w Rosji były niemieckie (…) Wizja takiego 

„europejskiego imperium”, do którego aspirują Niemcy, mające być przeciwwagą dla USA czy 
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Chin, jest horrorem dla Polski.  Europa nie byłaby bowiem wtedy związkiem równorzędnych 

państw”.  

        W niektórych wpływowych środowiskach rosyjskich otwarcie propaguje się ideę 

zdominowania Europy przez stworzenie potężnego rosyjsko-niemieckiego bloku 

kontynentalnego. Głośne stały się pod tym względem wypowiedzi Aleksandra Dugina, jednego z 

doradców przewodniczącego rosyjskiej Dumy Giennadija Sielezniowa. Dugin jest rosyjskim 

politykiem, geopolitykiem i historykiem religii, ideologiem tradycjonalizmu integralnego. W 

czasach ZSRS był związany z opozycją i więziony na Łubiance. W latach 90-tych był liderem 

Partii Nacjonal-Bolszewickiej. Obecnie jest redaktorem naczelnym pism”Elemen ty” i „Miłyj 

Angieł”, redaktorem stałej audycji Finis Mundi w Radiu Swobodnaja Rossija i redaktorem 

programowym wydawnictwa”Arktogeja”. Jest autorem licznych książek i kilkuset artykułów. 

Wydaną w 1997 r. książkę Dugina „Podstawy geopolityki” zalecono jako podręcznik dla 

studentów w rosyjskich akademiach wojskowych i dyplomatycznych. Według redaktorów 

„Frondy”(nr 11-12 z 1998 r.) konsultantem naukowym tej książki był generał-lejtnant Mikołaj 

Kłokotow, odpowiadający w Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej za 

sprawy planowania strategicznego. We „Frondzie” akcentowano również, że Dugin „utrzymuje 

bliskie kontakty z oficerami Sztabu Generalnego, m.in. generałem Iminowem i Piszczewem oraz 

ze środowiskiem miesięcznika Orientir, wydawanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej”. 

Dodajmy, że od pewnego czasu Dugin jest traktowany jako główny ideolog putinowskiej partii 

„Edinaja Rosija”.Warto pamiętać o tej tak wpływowej pozycji Dugina w momencie 

zapoznawania się z jego poglądami na alians rosyjsko-niemiecki i jego ocenami na temat Polski. 

Przedstawił je bardzo otwarcie w wywiadzie: Czekam na Iwana Groźnego, publikowanym we 

„:Frondzie” nr 11-12 z 1998 r. Zapytany przez redakcję „Frondy” o stosunek do idei sojuszu 

Niemiec i Rosji, Dugin odpowiedział wprost: „To nasze zadanie. Zjednoczyć się z Niemcami i 

stworzyć potężny blok kontynentalny”. Szczególnie wymownie zabrzmiały w wywiadzie Dugina 

jego uwagi na temat Polski: „Rosja  w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym 

rozwoju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej 

formie (Podkr.-JRN). Jeśli Polska będzie upierać się przy zachowaniu swojej tożsamości, to 

nastawi wszystkich wobec siebie wrogo i po raz kolejny stanie się strefą konfliktu (…)”. 

Odpowiadając na pytanie redakcji „Frondy”: „Słowem, z Pana punktu widzenia korzystne są 

wszelkie działania antykatolickie w Polsce?” Dugin powiedział: „Dokładnie tak. Trzeba 

rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy 

świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie”. Niedawno pisarz 

Wojciech Grzelak pisał w „Polsce” z 17 września 1939 r. o Duginie: „Jeden z doradców 

premiera Putina, Aleksander Dugin, geopolityk, uważa, że linia wpływów Rosji powinna 

przebiegać zgodnie z izotermą zerową stycznia, która wypada na Łabie. Nie doceniamy 

niebezpieczeństwa, które nam grozi. Rosja to Rosja”. Znamienne dla koncepcji Dugina są 

wyrażane przez niego ubolewania z powodu wybuchu wojny niemiecko- rosyjskiej w czerwcu 

1941r, który spowodował przerwanie tak intensywnej współpracy Związku Sowieckiego i III 

Rzeszy. Dugin posunąl się nawet do określenia wybuchu tej wojny jako „wielkiej 

euroazjatyckiej katastrofy  „strasznej bratobójczej wojny dwóch geopolitycznie, duchowi 

metafizycznie bliskich, pokrewnych sobie narodów, dwoch antyatlantycko zorientowanych 

reżimów, Rosji Stalina i Niemiec Hitlera”. (Cyt. za T.Marczak: Geopolityczne znaczenie Rosji 

w: „Racja Stanu. Studia i materiały. Półrocznik”, nr 2 z 2007 r., s.121). Przypomnijmy, że tego 
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typu poglądy o niepotrzebnym „katastrofalnym” przerwaniu współpracy reżimów Rosji Stalina i 

Niemiec Hitlera wypowiada  doradca Putina i ideolog jego partii A. Dugin.  

    Podobnego typu ubolewania z powodu „niepotrzebnego”przerwania tak owocnej niemiecko-

rosyjskiej współpracy przez napaść Hitlera na Rosję w 1939 r. pojawiają się również w 

niektórych innych publikacjach wpływowych autorów rosyjskich. Jakże wymowne pod tym 

względem były np. stwierdzenia zawarte w książce „Szagi nowoj geopolityki” (Moskwa 1997, s. 

190),  pióra Aleksieja Mitrofanowa. Autor nie jest byle kim. Ten wnuk byłego sekretarza 

generalnego KC KPZR Jurija Andropowa jest czołowym działaczem partii Władimira 

Żyrynowskiego, posłem do Dumy od kilku kadencji, inicjatorem i przewodniczącym komisji ds. 

geopolityki w rosyjskim parlamencie. Tym bardziej szokującym był fakt, że Mitrofanow  

zwracał się do niemieckiego audytorium z następującym stwierdzeniem : „nasza wspólna 

tragedia polegała na tym, że siłom atlantyckiego spisku udało się poróżnić nasze kraje, zrobić z 

nich przeciwników. Potężny niemiecki Wehrmacht zwrócił się w 1941 roku nie przeciwko 

prawdziwemu wrogowi narodu niemieckiego, to jest międzynarodowej oligarchii finansowej, 

lecz przeciwko Związkowi Sowieckiemu, swojemu jedynemu sojusznikowi”.(Por. T. Marczak: 

op.cit.,s.121).Warto dodać, że A. Mitrofanow jest rzecznikiem rozbiorowego scenariusza dla 

Polski, otwarcie głosząc, że „Polska  powinna być zredukowana do ok. 40% swojego 

obecnego terytorium, które zostanie podzielone między tych samych, co w 1939 r. 

kontrahentów”.(Podkr.-[JRN. Cyt. za T.Marczak : op.cit.s.134). Mitrofanow przewidywał m.in. 

przejści do Niemiec polskiego Pomorza i Śląska, a obszaru białostockiego do Białorusi. Niemcy 

miałyby również przejąć Sudety od Czech na północy, na zachodzie     poszerzyć się o Alzację i 

Lotaryngię, a na północy o Szlezwik. Tak bogate nabytki terytorialne miałyby pozyskać Niemcy 

do osi Berlin – Moskwa- Tokio i doprowadzić do ich zerwania z NATO i atalntyzmem. (Wg. T. 

Marczak : op.cit.,s.134) 

  

       W ramach duchowego przygotowywania do idei sojuszu rosyjsko- niemieckiego trwa 

„przeredagowywanie” historii w duchu osi Moskwa-Berlin w niektórych książkach 

„naukowych” i jeszcze bardziej – w publicystyce. Czasami przybiera to nawet najbardziej 

absurdalne formy – w postaci obciążania Polski odpowiedzialnością za wojnę z Niemcami 

hitlerowskimi w 1939 r., wysuwania zarzutów, że to my sprowokowaliśmy ówczesne Niemcy 

przez swą „nieustępliwość”, a nawet „agresywność”. Niektóre z tych kłamstw przebijają swą 

bzdurnością nawet antypolskie oszczerstwa z czasów Stalina. Wówczas, co jak co, ale nie 

próbowano obciążać Polski winą za „nieustępliwość” wobec Niemiec w 1939 r., co coraz 

częściej zdarza się w niektórych rosyjskich publikacjach. Pisano o tym niedawno w rosyjskim 

czasopiśmie „Ogoniok”, akcentując, iż :„Pogląd, że II wojnę światową wywołała Polska 

prowokując Niemcy wcale nie jest marginalny. To bardzo rozpowszechniona opinia wśród 

rosyjskich historyków”. We wspomnianym czasopiśmie przypomniano m.in. publikację 

zamieszczoną na stronie internetowej ministerstwa  obrony Rosji, pisząc, że : „Jej autor – 

pułkownik Siergiej Kowalow – twierdził,że winę za rozpętanie II wojny światowej ponoszą nie 

Niemcy i ich oszalały Fuhrer, tylko Polacy. Pułkownik jest szefem działu naukowo-badawczego 

Instytutu Historii Wojny ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej. Tekst został opublikowany w 

rozdziale „Encyklopedia Wojskowa”. Ponad rok temu -15 września 2008 r. tygodnik „Forum” 

przedrukował pod tytułem „Jak rozpętaliśmy drugą wojnę światową” szkalujący Polskę, wręcz 
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obłąkańczy tekst, rosyjskiego historyka Aleksandra Szyrokorada, autora wielu książek z historii 

wojskowości. Szyrokorad oskarżał Polskę, że to ona była winna wojny z Niemcami w 1939 r. 

Pisał, że w 1939 roku „ w Krakowie i Poznaniu tłumy Polaków dokonały  niemieckich 

pogromów”, że agresywni „polscy generałowie rwali się w bój, planowali, że w ciągu miesiąca 

zajmą Berlin” . Ten tak skrajny antypolski tekst ukazał się w zeszłym roku na łamach bardzo 

wpływowej„Niezawisimoj Gaziety”. W Rosji powstają też coraz liczniejsze książki 

przypominające jakby z pewną nostalgią czasy współpracy militarnej Niemiec weimarskich i 

bolszewickiej Rosji, w tym znaczenie udostępnienia terenów ZSRS dla ćwiczeń szkolących się 

tam niemieckich jednostek bombowych. W Moskwie wyszła np. książka pod jakże wymownym 

tytułem: „Miecz Wehrmachtu wykuwał się w Rosji”. Przypomina się też jakby z pewną nostalgią 

czasy współpracy Rosji sowieckiej z nazistowskimi Niemcami, „niepotrzebnie” zmarnowanej 

przez agresję Hiotlera. Historyk Mołodiakow wydał np. książkę: „Historia niezrealizowanej Osi 

Moskwa-Belin-Tokio. Zauważalna w Rosji „pełzająca rehabilitacja paktu Ribbentrop-Mołotow”, 

pomimo oporu części historyków i publicystów, fakty cznie zyskała sobie poparcie 

zdecydowanej większości rosyjskiej opinii publiczn ej. Wyraźnie usprawiedliwia ona sowiecką 

napaść na Polskę w dniu 17 września 1939 r. Weług sondażu ośrodka WCIOM aż dwie trzecie 

mieszkańców Rosji w odniesieniu do 17 września 1939 r. „podziela główną myśl sowieckiej 

propagandy, że Stalin chciał w ten sposób opóźnić wybuch wojny. Jedynie co siódmy Rosjanin 

sądzi, że głównym celem była ekspansja terytorialna(…)”. (Wg. A. Ciechanowicza w „Polsce „ z 

17 września 2009r.) .Warto dodać, że i w Niemczech coraz częściej ukazują się antypolskie 

publikacje w prorosyjskim duchu. Na przykład 17 marca 2008 r. historyk dr hab. Bogdan Musiał 

napiętnował kłamstwa Rudi Pawelki z Powiernictwa Pruskiego o tym, jakoby to Polska 

zaatakowała Związek Sowiecki w 1920 roku. 

  

                Stracone szanse w stosunkach z Rosją 

  W przypadku stosunków z Rosją wyraźnie zaprzepaszczono z winy Mazowieckiego, 

Skubiszewskiego i Wałęsy najlepsze szanse dogadania się za czasów rządów Borysa Jelcyna, nie 

przesiąkniętego wielkoruskim nacjonalizmem. Kolejne rządowe ekipy od Mazowieckiego po 

Suchocką orientowały się głównie na stosunki z Zachodem, minimalizując starania o współpracę 

z wielkim partnerem ze wschodu. Mało dziś się pamięta np.  to jak ze strony polskiej ciagle 

odkładano wizytę prezydenta Wałęsy w ZSRS. A minister K. Skubiszewski tłumaczył w 

telewizyjnej audycji z 15 czerwca 1991 r. , że robi się tak tylko dlatego, iż trzeba tę wizytę 

dobrze przygotować. W rzeczywistości chodziło o „niemal zupełne zamarcie polskiej polityki 

wschodniej” – jak oceniał znawca tej polityki Jerzy Marek Nowakowski w „Życiu Warszawy” z 

13 sierpnia 1991 r. Władze MSZ-u na czele z samym ministrem K. Skubiszewskim wolały jak 

ognia unikać stykania się z trudnymi  problemami na odcinku wschodnim i wybierać 

celebrowanie o ileż przyjemniejszych i bezkonfliktowych kontaktów z różnymi krajami 

Zachodu, nawet tymi mało znaczącymi dla Polski. Jak komentował z perspektywy czasu Andrzej 

W. Pawluczuk w świetnym syntetycznym tekście o polskiej polityce zagranicznej, 

wydrukowanym w „Rzeczypospolitej” z 10-11 grudnia 1994 r.: „ Dla pierwszego suwerennego 

ministra spraw zagranicznych kolejnych czterech rządów, Krzysztofa Skubiszewskiego, między 

Bugiem a Władywostokiem rozpościerała się wielka czarna dziura, do której lepiej zbyt głęboko 

nie zaglądać”. 
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     Nieudolna polityka wschodnia Skubiszewskiego, a faktycznie brak jakiejkolwiek polityki w 

tym kierunku, budziły wielokrotnie protest Polaków na Wschodzie. Prof. Rajmund Piotrowski, 

przewodniczący Srtowarzyszenia Spoleczno-Kulturalnego „Polska „ w Petersburgu powiedział 

bez ogrodek  w wywiadzie dla „Ładu”(zapytany o politykę wschodnią ministra Skubiszewskiego 

: „Jest bardzo pasywna. Musi być zaczepna, ofensywna. Polityka wschodnia w pewnych 

momentach w ogóle nie istnieje (…) Okres ten doskonale nadaje się  do podjęcia ofensywy 

gospodarczej. Robią to Belgowie, Holendrzy, ale nie Polacy. Nie ma również ofensywy 

kulturowej, która tworzy klimat do rozwoju związków gospodarczych (Polacy nad 

Newą.Rozmowa A.J. Madery z prof. R. Piotrowskim, „Ład” 10 stycznia 1993). W kontekście 

bardzo dużych zaniechań w dziedzinie współpracy gospodarczej z Rosją warto przypomnieć 

pochodzące z tego samego roku, co wywiad z prof. R.Piotrowskim, oceny świetnego znawczy 

zagranicznej polityki Polski Tadeusza Kosobudzkiego. W książce „Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych od tyłu” (Warszawa 1993, s.81) Kosobudzki pisał: „Nowy układ 

międzynarodowy nie miał miejsca dla Polski jako kraju produkującego, a tylko jako kraju – 

odbiorcy. Należało się przed tym bronić wykorzystując atut, jakim jest geograficzne położenie 

Polski, wcale pokaźny potencjał przemysłowy i gospodarczej współpracy ze Wschodem. Ale dla 

nowej formacji politycznej najkorzystniej było stawać się powiernikiem zachodnich 

dysponentów kapitału i realizować ich interesy na terenie Polski. W wymiarze gospodarczym 

nastąpiła utrata rynków na Wschodzie i brak uzyskania ich na Zachodzie. Staliśmy się rynkiem 

zbytu na towary zachodnie. Dokonał się neokolonialny podział pracy”. 

   Brak głębszego zainteresowania problemami polityki wschodniej i wynikająca stąd ignorancja 

sprawiły, że MSZ i kolejne rządy RP wciąż mylnie oceniały sytuację w b. ZSRS, a potem Rosji. 

I tak na przykład kurczowo wciąż trzymały się Gorbaczowa, do ostatnich chwil jego rządów, 

zupełnie ignorując Jelcyna. Dla starszych ospałych panów, pełnych namaszczenia, typu 

Mazowieckiego i Skubiszewskiego, Jelcyn wydawał się zresztą być tylko parweniuszem i 

populistą, którym nie warto w ogóle się zajmować. A przy tym Stany Zjednoczone do ostatka 

popierały Gorbaczowa. Jakże więc mógł coś innego robić Skubiszewski, zawsze niewolniczo 

kopiujący poglądy Wielkiego Brata z USA! W przeciwieństwie do Polski Czechosłowacja 

zdobyła się na zaproszenie Jelcyna, zanim jeszcze doszedł do władzy, bo przywódcy 

Czechosłowacji rozumieli potrzebę poznawania wszystkich liczących się polityków w Rosji, a 

nie stawiania wyłącznie na jednego u steru (zgodnie ze starymi zasadami PRL-u). 

    Nastawienie wyłącznie na obecność na Zachodzie, przy równoczesnym skrajnym 

lekceważeniu problemów polityki wschodniej, szczególnie drastycznie odbijało się na sprawach 

kultury, „owocując” zupełnym brakiem zainteresowania MSZ i Ministerstwa Kultury szansami 

polskiej ofensywy kulturowej na Wschodzie. -„MSZ bojkotuje Wschód” – akcentowała już w 

tytule swego artykułu w „Tygodniku Solidarność” (nr z 23 kwietnia 1993 ( Teresa Kuczyńska). 

Tak komentowała ona informacje dyrektor departamentu polityki kulturalnej Marii Lavergne, że 

z powodu cięć budżetowych nie będą otwarte w 1993 roku instytuty kultury polskiej w Mińsku, 

Wilnie, Petersburgu, Kijowie, Kazachstanie. I przypominała, że w Europie Zachodniej obok 

istniejących już tam ośmiu instytutów polskich otwarto pod koniec 1992 roku dwa dalsze: w 

Dϋsseldorfie  (jako trzeci w Niemczech) i w Rzymie. I to w tym samym czasie, gdy ta sama pani 

dyr. Lavergne przyznawała, że na Zachodzie istnieje nikle zainteresowanie kultura polską, 

podczas gdy wielce są nią zainteresowane kraje Europy Wschodniej, „gdzie ta kultura mogłaby 

mieć wpływ na tamtejsze elity opiniotwórcze” (tamże). O dziwo, chęć maksymalnego otwarcia 
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na Zachód przy braku zainteresowania Wschodem, najwyrażniej dominowała u ludzi z 

„czerwonych dynastii” typu p.M. Lavergne (córki skrajnego stalinowskiego propagandysty gen. 

Wiktora Grosza-por.szerzej J.R. Nowak : „Czerwone dynastie”,Warszawa 2008, t. I, s. 57-58.) 

Warto dodać, że pełna inwencji dyr.M.Lavergne z zapałem trudziła się nawiązaniem współpracy 

kulturalnej  z emiratem Dubaju (prowadziła w Dubaju „negocjacje”w sprawie wymiany 

kulturalnej we wrześniu 1994 r.), w sytuacji, gdy brakowało generalnie pieniędzy na promocję 

polskiej kultury, choćby wśród setek tysięcy Polaków na Litwie, Ukrainie, Białorusi czy w Rosji. 

   

      Co najgorsze, zupełnie nie starano się o szersze dotarcie do rosyjskiej opinii publicznej, w 

tym o maksymalną współpracę z silnymi wówczas propolskimi środowiskami w kręgach 

inteligencji, zwłaszcza z zafascynowanymi polską kulturą i „Solidarnością” kręgami dawnej 

opozycji antykomunistycznej. Zdawałoby się, że sprawa konieczności zabiegów o tworzenie 

polskiego lobby w Rosji jest czymś absolutnie oczywistym. Wszak już Cyprian Norwid apelował 

z całym żarem o tworzenie „polskiej partii” w Rosji, aby choć trochę zneutralizować presję 

ówczesnego rosyjskiego antypolonizmu. Po 1989 r. jednak przez całe lata polscy przedstawiciele 

dyplomatyczni nie zrobili prawie nic dla rozwinięcia autentycznych kontaktów między 

społeczeństwem rosyjskim a polskim. Zamiast szukania prawdziwie wielostronnych kontaktów z 

różnymi środowiskami w Rosji, w polskiej polityce kładziono wyłączny nacisk na kontakty z 

aktualnie rządząca grupą przywódców, najpierw Gorbaczowa i jego kręgu, a później Jelcyna. 

Nie mówiąc o nadal starannie pielęgnowanych przez ambasadora RP S. Cioska zażyłych 

stosunkach z najbardziej twardogłowymi działaczami sowieckiej partii komunistycznej typu 

Giennadija Janajewa. Równoczesnie zaś nie szukano żadnego dotarcia do demokratycznych sił 

wolnościowych w Rosji, które mogłyby być autentycznym sojusznikiem Polski, tworzyć 

propolskie lobby w Rosji. Kto jednak miał to robić? Ówczesny ambasador RP w Rosji -stary 

komunistyczny aparatczyk, b. członek Biura Politycznego KC PZPR? Jakieś takie ambicje jak 

kształtowanie propolskich sympatii w Rosji, tworzenie propolskiego lobby w ogóle nie 

przychodziły mu na myśl, wręcz przeciwnie! 1 kwietnia 1993 r., odpowiadając w czasie 

wywiadu dla „Sztandaru Mlodych” na pytanie, „Czy udało się Panu stworzyć w Rosji polskie 

lobby?” Ciosek odpowiedział wprost:  „W sensie instrumentalnym nawet o tym nie myślałem- 

mogłoby się to bowiem przeciwko nam obrócić”. Dość przedziwna argumentacja. Ambasador 

RP, który programowo deklarował, że nawet nie myślał o polskim lobby! Z drugiej strony fakt, 

że aż przez 6 lat, głównie z winy L.Wałęsy, na czele Ambasady RP w Moskwie stał stary 

aparatczyk komunistyczny, miał najbardziej fatalne konsekwencje dla Polski. Oznaczało to 

bowiem ciągłe zabijanie nadziei na autentyczne dogadywanie się przedstawicieli Polski z 

najlepszymi naszymi „przyjaciółmi Moskalami” – członkami zahartowanej w bojach z 

komunizmem starej demokratycznej opozycji w Rosji. Jak można było nawet przez chwilę 

wierzyć, że ludzie ci, tępieni tyle lat za swą opozycyjna „niebłagonadiożnost” przez sowieckich 

komunistów, zechcą przychodzić do ambasady polskiej, kierowanej przez byłego 

komunistycznego bonzę?! Rosjanie są aż nadto nieufni, by sobie pozwolić na takie 

postępowanie.                                
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                 Neomperialne zapędy w Rosji 

        Straconych lat nie wróci nikt. Przegapiliśmy Jelcyna i doczekaliśmy się Putina! Po 

zaprzepaszczeniu szans na dużo szerszą współpracę z Rosją w dobie Jelcyna dużo trudniejszym 

okazał się dialog z neoimperialnym b.pułkownikiem KGB prezydentem, a później premierem 

Putinem. Ciężko dialogować z ludźmi, którzy wciąż snują plany agresywnej ekspansji. Dość 

przypomnieć w tym względzie świeżą ocenę rosyjskiego historyka Jurija Felsztyńskiego. W 

wywiadzie udzielonym Tomaszowi Pompowskiemu  z dziennika „Polska” w dniu 16 września 

2009 r. rosyjski historyk powiedział m.in.: „(…) Elity polityczne Rosji podzielają ówczesny 

pogląd Stalina, że napad na Polskę był korzystną decyzją. I to ma służyć przygotowaniu 

rosyjskiej opinii publicznej na podobne działania w przyszłości(…) Na Kremlu jest duża grupa 

osób, która sądzi, że okupacja Polski była dobrym politycznym posunięciem. W rządzie 

rosyjskim w otoczeniu prezydenta jest też grupa ludzi, która przekonuje, że kiedyś o te tereny 

znów będzie można się upomnieć(…) Na Kremlu są ludzie, którzy marzą o tym, by 

upomnieć się o terytoria Polski (Podkr.-JRN)”. Komentując bierność Zachodu wobec 

niedawnego ataku armii rosyjskiej na Gruzję, rosyjski historyk konkludował: „Po raz pierwszy 

od upadku ZSRR w 1991 r. armia Federacji Rosyjskiej dostała zezwolenie na prowadzenie 

działań militarnych poza swoimi granicami. I światowa opinia publiczna zaakceptowała to, co 

się stało. I to jest bardzo niebezpieczny precedens, zwłaszcza dla Polski”. Przypomnijmy w tym 

kontekście dawne, bo datujące się już na koniec 1993 r. ostrzeżenia dla Polski, jakie wyszły spod 

pióra znakomitej polskiej polonistki Teksasu Ewy M.Thompson. W swej korespondencji z USA 

E.M. Thompson ostrzegała przed groźbą nowej Jałty kosztem Polaków i innych narodów Europy 

Środkowej. Pisała, że mało kto zwraca uwagę na ich protesty przeciw skrajnemu hołubieniu 

Rosji, no bo przecież: „ (…) Są smaczni, słabi i w lesie, a więc można ich oddać na przekąskę 

przyjacielowi znad Newy i Moskwy”. (Por.E.M.Thompson: „Nowy, wspaniały świat” czy 

zemsta historii?, „Tygodnik Solidarność” 19 listopada 1993). Niedawno rozmawiałem z 

sędziwym profesorem Witoldem Kieżunem, prawdziwym autorytetem, świetnym znawcą 

sytuacji Polsce i na świecie. Profesor Kieżun nie wykluczał najgroźniejszych scenariuszy dla 

Polski. Na przykład doprowadzenia już za 5 lat do błyskawicznego raidu pancernego wojsk 

rosyjskich, z Królewca(Kaliningradu), tej wysuniętej militarnej pięści Rosji nad Polską. Przy 

skrajnym stopniu rozbrojenia naszej armii rosyjski raid pancerny mógłby wbić się w Polskę jak 

nóż w masło i Rosjanie mogliby w kilka godzin dotrzeć do Warszawy i zainstalować tam 

„odpowiedni” rząd „sojuszniczy”. A Zachód nie kiwnąłby nawet palcem w naszej obronie! 

Dodałbym do tych refleksji profesora Kieżuna uwagę, że być może w tym czasie Niemcy 

pośpieszyłyby z „zaopiekowaniem się” Śląskiem, by nie „marnował się” przy „anarchicznej, źle 

gospodarującej Polsce”. 

               Dzisiejsi rosyjscy politycy ani trochę nie krępują się otwarcie wyrażać lekceważenia 

wobec Polski. By przypomnieć choćby słowa zaufanego doradcy prezydenta Miedwiediewa i 

premiera Putina-Borysa Pawłowskiego w wywiadzie dla „Super Expressu” z 3 sierpnia 2009 r.: 

„Stalin nie chciał dopuścić do odrodzenia „dawnej Polski”, konkurującej z Rosja i ZSRR w 

Europie Wschodniej. I osiągnął swój cel. Polska stała się zupełnie innym krajem(…) kontynuuje 

dziś państwowość zbudowaną według koncepcji Stalina, która zakładała pomniejszenie jej roli w 

Europie. Nawet wasze społeczeństwo zaakceptowało ten stan rzeczy. Polska gra rolę 

drugoplanową(…( W tym względzie jest taka, jaką wymyślił sobie Stalin. I jakiej chce 

współczesna Rosja (…) Niemcy są postrzegane dzisiaj przez Rosjan jako jedno z najbardziej 
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przyjaznych państw. Polska jest zaś w czołówce uważanych za 

wrogie”.                                                                 

                                                                                

        Poprawę wzajemnych stosunków coraz silniej blokuje rosnąca barykada kłamstw po stronie 

Moskwy. W ostatnim dziesięcioleciu w Rosji ukazały się dziesiątki antypolskich książek i setki 

antypolskich publikacji prasowych. Pisał o tym bardzo alarmująco najlepszy dziś znawca 

najnowszej historii Rosji- profesor Andrzej Nowak, naczelny redaktor renomowanych 

krakowskich „Arcanów” (por.m.in. jego książki: „Od imperium do imperium.Spojrzenia na 

historię Europy Wschodniej”(2004 r.) i „Historie politycznych tradycji. Pilsudski, Putin i 

inni”(2007 r.) Pisałem o tych kłamstwach i ja w cyklu artykułów publikowanych w zeszłym roku 

w „Naszym Dzienniku”. Z wielu publikacji rosyjskich przebijało bezbrzeżne lekceważenie 

Polski, wręcz pogarda wobec naszego kraju. Typowym pod tym względem był przedrukowany 

później w „Angorze” tekst Dmitrija Jewstafiewa z „Novaja Politika”(2005 r.) Rosyjski autor 

pisał tam m.in., że „Polska, wyrażając się prostym językiem w stosunkach międzynarodowych 

zawsze grała rolę chuligana. Chuligana na niezbyt pewnych nogach, który pada przy pierwszym 

ciosie w szczękę(…) Dzisiejsza Polska jest w dużej części sztucznym tworem, czyli – 

wykorzystując terminologię Mołotowa „pokracznym bękartem Poczdamu”. Jewtafiew zalecał, 

aby Polskę konsekwentnie „trzymać za drzwiami”. Antypolonizm znajduje coraz bardziej 

otwarty wyraz w tekstach i wypowiedziach rosyjskich publicystów, którzy piętnują rzekomą 

niebywałą niewdzięczność Polaków wobec Rosji. Niedawno znalazło to wyraz w wypowiedzi 

znanego publicysty i politologa, dziekana Wydziału Dziennikarskiego na Moskiewskim 

Uniwersytecie Państwowym Witalija Tretiakowa: „Niepotrzebnie, u diabła ratowaliśmy was, 

Polaków”.(Por. „Rzeczpospolita” z 16 września 2009 r.). Antypolskie propagandowe tony 

zaczynają coraz bardziej dominować również w rosyjskich książkach naukowych i 

podręcznikach, które zupełnie już odeszły od mody na „odkłamywanie historii”, widocznej pod 

koniec rządów Gorbaczowa i w początkach rządów Jelcyna. Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, 

że znaleźć można w Rosji grupę obiektywnych, przychylnych Polsce historyków, m.in. 

skupionych przy antystalinowskim „Memoriale”. Tyle, że ich książki ukazują się w 

mikroskopijnych nakładach, a paszkwile antypolskie wydawane są w dziesiątkach tysięcy 

egzemplarzy tak jak ordynarnie zakłamujące Katyń książki Jurija Muchina. Nie mówiąc o 

skrajnie polakożerczej oficjalnej rosyjskiej telewizji. Co gorsza, jak zauważają zagraniczni 

obserwatorzy: „Szeregowym Rosjanom rozbudzanie ambicji imperialnych bardzo się 

podoba”.(Por. publikowany w „Polsce” z 17 września 2009 r.tekst znawcy Rosji pisarza 

Wojciecha Grzelaka, autora nominowanej do nagrody im. Józefa Mackiewicza książki „Rosja 

bez złudzeń”. 

  

               „Polski Kain” i „rosyjski Abel”    

    Rok temu wydano w Rosji książkę Aleksandra Uzowskiego „Mój brat Kain”. Jak piszą w 

„Ogonioku „ – w tej książce „Ablem jest kraj pod rządami Stalina, który 17 września 1939 roku 

zajął pół Polski, będącej złym Kainem(…) Tłustym drukiem autor podkreśla, że Adolf Hitler nie 

był krwawym maniakiem i mordercą, a Niemcy przygotowywali się do wojny obronnej, 

tymczasem Polska gotowała się do ataku”. Polskie MSZ nawet nie próbuje protestować przeciw 
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paszkwilom, zajmując skrajnie bierną postawę na zasadzie „Ruki po szwam”. Nie zareagowano 

nawet na skrajną antypolską kanonadę medialną, jaka poprzedziła najnowszą wizytę Putina w 

Polsce. Igor Zalewski komentował w „Polsce” z 26 sierpnia 2009 r. całkowity brak polskiej 

oficjalnej reakcji na ordynarne antypolskie manipulowanie historią w Rosji, pisząc już w tytule 

swego tekstu :  „Polski MSZ drży przed ratlerkami”. Wszystko to jest aż nader mocno zgodne z 

bierną, a nawet ustępliwą polityką Tuska wobec Rosji. Szkoda, że nie wyciągnięto wniosku z 

dawniejszych sugestii prof. Andrzeja Nowaka : „Uleganie Rosji może prowadzić jedynie do 

zachęcania do kolejnych żądań. Tak jak darmowa butelka wódki postawiona przed 

alkoholikiem”.)Por. A. Nowak: Po co  Polsce to weto?, „Fakt” z 22 listopada 2006 ). Nic 

dziwnego, ze antypolskie paszkwile w Rosji mnożą się jak grzyby po deszczu. By przypomnieć 

choćby wydaną świeżo w tym roku książkę „historyka” Dmitrija Żukowa „Polska- pies 

łańcuchowy Zachodu”. Najbardziej rozpowszechnionym w putinowskiej Rosji okazał się typ 

oszczerstw, oskarżających Polaków o rzekomą długotrwałą, zbrodniczą współpracę z Hitlerem. 

Coraz częściej sugeruje się, że „podstępni” Polacy spiskowali i paktowali z nazistowskimi 

Niemcami, przygotowując agresję na Rosję, a minister Józef Beck był starym niemieckim 

szpiegiem, etc,etc.  

  

               Stosunki z innymi sąsiadami  

   Wyraźnie pryskają złudzenia , związane z bezkrytycznym postawieniem na Juszczenkę, bez 

 żadnej wzajemności z jego strony. Polska stara się maksymalnie wspierać Ukrainę w jej drodze 

do Europy, zwłaszcza do Unii Europejskiej, pomijając milczeniem najbardziej  nawet 

szowinistyczne antypolskie gesty ze strony Juszczenki. Tymczasem Juszczenko, mający 

niewielkie poparcie w ukraińskich sondażach coraz rozpaczliwiej odwołuje się do najbardziej 

szowinistycznych sił ukraińskich. Na zasadzie „tonący brzytwy się chwyta”. Już w październiku 

2009 r. może dojść do najbardziej antypolskiego wyczynu Juszczenki – obwołania ukraińskim 

bohaterem narodowym Stefana Bandery –patrona ukraińskich ludobójców z UPA. Czy polski 

prezydent i rząd zdobędą się wreszcie na odpowiednio silne naciski wobec Juszczenki, aby 

zrezygnował z tak haniebnego pomysłu w imię nie zakłócania stosunków z Polską ?! Jakże 

aktualne i dziś są stwierdzenia politycznego analityka Antoniego Podolskiego w „Życiu „ z 17 

września 1999 r., głoszące: „Być może brak stanowczego potępienia przez wszystkie środowiska 

polityczne w Polsce antypolskich wybryków w młodych państwach postsowieckich sprawił, że 

niektórzy nacjonalistyczni politycy na Litwie i Ukrainie doszli do wniosku, że Polska zniesie 

każdą dyskryminację tamtejszych Polaków czy poniżanie polskiej pamięci, byle zaprzyjaźnić się 

z tymi państwami”. 

       W odniesieniu do Litwy warto przypomnieć dawne, bo jeszcze z 1989 roku, pełne 

zaalarmowania spostrzeżenia mec. Andrzeja Grabinskiego (znanego obrońcy w sprawach 

politycznych w dobie PRL-u).W dyskusji na łamach „Więzi” (nr 11-12 z 1989 r.) Grabiński 

stwierdził w odniesieniu do paru naszych sąsiadów :  „Jest rzeczą charakterystyczną, że u kilku z 

tych narodów obserwuje się niezmiernie wrogi stosunek do Polaków. Najostrzej występuje to 

zjawisko na Litwie, moim zdaniem w dużej mierze zostało sprowokowane przez Polaków. Nie 

tych, którzy mówili, jak jest rzeczywiście, tylko tych, którzy uważali, że trzeba zdobyć za 

wszelką cenę sojusznika i to w ten sposób, żeby broń Boże mu nie przeczyć, broń Boże nie 
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drażnić. W każdym z tych społeczeństw istniały grupy, które były wrogo ustosunkowane do 

Polski i istniały grupy, które do Polski podchodziły w inny sposób. Ale jeżeli nasi działacze 

opozycyjni przyznawali w znacznej mierze rację tym wszystkim, którzy na naszą niekorzyść 

fałszowali historię, to doprowadziło do sytuacji, że ci, którzy byli do Polski ustosunkowani 

życzliwie, przestali odgrywać jakąkolwiek rolę (…)”.  W następnych latach wręcz fatalne skutki 

przyniosła skłonność naszych pseudoEuropejczyków do nagminnego przepraszania innych nacji. 

Przypomnę tu opinię autora z katolickiego „Ładu” ( nr z 16 lutego 1992 r.) Adama 

Wertyńskiego: „We wszystkich spornych kwestiach polsko-obcych Adam Michnik sumituje się 

za Polaków, bierze stronę obcych, nie waży spraw obiektywnie, polskie dobro jest zawsze 

czemuś podporządkowane. W tym czasie nawet jego zagraniczni rozmówcy, z pełnymi ustami 

przyjaźni, mają na uwadze interesy swego kraju (co jest ich obowiązkiem). Michnik tego 

obowiązku nie spełnia”. 

     W naszych obecnych stosunkach z Litwą niewiele dają częste spotkania prezydentów obu 

krajów. W cieniu wzajemnych uścisków nadal utrzymuje się aż nadto wyraźna niechęć Litwy do 

jakichkolwiek faktycznych działań na rzecz wzajemnego zbliżenia. Nadal dyskryminuje się 

mniejszość polską, blokuje zwrot ziemi pod Wilnem zabranej polskim rolnikom przez Sowietów, 

narzuca Polakom  litewskie brzmienie nazwisk, usuwa tablice z polskimi nazwami ulic, 

zafałszowuje historię, rozwijają prawdziwą kampanię oszczerstw na temat dziejów Armii 

Krajowej na Wileńszczyźnie. Dalej trwa zimna wojna Polski z Białorusią. Jej główne koszty 

ponosi blisko milionowa polska mniejszość narodowa na Białorusi, której liderzy przejęli 

pozycje awangardy całej antyłukaszenkowej opozycji, awangardy najbardziej narażonej na ciosy 

reżimu. Gdyby w tej opozycji występowali poza Związkiem Polaków na Białorusi, nie byłoby 

żadnego problemu. Gdy występują w tej opozycji jako Związek Polaków, powodują pogorszenie 

sytuacji całej mniejszości polskiej w tym kraju. Nie bacząc na to, że ich dotychczasowy 

sojusznik- rodzima opozycja białoruska jest wielokrotnie bardziej nacjonalistyczna niż 

prymitywny rusofilski Łukaszenka  -„Jeśli ta opozycja  doszłaby do władzy na Białorusi, to 

dopiero dałaby Polakom popalić! Tak jak litewski Sajudis”- ostrzegał mnie już rok temu w 

rozmowie b.poseł polski na Wileńszczyźnie, obecnie europoseł Waldemar Tomaszewski. 

  

  

                       Osamotniona Polska 

   W Europie Zachodniej dziś również nie mamy żadnego realnego przyjaciela czy sojusznika. 

Nasz główny dawny sojusznik- Francja już raz otwarcie zaakcentował ustami prezydenta 

Chiraca, że „straciliśmy szansę siedzenia cicho”. Żadnych efektów nie przyniósł nasz daleki 

egzotyczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Spłaciliśmy go krwią w Iraku i w Afganistanie, 

utratą wielkiego rynku pracy dla polskich budowlańców w Iraku, oraz znaczącym pogorszeniem 

stosunków z krajami arabskimi, bez żadnej, ale to żadnej rekompensaty amerykańskiej. Obama 

wyraźnie rozgrywa rosyjska kartę i w sposób „godny” F.D.Roosevelta lekkomyślnie porzuca 

środkowoeuropejskich sojuszników. Analitycy sytuacji międzynarodowej wskazują na faktyczne 

powody porzucenia koncepcji tarczy w Polsce i w Czechach. Podkreśla się, że rezygnując z 

tarczy, Amerykanie wybrali współpracę z Rosja, na którą liczą w odniesieniu do Iranu i 
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generalnie Bliskiego Wschodu.  Na dodatek ogromnie wpływowe amerykańskie lobby 

żydowskie ma bez porównania gorszy stosunek do Polski niż politycy izraelscy. Nie pozostaje to 

bez wpływu na politykę Departamentu Stanu wobec Polski. 

  

                 Czy NATO  będzie bronić Polski? 

            Wielu Polaków ma iluzoryczne przekonanie o murowanym poczuciu naszego 

bezpieczeństwa dzięki samemu faktowi, że jesteśmy w NATO. Otóż nasza obecność w NATO 

wcale nie zapewnia nam automatycznego wystąpienia  wojsk sojuszu północno-atlantyckiego w 

naszej obronie w przypadku, gdybyśmy padli ofiarą zbrojnego ataku ze wschodu. Najpierw 

przewidziane są konsultacje państw NATO.  W jakim kierunku zaś  pójdą te konsultacje w 

sytuacji, gdy najpotężniejszym europejskim państwem NATO są Niemcy, coraz silniej splecione 

z Rosja róznorodnymi nićmi współpracy? We wrześniu 1939 r. mieliśmy na piśmie 

najuroczystsze gwarancje brytyjsko –francuskie o naszym wsparciu militarnym ze strony obu 

państw zachodnich, i na co nam się przydały te gwarancje? Warto przytoczyć w kontekście tych 

naszych związków z NATO kilka realistycznych komentarzy z jednego tylko miesiąca-września 

1939 r. Świetna obserwatorka sceny międzynarodowej, publicystka „Gazety Polskiej”  Krystyna 

Grzybowska pisała w tym tygodniku 23 września 2009 r. : „Nie tylko ja się zastanawiam, jak 

zareagowałoby NATO, gdyby wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Polski. Pewnie na 

początek państwa sojuszu wyraziłyby zaniepokojenie, następnie ostrzegły przed eskalacją 

konfliktu, a na końcu wysłałyby obserwatorów OBWE i Unii Europejskiej. Możliwe byłyby 

sankcje polegające na nieprzyjmowaniu przez kontrahentów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. 

Oczywiście te sankcje to żart, ale bardzo gorzki. Wszystko inne jest  mozliwe. Bo jak można 

sobie wyobrazić wojska  NATO broniące naszych granic? Niemieckich, francuskich, belgijskich 

albo włoskich żołnierzy walczących z armią rosyjską? Nasi sprzymierzeńcy nie zamierzali w 

1939 roku oddawać życia za Gdańsk. Czy zechcieliby teraz oddać życie za Warszawę albo 

Białystok?”. 

      Świadomość ogromnych zagrożeń stojących przed dzisiejszą Polska staje się coraz bardziej 

powszechna w kręgach osób „myślących i czujących po polsku”. Przekonałem się o tym m.in., 

przeglądając 1 września 2009 blog jednej z bardzo wybitnych niezależnych postaci życia 

publicznego. Uważałem ją za raczej nieco odległą poglądami od mojej formacji politycznej 

osobę o postawie bardzo umiarkowanej. Z tym większym zaskoczeniem przeczytałem więc na 

wspomnianym blogu uwagi pełne ogromnego, niepokoju o los Polski. By przytoczyć choćby 

następujący fragment: „Niestety, ocaloną godność i honor często próbuje nam się odebrać, 

przedstawiając nas jako naród szmalcowników, morderców z Jedwabnego i  pomocników 

Hitlera. Służy temu świadomie prowadzona polityka historyczna, która ma usprawiedliwić 

zbrodniarzy i pomniejszyć skalę ich zbrodni, czyniąc nas za nie współodpowiedzialnymi. 

Polityka ta prowadzona jest zarówno przez naszych sąsiadów, jak i wewnątrz kraju – tę 

ostatnią można uznać za swoistą kontynuację tej zdrady, z którą walczyliśmy  zarówno 

przed , jak i po wojnie.(Podkr.-JRN). Musimy sobie zdawać sprawę, że jest to ta sama walka 

tylko prowadzona na płaszczyźnie świadomości. Powinniśmy sobie też zadać pytanie: czemu to 

w dalekiej perspektywie ma służyć. Nie możemy bowiem przegrać pokoju i dać sobie odebrać 

godność i honor, dla których nasi Ojcowie i Dziadkowie podejmowali skazaną na porażkę walkę. 



27 
 

Bez godności i honoru nie można budować kraju, nie można walczyć o jego dobre imię i 

rozwoj”. 

                                                                                                

                       Na przekór narodowym interesom w gospodarce 

               Osamotnieniu Polski na arenie międzynarodowej towarzyszy ogromne osłabienie 

gospodarcze kraju. Pomimo prowadzonej od lat rujnującej  wyprzedaży   polskich „skarbów 

rodowych” (ogromnej części banków, wielkiej części przedsiębiorstw, nawet strategicznych) 

Polska  jest strasznie zadłuzona wewnętrznie i zewnętrznie. Znakomity specjalista od 

zarządzania prof.Witold Kieżun w przygotowywanej do druku książce „Patologia transformacji” 

bije na alarm ostrzegając przed neokolonizacją Polski. Prof.Kieżun, przez 10 lat dyrektor 

programu ONZ na Afrykę, dostrzega w Polsce wiele przejawów  tendencji gospodarczych, które 

uderzyły w kraje afrykańskie. Tam wyprzedano w ręce obce wszystkie przedsiębiorstwa i banki, 

media, Telefonię przejęła ta sama francuska firma państwowa „Telecom”, która opanowała na 

nasze nieszczęście polska telefonię. A tymczasem u władzy mamy ekipę szaleńczych 

prywatyzatorów, którzy gotowi są na dalsze wyprzedaże „za bezcen”, byle tylko ratować 

zagrożony, w wyniku ich złego gospodarowania, budżet.  W kraju szaleje skrajna biurokracja, 

aparat administracyjny podwoił się od 1989 r. do blisko 6oo tysięcy osób. Upada rodzima 

przedsiębiorczość, niszczona rujnującymi podatkami, a częstokroć i świadomymi niszczącymi 

decyzjami urzędów skarbowych (casus R.Kluski). Pokrzywdzeni nie mogą liczyć na szybkie 

naprawienie ich krzywd dzięki decyzjom sądów. W Polsce panuje swoisty „wymiar 

niesprawiedliwości”, stanowiący największą patologię III Rzeczypospolitej. Dochodzi do tego 

fatalne osłabienie polskiej armii. Karygodne „oszczędności” dokonane kosztem armii czynią 

Polskę bardziej bezbronną niż kiedykolwiek.  Przy takim osłabieniu Polski, upadku ciężkiego 

przemysłu i degradacji armii, stajemy się coraz bardziej tylko „strefą buforową” pomiędzy 

Niemcami a Rosją. A więc uzyskujemy dokładnie ten status, jaki przewidywał dla nas w 1987 r. 

sowiecki minister spraw zagranicznych Eduard A. Szewardnadze. Można powiedzieć, że coraz 

bardziej grozi nam status kraju o gospodarce peryferyjnej i niekonkurencyjnej, o pół-

rzemieślniczej i pół-przemysłowej produkcji krajem o pozornej niepodległości, „niepodległości 

na niby”. Za katastrofalne osłabienie kraju szczególną odpowiedzialność ponoszą kolejne 

rządzące, niekompetentne „łże-elity”, złożone w dużej mierze z „czerwonych” i „różowych 

„dynastii. Obecna ekipa rządząca wydaje się pod tym względem szczególnie szkodliwą dla 

Polski, zarówno ze względu na ogromną niekompetencję jak i wyraźny brak jakiejkolwiek troski 

o przestrzeganie interesu państwowego Polski.”. 

  

                         „Czarna legenda” dziejów Polski 

    W ciągu dwudziestu lat, jakie upłynęły od 1989 roku, doszło do szokującego pogorszenia 

obrazu dziejów Polski w przeważającej części znaczących krajów świata. Niezwykle skuteczna 

okazała się niemiecka polityka historyczna , konsekwentnie dążąca do wybielania Niemiec 

kosztem Polski (m.in. upowszechnianie zwrotu „polskie obozy koncentracyjne” w wielkiej ilości 

wpływowych światowych mediów). Profesorowie Zbigniew Musiał i Bogusław Wolniewicz 
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pisali w skrajnie przemilczanej świetnej książce „Ksenofobia i wspólnota” (Kraków 2003,s.198) 

o „szerokiej i od lat prowadzonej akcji propagandowej, której przyświeca jeden jasno określony 

cel: odciążyć Niemców od ich związku sprawczego z zagładą Żydów europejskich, a w to 

miejsce obciążyć tym związkiem Polaków. Propagandowo usiłuje się tu podstawić w opinii 

światowej „Polskę” za „Niemcy” – w tym kontekście. Nazwijmy tę operację : „podstawianiem 

Polski”. Do tego dochodzą świadome działania dla uczernienia Polski w świecie jako rzekomego 

„kłopotliwego ,konfliktowego kraju” ze strony neoimperialnych kół rosyjskich, środowisk 

niemieckich, części wpływowych środowisk żydowskich, głównie z USA, historiografii 

ukraińskiej, etc. Systematyczna kampania uczerniania Polski rozwija się coraz silniej, tym 

bardziej, że stoją za nią różnorakie bardzo istotne cele naszych przeciwników. Ideologom 

neoimperialnej Rosji chodzi o odpowiednie upokarzanie, sprowadzanie do parteru Polski, którą 

chcieliby znów podporządkować zależności od Kremla.  Niemieckim kręgom politycznym 

zależny na przygotowanie gruntu pod przyszłe niemieckie roszczenia. Trudno byłoby ich 

domagać się od Polski, gdyby światowa opinia publiczna patrzyła na Polskę drugiej wojny 

zgodnie z prawda historyczna jako kraj martyrologii i heroizmu, kraj bez Quislingów. Co innego 

jak upowszechni się w świecie opinię, że Polska wcale nie była krajem ofiar, lecz krajem 

antysemickich katów. Podobne motywy kryją się za antypolskimi fałszami upowszechnianymi 

przez wielką część roszczeniowców żydowskich. Typu jednego z czolowych niegdyś 

przywódców Światowego Kongresu Żydów I. Singera, który w 1997 r.  groził: „Będziemy 

upokarzać Polskę”, jeśli nie spełni naszych żądań w sprawie odszkodowań za mienie żydowskie. 

Warto tu przypomnieć, co pisał na temat roli książki J.T.Grossa „Sąsiedzi” nasz zdecydowany 

żydowski obrońca ze Stanów Zjednoczonych profesor Norman Finkelstein w książce 

„Przedsiębiorstwo holokaust”: „ Z błogosławieństwem Grossa „Sąsiedzi” stali się kolejnym 

orężem „przedsiębiorstwa holokaust” w dążeniu do ograbienia Polski (…) Jest to najzwyklejsze 

wyłudzanie zakamuflowane pod sztandarem żydowskiego cierpienia”. (Por. N.Finkelstein: 

Przedsiębiorstwo holokaust”, Warszawa 2001,s.198,200).  

              Trwająca od dziesięcioleci kampania szkalowania Polski przebiega przy absolutnej 

bierności różnych rządów Polski po 1989r., przestępczej wręcz bierności MSZ i większości 

polskich ambasadorów. Przeraża fakt znaczącego przyczernienia obrazu dziejów Polski w ciągu 

ostatnich 2o lat nie tylko w Niemczech i w Rosji, ale i w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Francji, a nawet dalekiej Australii. –„Przegrywamy bitwę o pamięć” skonstatował z goryczą 

znany historyk profesor Wojciech Roszkowski już w tytule swego wywiadu , udzielonego 1 

września 2008 roku Paulinie Nowosielskiej-Kucharskiej z dziennika „Polska”.Szczególnie 

szokuje bardzo duża ilość zagranicznych filmów, książek i artykułów atakujących cały naród 

polski jako taki za rzekomy „krwiożerczy antysemityzm polski”. Odwołam się w tej sprawie do 

ocen najwybitniejszego zagranicznego badacza dziejów Polski- profesora Normana Daviesa w 

wywiadzie udzielonym Mariuszowi Staniszewskiemu z redakcji „Polski” w dniu 19 września 

2009 r. Według słów prof.N.Daviesa: „Na świecie trwa non stop wojna o dostęp do informacji. 

Polska jako kraj słabszy pada ofiara obcej propagandy. Negatywne stereotypy o was 

rozpowszechniały Niemcy, Rosjanie, a także część Żydów. To dlatego ciągle nie możecie się 

uwolnić od takich łatek jak „polski antysemityzm”(…) Oczywiście w Polsce był antysemityzm, 

ale nie ma czegoś takiego jak „polski antysemityzm”. Tak samo jak nie można mówić o 

„żydowskiej korupcji” czy „żydowskim szwindlu”(…)A przecież termin „polski antysemityzm” 

ciągle ma się dobrze, tak jak „polskie obozy koncetracyjne”(…) Oczywiście wśród Żydów 
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opinie o Polakach są podzielone, ale ci najbardziej radykalni mają ogromny wpływ na opinię 

amerykańską”.  

        O rozmiarach i absurdach antypolonizmu pisałem już wiele w książce 

„Antypolonizm.Zdzieranie masek”(t.I i II, Warszawa 2008).Wesprę się tu jednak w tej chwili 

opinią tak wielkiego autorytetu jak profesor Witold Kieżun, który przebywał przez wiele lat na 

Zachodzie. W sierpniu br. prof. W.Kieżun pisał na łamach „Naszego Dziennika”: „Negatywna 

„marka” historii Polski jest niezwykle szeroko upowszechniona zarówno w Stanach 

Zjednoczonych , jak i Kanadzie (…) wielokrotnie czytałem w prasie amerykańskiej, m. innymi 

w bardzo popularnym tygodniku Time określenie„Polish concetration camp” (…) W USA 

ukazało się też wiele filmów oglądanych przez dziesiątki milionów widzów o niezwykle 

antypolskim wydźwięku”. Znaczącym wyjątkiem na tle ogromnych postępów kampanii 

uczerniania Polaków w świecie jest faktycznie tylko Anglia, ale tam książki prof. Normana 

Daviesa narzuciły nazbyt wysoki standard obiektywizmu w obrazie dziejów Polski, by go można 

było łatwo podważyć. Wielką rolę w nagłaśnianiu antypolskich treści na Zachodzie odgrywają 

kręgi lewackie, ateistyczne lub masońskie, nie znoszące Polski jako kraju o bardzo silnym 

katolicyzmie, ojczyzny Jana Pawła II.  

  

             Niszczenie polskiej świadomości narodowej 

    Zewnętrzne zagrożenia dla Polski są tym groźniejsze w sytuacji, gdy obserwujemy bardzo 

mocne osłabienie polskiej świadomości narodowej i patriotyzmu. Jakże dalecy jesteśmy dziś pod 

względem stopnia patriotyzmu i przywiązania do naszej polskiej Ojczyzny od tak wspaniale 

wychowanych w duchu miłości do Narodu pokoleń Drugiej Rzeczypospolitej. Wielokrotnie 

pisałem już o rozmiarach niszczenia naszej świadomości narodowej od 1945 r. aż po dziś w 

różnych moich pozycjach książkowych. Odsyłam w tym kontekście do takich moich książek jak 

„Zagrożenia dla Polski i polskości” (Warszawa 1998, tom 1, ponad 400 stron na ten temat, w 

tym ss. 9-394 i s.404-429), „Czarnej legendy dziejów Polski”( Warszawa 2000, s.5-212), 

„Antypolonizm” (Warszawa 2008, t. 2, s.69-129) i „Spory o historię i współczesność, Warszawa 

2000,ss.13-146,468-487). Tutaj problemy te pragnę więc podjąć ogromnie skrótowo, zalecając 

lekturę moich wcześniejszych książek 

      W I tomie książki „Zagrożenia dla Polski i polskości” szeroko opisałem ciosy, jakie zadano 

polskości i patriotyzmowi w dobie rządów komunistycznych od 1945 r. do czerwca 1989 r. 

Cytowałem jakże celne stwierdzenie z katolickiej „Więzi” 199O (nr 1): „Polskość jest zmęczona. 

W samoobronie ostatnich czterdziestu lat wyczerpaliśmy niemal wszystkie jej żywotne siły”. 

Nader wymowne świadectwa pod tym względem znajdujemy w wydanym w lipcu 1989 r. przez 

krakowski „Znak” wyborze tekstów: „Senatorowie i posłowie o Polsce i Polakach”(por. m.in. ss. 

5-, 11,61). Na s. 5-6 czytamy np. jakże smetne wyznanie posła Zbigniewa Bobaka z 

województwa zielonogórskiego: „Na  przedwyborczych spotkaniach i wiecach, młodzieży, 

zwłaszcza na wsi, było przeraźliwie mało. Bez zaangażowania się Kościoła, zwłaszcza na wsi- 

zwycięstwa by moim zdaniem nie osiągnięto. Przebieg spotkań dowodzi w mojej ocenie 

zaniku uczuć patriotycznych społeczeństwa, szczególnie u ludzi młodych”.(Podkr.- JRN). 

Takie były efekty dziesięcioleci antypatriotycznej edukacji doby PRL-u, która skutecznie 
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doprowadziła do zerwania ciągłości  z dawną historią Polski. Jakże celnie pisał o tym profesor 

Ryszard Legutko w znakomitym „Eseju o duszy polskiej” (Kraków 2008, ss.13,32), 

stwierdzając,że  w PRL-owskiej edukacji: „Cała historia Polski jawiła się jako pasmo klęsk i 

nieporozumień, beznadziejnych konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych, z których wreszcie 

wyzwolono się dzieki komunizmowi i Związkowi Radzieckiemu (…) Nabraliśmy 

przekonania,że historia nasza była przekleństwem (…)”.   

  

                          Antynarodowi „reformatorzy” szkolnictwa   

     Kolejne dwa dziesięciolecia po 1989 r.przyniosły najbardziej bolesne ciosy zadane 

patriotyzmowi i polskości. Zadecydowało o tym przede wszystkim włączenie się na ogromną 

skalę do kampanii antypatriotycznych ludzi z dawnej tzw. opozycji laickiej, na czele z 

michnikowską „Gazetą Wyborczą”. Kosmopolityczne kręgi lewicowo-liberalne przyniosły 

szczególnie wielkie szkody poza mediami w dziedzinie edukacji w szkołach i na uczelniach. 

Niedawno, bo 27 września 2009 kolejny raz podjęła tę sprawę na łamach „Niedzieli” znakomita 

publicystka katolicka Ewa Polak-Pałkiewicz w tekście „Liberalna kuźnia analfabetów”. Pisząc o 

„wypieraniu z polskich szkól rzetelnej znajomości historii, arcydzieł literatury i wiedzy o języku 

polskim” E.Polak- Pałkiewicz stwierdzała na temat liberalnych „reformatorów” polskiego 

szkolnictwa: „Ich listę wieńczy dziś symbolicznie postać najbardziej radykalna- pani 

minister Hall. Niewątpliwie przejdzie ona do historii jako osoba, która „zreformowała” 

humanistykę w polskiej szkole w duchu : „reform” senatora Nowosilcowa 

„oczyszczającego” Uniwersytet Wileński w XIX wieku: wyrzuca klasykę narodową z listy 

lektur i usuwa lekcje historii ze szkół (…) Trzeba powiedzieć wprost – szkoła 

zreformowana w postmarksistowskim, postmodernistycznym i liberalnym duchu jest 

szkołą zdeformowaną, doskonałym wręcz  narzędziem wynaradawiania Polaków i 

osłabiania ich potencjału intelektualnego”.(Podkr.-[JRN). Nawet w „Gazecie Wyborczej” z 9 

lutego 2004 r. ukazał się, o dziwo, chyba przez jakieś skrajne niedopatrzenie redakcji gorzki 

tekst Justyny Krupy: „My, karykatura narodu” ostro krytykujący antynarodowych nauczycieli-

„reformatorów”. Krupa pisała: „Jesteśmy unikalnym przykładem społeczeństwa 

wychowywanego w niechęci do własnego kraju i narodu! (…) Nawet w szkole istnieje syndrom 

opluwania ojczyzny. Nawyk z czasów Polski Ludowej (…) Staje mi przed oczyma postac mojej 

nauczycielki historii, która ma zwyczaj zaszczepiania swym uczniom wstydu z powodu 

przynależności do tego „karykaturalnego” narodu. Każde wydarzenie historyczne komentuje 

sarkastycznym: „Tacy są Polacy!” Wszyscy się śmiejemy i nikt nie patrzy na to, że w końcu z 

samych siebie się śmiejemy. Iluż jest takich nauczycieli! W każdym innym momencie  naszej 

historii tego typu nauczanie, tego rodzaju wychowywanie młodych ludzi  byloby nie do 

pomyślenia(…)”. 

       Prof. R .Legutko pisał w swej książce (s.88-9) o dość szczególnej ideologii, jaka kierowały 

się sfery rządzące w nowej rzeczywistości po 1989 roku : „Doszlo do sytuacji paradoksalnej: do 

pewnego momentu komunistów bardziej bronili ich pogromcy, niż oni bronili się sami. Jeśli zaś 

za przeciwnika nie uważano komunistów, to kto nim był? (…) znaleziono wreszcie jednego 

wroga aktualnego. Tym wrogiem byliśmy my wszyscy, czyli polski naród i polskie 

społeczeństwo (…) Doszło wtedy do powstania sytuacji niepojętej. Niemal w momencie 
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obalenia starej rzeczywistości ustrojowej i powstania nowej cały impet krytyczny i 

demaskatorski władzy publicznej nie szedł przeciw komunizmowi i komunistom, lecz przeciw 

narodowi. Prawdziwą przeszkoda dla nowego ustroju stali się sami Polacy (…) Polacy poczuli 

się nieproszonymi gośćmi we własnym kraju”. Taki był efekt  zdominowania poglądów dawnej 

opozycji laickiej przez koncepcje  A.Michnika, który uznał, że głównym zagrożeniem po 1989 r. 

nie są wcale komuniści, lecz Polska narodowa i klerykalna, z którą trzeba bezlitośnie walczyć. 

Jeden z redaktorów „Gazety Wyborczej” – Jerzy Sosnowski wyznał kiedyś, w przystępie 

szczerości na temat postawy takich jak on „liberałów” w stosunku do narodowych katolików: 

„Jesteśmy naprawdę wrogami (…) musi się tu rozegrać walka prowadząca do wyniszczenia 

(podkr. –JRN), uczynienia bezsilnym któregoś z przeciwników. Bo narodowi katolicy nie 

spoczną, póki nie zorganizują Polski po swojemu”.(Por.J.Sosnowski :Wizyta w obcym kraju, 

„Gazeta Wyborcza” nr 75 z 1993 r.)  

   

       „Odzyskujemy niepodległość, tracimy tożsamość”  

Cytowane w podtytule stwierdzenie „Odzyskujemy niepodległość, tracimy tożsamość” pochodzi 

z powstałego w 1992 r. gorzkiego szkicu nieżyjącego już znakomitego eseisty i dramaturga 

Jerzego Mikke w odniesieniu do sytuacji po 1989 r. Mikke już wtedy, 17 lat temu z ogromnym 

niepokojem reagował na  coraz liczniejsze  przejawy osłabiania świadomości narodowej i 

patriotyzmu, a zarazem pogłębiającej się niewiedzy o polskich dziejach i tradycjach 

narodowych. Z oburzeniem obserwował nasilającą się ofensywę „antytradycjonalistów” i 

pseudoEuropejczyków, chcących za wszelka cene wykazać, że związek z Zachodem oznacza się 

pozbycie wszystkich  specyficznych cech polskiego „zaścianka”, jakichś tam narodowych 

„iluzji”. Już wtedy znane były pogardliwe słowa  Tuska z katolewicowego „Znaku” z 1987 r. o 

„polskości jako nienormalności”. Już wtedy znane było pogardliwe stwierdzenie Leszka Millera 

z wywiadu dla francuskiego lewicowego  „Liberation” o Polsce jako „dużej myszy”. 

   Ostatnie dwa dziesięciolecia przyniosły wielka falę „chuligańskiego antypolonizmu „ 

(określenie piora prof. Andrzeja Nowaka), specjalizującego się w .in,. w szkalowaniu wielkich 

polskich postaci historycznych (Por. szerzej : J.R. Nowak: „Czarna legenda dziejow Polski”, op. 

cit). Niszczona była tradycja narodowa w polskim teatrze, doszlo do ogromnych zaniechań w 

dziedzinie tworzenia patriotycznych filmów polskich. Rektor Wyższej Szkoly Muzycznej we 

Wrocławiu Marek Dyżewski pisał już 12 kwietnia 1996 r. w „TygodnikuSolidarność”: „(…) dziś 

kultura  polska jest w stanie nie mającej precedensu katastrofy”.  Ogromne rozmiary 

przybrała ofensywa medialna przeciw polskiemu patriotyzmowi, polskości , polskim tradycjom 

narodowym. Jakże mocno i gorzko zarazem zabrzmiały w tym kontekście słowa homilii ks. 

biskupa Edwarda Frankowskiego w homilii na Jasnej Górze 13 lipca  2002 r.: „Pojawili się 

zaborcy- zaborcy, bo zabierają nam poczucie naszej polskości i katolickości, naszej 

godności i naszego honoru.Usiłują wykorzenić  nas z naszej tożsamości narodowej.  Chcą nam 

tak spreparować mózgi i sumienia, abyśmy sami, dobrowolnie, pozbyli się tego, za co krew 

przelewali i życie oddawali ojcowie nasi, i o co piórem i pędzlem walczyli wielcy twórcy i 

wieszczowie narodowi”.( Cyt. za „Głos” z 27 lipca 2002 r.)  
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CZĘŚĆ III: JAK POMÓC POLSCE?! 

 Pomysł stworzenia prężnego, antydyfamacyjnego Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i 

Polaków od dawna był uważany za jedną ze spraw fundamentalnych dla Polski. Przypomnę, że 

wśród rzeczników tej idei była m.in. tak znacząca postać Kościoła katolickiego w Polsce jak 

obecny przewodniczący Episkopatu arcybiskup Józef Michalik. 6 października 2002 r. 

arcybiskup Michalik w ramach swego stałego cotygodniowego przeglądu „Minął tydzień” na 

łamach „Niedzieli” zamieścił podrozdział: „Bronić dobrego imienia Polaków”. Opowiedział się 

tam za propozycją utworzenia swego rodzaju Ligi przeciw Zniesławianiu, tyle że dla obrony 

dobrego imienia Polaków. Ks. arcybiskup powołał się przy tym na opinię wielkiego 

żydowskiego polonofila dr Józefa Lichtena, który „uważał, że Polacy powinni ostro reagować na 

wszelkie próby oszczerstw i szkodzenia ich dobremu imieniu ze strony kogokolwiek: Arabów 

czy Żydów, Rosjan czy Eskimosów prawicy czy lewicy”. Niestety dotychczasowe próby 

stworzenia w Polsce silnego Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski nie okazały się 

skuteczne. Powstawały za to, a często utrzymują się po dziś dzień różne inicjatywy tego typu 

wśród Polonii, od Stanów Zjednoczonych i Kanady po Niemcy. Zainicjowany przeze mnie 

Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków od początku różni się od wcześniejszych 

inicjatyw tego typu tym, że jest komitetem polsko-polonijnym. Poza wielu wpływowymi 

osobami z Polski od początku udało się pozyskać do prac tego Komitetu wielu znaczących 

działaczy i naukowców polonijnych. I właśnie w tej współpracy polsko-polonijnej widzę od 

początku największą rękojmię sukcesu w przeciwdziałaniu coraz potężniejszej ofensywie 

antypolonizmu w świecie. 

 Nasz Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków od początku nie będzie ograniczał się 

do obrony, lecz będzie reprezentował typ patriotyzmu  ofensywnego. Odwołam się w tym 

kontekście do przypomnienia dwóch strategii NATO w walce z ofensywą komunizmu w 

świecie. Pierwsza, zainaugurowana przez prezydenta H. Trumana, była oparta na zasadzie 

containment (powstrzymania). Druga, znacznie późniejsza oparta była na zasadach roll back 

(odrzucenia) i massive retaliation (zmasowanego odwetu). Osobiście uważam, że właśnie ta 

druga ofensywna strategia zmasowanego odwetu jest dużo skuteczniejsza. Zbyt długo 

skupialiśmy się wyłącznie na obronie przeciw kolejnym atakom antykatolicyzmu i 

antypolonizmu (od ataków na karmelitanki i krzyż w Oświęcimiu po oszczerstwa „Sąsiadów” i 

„Strachu” Grossa). Musimy w dużo większym stopniu podejmować ofensywne 

przeciwdziałania, pokazujące kulisy działań podejmowanych dla szkalowania Polski za granicą 

w i kraju, sylwetki i ciemne interesy oszczerców Polski. Niech każdy z antypolskich oszczerców 

Polski wie, że każdy jego atak na Polskę czy patriotyzm spotka się nie tylko ze zdecydowaną 

ripostą merytoryczną, obalającą jego aktualne kłamstwa, lecz pociągnie za sobą natychmiastowe 

przypomnienie wcześniejszych niechlubnych kart jego działalności jako polityka historyka czy 

publicysty. W przypadku najbardziej niegodnych wystąpień na szkodę Polski muszą następować 

wezwania do personalnego ostracyzmu wobec takiej osoby (nie podawanie ręki, odmawianie 

udziału we wspólnych dyskusjach etc.) Taki jest np. casus wicemarszałka Sejmu RP S. 

Niesiołowskiego, który zhańbił swój urząd przez dogodne tylko dla Kremla zanegowanie 

ludobójstwa wobec polskich oficerów w Katyniu. Musimy dążyć też – we współpracy z Polonią 

– do dużo intensywniejszej promocji filmów i książek pokazujących za granicą prawdę o historii 

Polski polskim heroizmie i martyrologii. Trzeba być o wiele twardszymi w krytyce zaniechań 

rządu, MSZ, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu RP. Trzeba 
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bezlitośnie mówić po imieniu o osobach winnych konkretnych zaniechań lub szkód (np. rola 

ministra R. Sikorskiego w likwidacji niektórych polskich instytutów kultury za granicą, czy 

potrzebnych placówek dyplomatycznych. Dlaczego prawie nie było słychać protestów w Kraju 

w tym względzie? Polonia powinna dużo krytyczniej spojrzeć na tych polonijnych milionerów, 

czy nawet multimilionerów, którzy nic nie robią dla sponsorowania przeciwdziałań 

antypolonizmowi, czy promocji prawdy o polskiej historii w zagranicą. Jakże odbiegają oni pod 

tym względem od licznych słynnych polskich arystokratów XIX wieku, typu księcia A. 

Czartoryskiego, czy hrabiego E. Raczyńskiego. Jakże różni się przeważająca część naszych 

milionerów, obojętnych na obronę dobrego imienia Polski od licznych milionerów żydowskich, 

rosyjskich, ukraińskich czy greckich, troszczących się o sponsorowanie patriotycznych 

przedsięwzięć swych rodaków za granicą. Najwyższy czas, by przynajmniej niektórzy z naszych 

milionerów-skąpców stracili dotychczasowy błogi spokój ducha, mimo zupełnego nic nie-

robienia dla polskiej sprawy.    

W naszej walce przeciwko antypolonizmowi musimy szukać możliwie jak najszerszego 

poparcia różnych kręgów patriotycznych, bez względu na  dzielące je różnice polityczne. To 

właśnie było głównym źródłem sukcesu moich 64 spotkań antygrossowych (od 9 lutego do 30 

czerwca 2008), kiedy spotkałem się z żywiołowym poparciem nawet niektórych środowisk 

politycznych dotąd ze mną się różniących. Nasza kampania doprowadziła do wyraźnego 

załamania impetu wystąpień Grossa i wreszcie do jego zrezygnowania z publicznego 

występowania z oskarżycielskimi kłamstwami przeciw Polsce – z obawy przed coraz lepszym 

poinformowaniem słuchaczy o bzdurności jego antypolskich oszczerstw. Z kolei w tym roku 

świetny sukces akcji ks. Isakowicza-Zaleskiego na rzecz zablokowania rajdu banderowców po 

Polsce w pewnej mierze wynikł ze zgodnego jej poparcia przez rozliczne patriotyczne 

środowiska, nawet te dotąd różniące sie z ks. Isakowiczem-Zaleskim z jakichś powodów. (Sam 

miałem doń pewne urazy). Powinniśmy być jednak konsekwentni w odrzucaniu różnych 

personalnych urazów w czasie tak wielkiego zagrożenia Rzeczpospolitej. 

  

Walczyć z antypolonizmem szybko i systematycznie 

  

Warto przypomnieć ciekawy artykuł Józefa Szretta o antypolonizmie, drukowany w 

paryskiej „Kulturze” z 12 numeru z 1987 r. Szrett radził tam: „Zastosować, gdy potrzeba 

żydowską taktykę wczesnego i szybkiego reagowania. Powinniśmy sygnalizować wszelki 

antypolonizm, zanim jeszcze rozwinie on skrzydła”. Można przytoczyć aż nadto wiele 

przykładów naszego spóźniania się z ostrymi reakcjami na przejawy antypolonizmu w filmie, 

literaturze, czy publicystyce. Przez naszą ospałość i inercję pozwalamy na to, że w międzyczasie 

występują całe watahy antypolskich klakierów i swymi pochwałami antypolonizmów bałamucą 

dużą część opinii publicznej. Przypomnijmy choćby casus filmu „Lista Schindlera” o ewidentnie 

antypolskim przesłaniu. Początkowo widać było na łamach pism wyłącznie bezkrytyczne 

panegiryczne głosy (poza dwoma tekstami: moim i Z. Rogowskiego). Dały plamę nawet niektóre 

czasopisma prawicowe na czele z „Gazetą Polską”, gdzie ukazał się bezkrytyczny panegiryk o 

filmie Spielberga. Dopiero stopniowo zaczęły się szersze krytyczne relacje na temat 

antypolonizmów „Listy Schindlera”. Inny wcześniejszy przykład – niemal całkowite 
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osamotnienie Prymasa Józefa Glempa, gdy wystąpił w 1989 r. w obronie karmelitanek w 

Oświęcimiu. Prymas nagle znalazł się w ogniu całej kanonady ataków od „Wyborczej” i 

„Polityki” po niektórych katolewicowych publicystów i był niemal całkowicie osamotniony. 

Kolejny błąd. Zbyt szybko zapominamy o najgorszych nawet antypolskich wybrykach 

zamiast konsekwentnie rozliczyć ich sprawców. Jakże inaczej postępują pod tym względem nasi 

przeciwnicy. Przypomnijmy choćby z dziesięć lat trwającą nagonkę na ks. prałata Henryka 

Jankowskiego, która ostatecznie zrujnowała mu zdrowie. Przypomnijmy jak rozprawiono się z 

Dariuszem  Ratajczakiem, tylko za zacytowanie bez krytyki trzech zdań jakiegoś negacjonisty. 

Usunięto go z Uniwersytetu Opolskiego i odtąd skrajnie wegetował, nie mogąc znaleźć 

odpowiedniej pracy. A nagonka na P. Zyzaka za jego świetną, prawdziwie ambitną pracę 

magisterską! A tymczasem mamy, jakże odmienny, casus dr Aliny Całej z Żydowskiego 

Instytutu Historycznego, od dawna „wsławionej” fanatycznymi antypolskimi i antykatolickimi 

uprzedzeniami. Parę miesięcy temu Cała dopuściła się rzeczy haniebnej. Wypowiedziała 

antypolskie pomówienie, którego nie powstydziliby się najgorsi zagraniczni polakożercy. W 

oszczerczym wywiadzie, udzielonym „Rzeczypospolitej” pt. „Polacy nie zdali egzaminu w 

czasie wojny” Cała ogłosiła jakoby Polacy byli odpowiedzialni za śmierć trzech milionów 

Żydów w czasie wojny. Powiedziała to, będąc pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu 

Historycznego, finansowanego przez polskie władze. Za takie kłamliwe oszczerstwo dr Cała 

powinna ponieść odpowiednie konsekwencje w swej pracy, co najmniej takie jakie spotkały dr 

Ratajczaka, a zarazem stanąć przed sądem i być ukarana za wredny antypolonizm możliwie 

najwyższą grzywną. A co się stało Całej? Dosłownie nic. Parę tygodni w różnych mediach 

krytykowano jej tekst jako wybryk skrajnej antypolskiej głupoty, choć zaraz znalazła obrońców 

w takich mediach jak „Gazeta Wyborcza”, czy „Polityka” i nawet zorganizowano 

parusetosobową manifestację z poparciem dla niej. Nikt nie podał jej do sądu, a władze 

Żydowskiego Instytutu Historycznego nawet nie zdobyły się na publiczne odcięcie się od 

antypolskiego wyskoku swej pracowniczki. Założę się, że już niezadługo tekst Całej będzie 

cytowany w różnych polakożerczych publikacjach zagranicznych jako koronny dowód z Polski 

na to, iż Polacy byli sprawcami Holokaustu Żydów. Redaktor TVN Jacek Pałasiński w haniebny 

sposób naobrażał na portalu TVN miliony słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja. I nikt z 

lewacko-liberalnych mediów nie zareagował na skrajne chamstwo jego wyzwisk. Milczały na 

ten temat „Gazeta Wyborcza”, „Polityka” czy „Newsweek”, milczały telewizja i radio publiczne, 

a TVN 24 nie zrobiła niczego dla ukarania swego współpracownika za tekst poniżej 

jakichkolwiek standardów uczciwego dziennikarstwa.                                   

Inny przykład. Były poseł SLD Piotr Gadzinowski, jeszcze będąc parlamentarzystą, 

napisał wyjątkowo podły w swym antypolonizmie tekst o Powstaniu Warszawskim. Twierdził 

tam, że Niemcy nie muszą przepraszać za stłumienie Powstania Warszawskiego, bo armia 

niemiecka wykonywała tylko swój obowiązek. „Czy miała witać powstańców chlebem i solą” – 

pisał Gadzinowski. A to, że zamordowała blisko 200 tys. warszawiaków, zniszczyła ponad 

milionowe miasto metodycznie wyburzając budynek po budynku, nie miało jak widać znaczenia 

dla Gadzinowskiego, usprawiedliwiającego „wielce obowiązkowych” żołdaków nazistowskich. I 

co się stało w tym przypadku. Znów absolutne nic.  Nie było żadnej reakcji Rady Etyki Mediów 

na ten plugawy tekst, nie zaprotestowali koledzy Gadzinowskiego z Sejmu… 
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Nagłaśniajmy przyjaciół, nie przeciwników Polski 

 Można podziwiać praktyki stosowane przez kolejne władze RP i niektóre czołowe uczelnie w 

kraju (na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim) oraz najbardziej 

wpływowe media. Otóż w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce niejednokrotnie szczególnie 

mocno honorowano, nagłaśniano i fetowano cudzoziemców wielce nam nieżyczliwych. Wielce 

nieżyczliwych Polsce, ale zaprzyjaźnionych z B. Geremkiem (D. Beauvois, czy I. Gutman) lub z 

A. Kwaśniewskim (B. Osadczuk). Jakże wymowny pod tym względem jest casus profesora 

Daniela Beauvois. Ten stary lewak już w 1971 roku jako dyrektor Centrum Cywilizacji 

Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim „popisał się” zorganizowaniem uroczystej sesji ku 

czci 100-lecia Komuny Paryskiej. Trudno było uznać Komunę Paryska za szczególny wykwint 

francuskiej cywilizacji ( komunardzi w niszczycielskim zapale wysadzili słynną kolumnę 

Vendome w Paryżu i wymordowali zakładników na czele z arcybiskupem Paryża). Beauvois 

szybko zaprzyjaźnił się z B. Geremkiem, przetłumaczył na j. francuski jego główne dzieło o 

marginesie społecznym w średniowiecznej Francji. W zamian uzyskał jego ogromne poparcie, 

tak niezbędne do fetowania w Polsce. Został m.in. doktorem honoris causa trzech wielkich 

uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego. Honorowano w ten 

sposób historyka skrajnie nieprzyjaznego Polsce, Polakom i Kościołowi katolickiemu w Polsce, 

który w paszkwilancki sposób przedstawiał historię polskiego ziemiaństwa na Ukrainie.  W 

różnych publikacjach Beauvois zrzucał głównie na Polaków winę za złe stosunki z sąsiadami.  

Nader typowy pod tym względem jego opis traktatu brzeskiego, zawartego w lutym 1918 

r. między Rosją bolszewicka a Niemcami, zawarty w książce „La Pologne” (Paris 2004, s. 305). 

Beauvois nie zająknął się ani słowem na temat najboleśniejszej dla nas rzeczy, tj. oderwania w 

ramach traktatu od Polski Chełmszczyzny i części Podlasia oraz przekazania ich Ukrainie. 

Skupił się natomiast na piętnowaniu rzekomego oburzenia „wszystkich partii” polskich z 

powodu uznania w traktacie niepodległości Ukrainy. W zbiorowej książce „La Pologne” (Paris 

2008), pióra osiemnastu historyków, tekst Beauvois „wyróżnił się” szczególnym, 

nagromadzeniem antypolskich uprzedzeń. Na s. 32 zarzucił nam skonfliktowanie z wszystkimi 

sąsiadami i agresywność, tworzenie siłą faktów dokonanych w stosunkach z nimi. Robił to nawet 

w odniesieniu do sprawy Cieszyna w stosunkach z Czechami. Przypomnijmy, że to Czesi 

brutalnie złamali umowę polsko-czeską z 5 listopada 1918 r., dokonując 23 stycznia 1919 r. 

agresji na Śląsk Cieszyński. Siłą opanowali Śląsk Cieszyński, zamieszkany w większości przez 

Polaków, wykorzystując ówczesne zaangażowanie wojsk polskich w ciężkich walkach na 

froncie wschodnim. Przy okazji wymordowali wziętych do niewoli polskich żołnierzy. W tej 

sytuacji zafałszowywanie przez Beauvois ewidentnych faktów na temat konfliktu cieszyńskiego 

było po prostu podłością, niegodną żadnego rzetelnego historyka. Totalną bzdurą i oszczerstwem 

było wypisywanie przez Beauvois (op.cit., s.45) twierdzeń o rzekomym „zafascynowaniu” 

rządów w Polsce Hitlerem, począwszy od 1933 r. Marszałek Polski Józef Piłsudski był tak 

„zafascynowany Hitlerem”, że już w 1933 r. proponował – niestety na próżno – Anglii i Francji 

wspólne podjęcie wojny prewencyjnej przeciw hitlerowskim Niemcom. Swego rodzaju szczytem 

kłamstwa i absurdu była podana przez Beauvois, w jego własnej książce („La Pologne” Paris 

2004, s. 372) informacja na temat krwawego ludobójstwa popełnionego przez ukraińskich 

szowinistów na  Polakach na Wołyniu w 1943 roku. Beauvois ani słowem nie pisał tam o tym, że 

to Polacy byli ofiarami ukraińskich mordów. Przeciwnie, relatywizując sprawy, pisał, że „na 

Wołyniu w 1943 r. doszło do dzikich konfrontacji między Polakami a Ukraińcami”. 
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Proponowałem już, żeby pan Beauvois rozwinął swe kłamliwe tezy, dopisując stwierdzenie, że 

w obozie zagłady w Treblince „doszło do dzikich konfrontacji między Niemcami a  Żydami”.  

Nasz łże-przyjaciel Beauvois „wyróżnia się” jako zajadły niszczyciel rzekomego „mitu” 

o polskiej tolerancji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ze szczególnie skrajnymi fobiami 

atakuje Kościół katolicki w Polsce w całej jego historii. (Pisałem o tym w odrębnym obszernym 

artykule „Przyciemniony obraz Kościoła katolickiego” w „Naszym Dzienniku” z 3 października 

2008 r.). Przy tym wszystkim ten „wielki naukowiec”, doktor honoris causa trzech polskich 

uniwersytetów niejednokrotnie „popisywał się” szkolnymi wręcz błędami na temat 

przedstawianych przez niego dziejów Polski. W podstawówce dostałby na pewno pałę za swe 

twierdzenie, że to Polacy odnieśli „słynne” zwycięstwo w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1241 

r., „po części dzięki swym niemieckim sojusznikom” (por. D. Beauvois: „La Pologne”. Paris 

2004, s.32). Przy innej okazji Beauvois , pisząc o Powstaniu Listopadowym, „wskrzesił” 

(prawdziwy cudotwórca!) nie żyjącego wówczas już od ponad 4 lat Stanisława Staszica, 

stwierdzając, że „w 1831 roku Staszic, przemawiając do posłów sejmu powstańczego, zarzuca 

im, że pragną wskrzesić stare waśnie szlacheckie” (por. D. Beauvois: Stereotyp „polskiej 

anarchii”, „Aneks” 1985, nr 39, s.144). Przypomnijmy, że Staszic zmarł już w styczniu 1826 

roku. I taki ignorant jak Beauvois jest doktorem honoris causa trzech wielkich polskich 

uniwersytetów! 

 Inny przykład. W 1995 roku uhonorowano doktoratem honoris causa Uniwersytetu 

Warszawskiego izraelskiego Israela Gutmana. Niestety, beneficjent tak wysokiego wyróżnienia, 

I. Gutman w przeszłości wielokrotnie szkalował Armię Krajową. I dziwnie nie przeszkodziło to 

w uhonorowaniu go doktoratem honoris causa właśnie w Warszawie. Głośne były skrajne 

antypolskie filipiki I. Gutmana, ogromnie pomniejszające rolę Polaków w ratowaniu Żydów, 

wygłaszane na międzynarodowej konferencji na ten temat w Jerozolimie 1977 r. (por. Rescue 

Attempts during the Holocaust. Proceedings of the Second Yad Vashem International Historical 

Conference Jerusalem , April 8-śła11, 1974), Jerusalem 1977, s.399 -422, 459-461). Antypolskie 

uogólnienia I. Gutmana wywołały wówczas nawet ostry sprzeciw brata Jakuba Bermana – 

Abrahama (Adolfa) Bermana, b. sekretarza generalnego podziemnej “Żegoty” (por. tamże, 

s.452-454). Jeszcze inny przykład. W 1994 r. uhonorowano doktoratem honoris causa na 

Uniwersytecie Jagiellońskim słynnego tropiciela nazistów Szymona Wiesenthala. Pomimo 

uratowania zarówno jego jak i jego żony przez Polaków w czasie wojny Wiesenthal w swoich 

książkach przedstawiał Polaków w sposób bardzo stronniczy. Szczególnie szokujące dla mnie 

były jednak słowa S. Wiesenthala w przemówieniu z okazji przyznania mu doktoratu 

honorowego UJ 21 października 1994 r. Nawet wtedy Wiesenthal nie zdobył się na uczciwe 

docenienie rozmiarów martyrologii Polaków, mówiąc: „Stojąc teraz przed Państwem jestem w 

pełni świadom tego, że znajduję się w kraju, w którym wymordowano nie tylko miliony 

Żydów, ale także wielu Polaków” (podkr. JRN, zob. S.Wiesenthal : Walka o pamięć, 

„Tygodnik Powszechny” z 30 października 1994 r.). Co to znaczy „wielu Polaków”? Trzystu, 

dwa tysiące, trzydzieści tysięcy? Dlaczego uratowany przez Polaków Wiesenthal, nawet wtedy, z 

okazji przyznania mu doktoratu honoris causa na wielkim pradawnym uniwersytecie polskim nie 

zdobył się na proste uczciwe stwierdzenie o kraju „ w którym wymordowano nie tylko miliony 

Żydów, ale także miliony Polaków.”? Po prostu świństwo! 
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Zastanówmy się jak na tle uhonorowania już w 1994 r. tak niechętnego Polsce 

S.Wiesenthala doktoratem honoris causa UJ przedstawia się fakt, że naszego wielkiego 

zagranicznego przyjaciela prof. Normana Daviesa, tak zasłużonego dla Polski, uhonorowano tym 

samym doktoratem honoris causa UJ dopiero dziewięć lat później – w 2003 roku. Mimo, że prof. 

Davies był szczególnie mocno związany z UJ (tam doktoryzował się w 1973 r.) Dodajmy, że 

doktorat honoris causa UJ przyznano prof. Daviesowi w parę lat po przyznaniu tegoż doktoratu 

D. Beauvois, zakłamywaczu historii w duchu antypolskim. Jak się zdaje niektóre osoby z 

„krakówka” wyraźnie nie mogły wybaczyć prof. Daviesowi jego nader obiektywnej, przychylnej 

Polsce relacji o stosunkach polsko-żydowskich w „Bożym Igrzysku”. Relacji, za którą profesor 

 Davies zapłacił utrąceniem w ostatniej chwili jego kandydatury na renomowanym 

amerykańskim uniwersytecie w Stanford. Do prawdziwej groteski urasta fakt, że jeden z 

obecnych luminarzy intelektualnych krakowskiej prawicy w 1987 r. ostro zaatakował w 

podziemnej „Arce” rozdział „Bożego Igrzyska”, poświęcony stosunkom polsko-żydowskim. 

Uznał go za nazbyt stronniczo propolski! Tekst był pisany pod pseudonimem i ze względu na 

późniejszą ewolucję tego twórcy nie zdradzę teraz jego nazwiska.  

Do szczególnych skandali urasta fakt odznaczenia przez prezydenta A. Kwaśniewskiego 

Orderem Orła Białego ukraińskiego nacjonalistycznego publicysty Bogdana Osadczuka. Ten 

były stypendysta hitlerowski w Berlinie doby wojny znany jest z tendencyjnych zafałszowań 

obrazu historii stosunków polsko-ukraińskich. Nikt nie pomyślał natomiast o jakiejkolwiek 

próbie uhonorowania polskimi wyższymi odznaczeniami, czy tytułem doktora honoris causa na 

którejś z polskich uczelni Wiktora Poliszczuka, jedynego prawdziwie znaczącego naukowca 

ukraińskiego, który konsekwentnie bronił prawdy o ludobójstwie popełnionym na Polakach na 

Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ten nasz wspaniały przyjaciel ukraiński, zmarły w 2008 

roku (mieszkał pod Toronto w Kanadzie), faktycznie całe życie poświęcił obnażaniu prawdy o 

ludobójczych działaniach nacjonalistycznych ukraińskich band UPA. Wydał o tym siedem 

książek na czele ze słynną „Gorzką prawdą” o zbrodniczej działalności OUN – UPA oraz kilka 

bardzo cennych tomów dokumentów. Żadne polskie władze państwowe, ani władze polskich 

uczelni nie zdobyły się na uhonorowanie za życia Poliszczuka jego pracy w obronie Polski – na 

próżno zabiegały o to różne polskie organizacje kresowe. Musiał znieść za to wiele przykrości 

od bardzo silnych w Kanadzie organizacji nacjonalistów ukraińskich. M.in. wciąż grożono mu 

zamordowaniem jego polskiej żony. 

 Szczególnie skrajnym, wręcz oburzającym przykładem niedocenienia przez kolejne polskie 

władze państwowe i kierownictwa polskich wyższych uczelni jest postać najwybitniejszego dziś 

amerykańskiego badacza historii Polski profesora Richarda C. Lukasa. Jest on m.in. autorem 

jednej z kilku najlepszych w świecie historii Polski w drugiej wojnie światowej – ”The 

Forgotten  Holocaust: The Poles under German Occupation 1939-1944” (Zapomniany 

Holocaust: Polacy pod okupacją niemiecką 1939-1944), niezwykle ciekawego przedstawienia 

polskiego heroizmu i martyrologii doby wojny. Lukas jest również autorem pięciu innych 

książek o polskich sprawach w historii, m.in. książki ”Bitter Legacy. Polish –American Relations 

in the Wake of World War II”, ostro krytykującej egoizm amerykańskiej polityki wobec Polski i 

głośnej książki “Did the Children Cry: Hitler‟s War Against Jewish and Polish Children”, 

nagrodzonej w USA Nagrodą Janusza Korczaka. Zdumiewającym jest fakt, że człowiek tak 

zasłużony dla popularyzowania historii Polski w Stanach Zjednoczonych w przychylnym nam 

duchu ostatni raz został odznaczony wysokim odznaczeniem polskim tylko w 1998 r.(!) przez 
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Rząd RP na Obczyźnie. Poza Nagrodą im. J. Korczaka (1994 r.) Lukas otrzymał Kosciuszko 

Foundation‟s Joseph B. Slotkowski Publication Fund Achievement Award, American Council 

for Polish Culture‟s Cultural Achievement Award (1994 r.), Waclaw Jędrzejewicz History 

Award from the Pilsudski Institute of America (2000 r.), The Catholic Press Association Award 

(2008 r.). Tylko z Polski nie otrzymał żadnej nagrody. Przypuszczalnie dlatego, że jest bardzo 

„niepoprawnym politycznie”. Wielokrotnie bardzo ostro występował przeciw antypolonizmowi, 

m.in. bardzo ostro piętnując polakożercze książki J. T. Grossa. 

 Szczególnie oburzające jest niemal totalne przemilczenie w Polsce twórczości profesora Ivo C. 

Pogonowskiego (poza prezentowaniem go w Radiu Maryja, Telewizji TRWAM i w „Naszym 

Dzienniku”). Dla mnie profesor Pogonowski jest wręcz modelowym wzorem wspaniałego 

polskiego patrioty. Po walkach w polskiej wojnie obronnej 1939 r. był więziony w niemieckich 

więzieniach i obozach od 30 grudnia 1939 r. do 2 maja 1945 r. Po studiach na wydziale 

handlowym w Antwerpii i na wydziale inżynierii w Tennessee (USA) m.in. pracował w 

przemyśle naftowym dla Shell Oil Company i Texaco, uzyskał 49 patentów. W pewnym 

momencie zaczął coraz gorzej znosić fakt, że otaczający go amerykańscy wykładowcy nie mają 

zielonego pojęcia o historii Polski lub znają ją w sposób skrajnie zdeformowany. Nagle zwrócił 

się w stronę humanistyki, pragnąc zrobić możliwie jak najwięcej dla popularyzacji Polski i jej 

historii w Stanach Zjednoczonych. Sięgnął m.in. do tak trudnej tematyki stosunków polsko-

żydowskich publikując źródłową, ponad 430-stronnicową historię tych stosunków. Pomimo, że 

omawiał różne drażliwe sprawy polsko-żydowskie z polskiego punktu widzenia, gromadząc 

doskonale argumenty dla naszej sprawy, udało mu się uzyskać dla swej książki bardzo pochlebną 

przedmowę słynnego żydowskiego politologa Richarda Pipesa. Dotąd nie wiem jak to zrobił?!  

Cenna książka Pogonowskiego miała dwa wydania w j. angielskim (1993 i 1998 r.), ale nikt nie 

zatroszczył się o jej wydanie w j. polskim. W 1987 r. wyszła książka prof. Pogonowskiego: 

„Poland – A Historical Atlas” (polski przekład w 1995 r.) W 2000 r. prof. Pogonowski wydał, za 

rekomendacją Z. Brzezińskiego, ilustrowaną historię Polski po angielsku („Poland – An 

Illustrated History”). Wydał również w swoim opracowaniu dwa bardzo popularne słowniki 

polsko-angielskie, z wielu dziesiątkami tysięcy haseł i w wielkim nakładzie. Do tego dodajmy 

setki artykułów publicystycznych prof. I. C. Pogonowskiego, najczęściej przeciw 

antypolonizmowi. Działalność twórcza sędziwego polonijnego naukowca zasługuje na tym 

większy podziw, że rozwija ją człowiek chory od 6o lat na chorobę Heinego-Medina. Choroba ta 

sprawia, że nie może przyjeżdżać do Polski. Tym smutniejszym więc jest fakt, że nikt z polskich 

władz państwowych, ani uniwersyteckich nie pomyślał o odpowiednim uhonorowaniu tego 

wielkiego patrioty zza Oceanu. Naukowca, który zasługuje na najwyższe odznaczenia 

państwowe i doktoraty honoris causa. Człowieka, który tak wielką część życia poświęcił 

niestrudzonej obronie prawdy o Polsce. 

Bój o informację  

Szczególnie wiele ważnych spraw czeka na nas w sferze bojów o informację. Oto 

skrótowy „katalog” najpilniejszych spraw do podjęcia w tej dziedzinie: 

 -        Niezbędne jest stałe systematyczne monitorowanie przejawów antypolonizmu za 

granicą i w Kraju. 
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-        Trzeba stworzyć specjalne strony internetowe: „Antypolonizm zagraniczny” i 

„Antypolonizm krajowy” i starannie uzupełniać je na bieżąco. 

-        Warto rozważyć możliwość realizacji nadesłanej do USOPAŁ 13 września 2009 r. 

propozycji Andrzeja Boboli: „Dobrze byłoby otworzyć (…) witrynę internetową, coś w 

rodzaju encyklopedii anty-polonizmu, która zawierałaby imienny rejestr wszystkich autorów 

i promotorów wszelkich poczynań antypolskich, tak w Polsce jak i poza jej granicami. (Te 

informacje są obecnie bardzo niekompletne i rozproszone, przez to niedostępne szerszemu 

ogółowi). Obejmowałaby też organizacje, wyspecjalizowane w akcjach przeciwko 

Narodowi, Państwu, Kościołowi. Przeciwko polskiej kulturze, historii, tradycji. Przeciwko 

polskiej racji stanu. Wymieniałaby imiennie wprowadzających fałszywe ideologie, 

rozsiewających zamęt pojęciowy, skłócających i rozsadzających od wewnątrz Polskę (…). 

Tych, którzy zaniechali obrony dobrego imienia Rzeczypospolitej. Dewastujących 

obronność, ustawodawstwo, sądownictwo, szkolnictwo, służbę zdrowia… Sędziów 

wszelkich szczebli, wydających kuriozalne wyroki. Propagatorów nihilizmu moralnego. 

Wyprzedających grabieżczo, za bezcen, dobra narodowe (…), unicestwiających cale gałęzie 

przemysłu. Fałszerzy prawdy historycznej(…). Publicznie dostępny rejestr byłby 

otrzeźwieniem dla wielu zaprzedanych polityków, dziennikarzy, aferzystów. Wielu z nich 

poddaje się bezwiednie trendom poprawności politycznej i wykorzystuje nadarzającą okazję 

robienia „kariery”, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich poczynań. Wielu jednak, 

niestety, czyni to świadomie i celowo (…). Rejestr byłby pozytywnie twórczy. Otwierałby 

oczy na skalę zjawiska i przyczyny stałego braku logiki i spójności w życiu społecznym, na 

gigantyczny sabotaż, następny rozbiór Polski, na dewastację wartości chrześcijańskich”. 

-        Pomysł takiego rejestru mi bardzo odpowiada. Sam kiedyś robiłem podobne listy. Na 

przykład zamieściłem w kilkunastu numerach „Naszej Polski” cykl „Kto jest kim w 

filosemickim lobby”, z faktograficznym uzasadnieniem, dlaczego poszczególne osoby 

znalazły się w moim rejestrze. Z kolei w tomiku: ”Alleluja i do przodu” (Warszawa 2003) 

zamieściłem na s. 30-63 specjalną listę osób połączonych hasłem: „Kto atakuje Radio 

Maryja?”. Znalazły się tam osoby zgrupowane w następujących podrozdziałach: Wataha 

postkomunistów i osób z bliskich im środowisk, Wataha osób pomniejszających tradycje 

narodowe i patriotyzm, Katolewica, „Gazeta Wyborcza” i Unia Wolności, Inne osoby z 

pseudoelit. W podobny sposób, w oparciu o bogaty materiał faktograficzny, przedstawiałem 

wiosną tego roku w Radiu Maryja w toku kampanii do euro wyborów zestaw postaci moim 

zdaniem nie nadających się do europarlamentu ze względu na ich szkodliwe wystąpienia 

prasowe czy inne działania z przeszłości. (Np. zajadłe ataki na Kościół i religię M. Środy 

czy J. Senyszyn, antypolonizm P. Gadzinowskiego, niszczenie polskiego wymiaru 

sprawiedliwości przez b. ministra J. Jaskiernię). Dużo skuteczniejsze byłoby systematyczne 

uzupełnianie takiej listy w internecie nie przez jednego, lecz wielu autorów, krajowych i 

polonijnych. Bardzo cenny, świetnie umotywowany merytorycznie rejestr złych ministrów 

spraw zagranicznych RP i dziesiątków ambasadorów zawiera blisko 300-stronnicowa 

książka Tadeusza Kosobudzkiego „MSZ od A do Z. Ludzie i sprawy Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w latach 1990-1995” (Warszawa 1997). W przypomnieniu nieciekawej 

przeszłości różnych łże-autorytetów warto sięgnąć do bardzo cennych książek :Bohdana 

Urbankowskiego : „Czerwona msza czyli uśmiech Stalina (t. I i II, Warszawa 1998) oraz 

książek Stanisława Murzańskiego: „Między kompromisem a zdradą. Intelektualiści wobec 
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przemocy 1945-1956” (Warszawa 1993) i „PRL zbrodnia doskonała” (Warszawa 1996). 

Polecam również lekturę hasła „Autorytety w Polsce” mego autorstwa („Encyklopedia 

Białych Plam”, Radom 2000, s.129-192). W odniesieniu do  czasów  aktualnych polecam 

lekturę wydawanego we Wrocławiu kilkutomowego już cyklu książek Antoniego 

Lenkiewicza: „Typy i typki postkomunizmu” oraz moje „Czerwone dynastie” ( t.I i II, 

Warszawa 2008) i wcześniejszy  „Czarny leksykon” (t. I, Warszawa 1998). Przygotowuję 

jego poprawione i rozszerzone wydanie w przyszłym roku oraz wydanie  drugiego tomu 

„Czarnego leksykonu”. Będzie dużo grubszy od tomu pierwszego (mam już za dużo 

„kandydatów” do tego tomu). W tym roku wydałem pierwszy tom „Platformy obłudników”. 

Przygotowuję sylwetki platformowców do drugiego tomu. 

-        Przydałby się na początek, choćby tylko w Internecie, leksykon szkodników dla sprawy 

polskiej na Obczyźnie (nie tylko agentów, ale i sporej  ilości tzw. pożytecznych idiotów, 

nieraz pasożytujących na bardzo wysokich stanowiskach w organizacjach polonijnych). 

Będę wdzięczny za nadsyłanie do naszego Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i 

Polaków konkretnych informacji na ten temat.  

-        Niezbędne byłoby szersze książkowe opracowanie tematyki antypolonizmu. Dotychczas 

pisałem na ten temat szerzej w kilku publikacjach książkowych. Krajowemu 

antypolonizmowi poświęciłem ponad 400 stron w pierwszym tomie książki „Zagrożenia dla 

Polski i polskości” (Warszawa  1998). Znalazły się tam m. in. takie rozdziały jak: Polskość i 

antypolonizm (s.19-35), Gdy niszczono polską godność, Walka z tradycjami i patriotyzmem 

1944-1988 (s.36-100), „Lewą marsz” przeciw patriotyzmowi od 1989 roku (s.101-122), 

Wataha gromicieli patriotyzmu (s.123-146), Pomniejszanie i obrzydzanie narodowej historii 

(s.147-174), Zafałszowywanie nowszej historii Polski (s.175-204), Wstydliwa skaza Miłosza 

(s.205-216), Odrzucanie i ośmieszanie symboli narodowych (s.217-240), Brudna wojna z 

Narodem (s.241-256), Urabianie „czarnej legendy” Polski i Polaków (s.257-277), Fałsze o 

„polskim antysemityzmie” (s.278-312), Mit o polskiej ksenofobii (s.313-337), Osłabianie i 

pomniejszanie kultury narodowej (s.338-366), Czy grozi nam depolonizacja teatru i 

literatury? (s.367-394) i Media polskie czy tylko polskojęzyczne (s.404-429). 

Opublikowałem również szerszy szkic o zagranicznym antypolonizmie – w „Encyklopedii 

Białych Plam” (Radom 2000, t. I, s.148-163).  Z polecenia prezesa  Kongresu Polonii 

Amerykańskiej Edwarda Moskala szkic ten ukazał się jako specjalny dodatek świąteczny w 

chicagowskim „Dzienniku Związkowym” z 21-23 kwietnia 2000 r.  Krajowemu 

antypolonizmowi w doniesieniu do historii Polski poświęcona była moja parusetstronnicowa 

„Czarna legenda dziejów Polski” (Warszawa 2000).  W 2008 roku ukazała się moja 

dwutomowa publikacja o antypolonizmie (t. I o zagranicznym antypolonizmie i t. II o 

krajowym antypolonizmie). 

-        Nasz Komitet powinien wspierać inicjatywy na rzecz powstania szerszych „Historii 

antypolonizmu w świecie” i „Historii krajowego antypolonizmu”, zwłaszcza w odniesieniu 

do okresu od 1945 r. Być może powstaną prace zbiorowe na ten temat. Przydałoby się 

wydanie specjalnej „Białej Księgi” krajowego antypolonizmu, zawierającej 

kilkusetstronnicowy zbiór najgorszych wybryków krajowego antypolonizmu. 
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-        Konieczne jest napisanie wreszcie pierwszej obszernej syntezy stosunków polsko-

żydowskich polskim piórem. Bardzo szkodliwym jest dla nas fakt, że dotąd takie syntezy 

powstawały tylko po piórami autorów żydowskich. Tak wybitny historyk jak profesor Stefan 

Kieniewicz już w latach 80-tych ubolewał na łamach „Polityki” z powodu takiego stanu 

rzeczy. Pisał, że historycy wywodzący się z mniejszości narodowych mają skłonność do 

skrajnego zawężania tematu badań stosunków swej mniejszości narodowej z polską 

większością. Polega to głównie na ich skupianiu się głównie na dwóch sprawach: 

dyskryminowaniu żydowskiej mniejszości narodowej przez polską większość i opisie 

wkładu żydowskiej mniejszości narodowej do polskiej kultury, nauki, gospodarki, czynu 

niepodległościowego, etc. Ściśle wiąże się z tym inny problem, który sygnalizowała na 

łamach „Odry” w początkach lat 90-tych Teresa Prekerowa, swego rodzaju 

przeciwstawienie A. Całej, bardzo rzetelna badaczka związana z Żydowskim Instytutem 

Historycznym. Według Prekerowej zachodzi wciąż pewna deformacja w badaniach 

stosunków polsko – żydowskich. Badacze skupiają się niemal wyłącznie na tym, jak Polacy 

postępowali wobec Żydów, pomija się natomiast to, jak Żydzi zachowywali się wobec 

Polaków.       

-            Uznając całkowicie słuszność tych uwag T. Prekerowej, uważam, że właśnie ta sprawa 

jest największą słabością dotychczasowych badań historii stosunków polsko-żydowskich. 

Badacze tych stosunków, głównie Żydzi, (Polacy uciekają na ogół od tej zbyt drażliwej 

polityki z obawy o łatwe posądzenie o antysemityzm) najczęściej doszukują się faktów 

mogących świadczyć o „polskim antysemityzmie”. Równocześnie zaś skwapliwie pomijają 

lub nawet negują fakty, niekorzystnie świadczące o działaniach Żydów prowokujących 

Polaków do antyżydowskości. Np. dość powszechnie fakt istnienia godzącego w Polskę 

wręcz haniebnego pomysłu utworzenia tzw. Judeo-Polonii, czyli zdominowanego przez 

Żydów buforowego państwa na ziemiach polskich pod protektoratem niemieckim. 

Niezaprzeczalne dowody istnienia tego pomysłu w kręgach żydowskich w Niemczech i w 

Polsce (środowisko skupione wokół czasopisma „Der Jude” Martina Bubera)  znajdujemy 

choćby na łamach katolewicowej „Więzi” w tekście dziś skrajnie prożydowskiego Piotra 

Wróbla (por. P. Wróbel: Między nadzieją i zwątpieniem. „Der Jude” Martina Bubera wobec 

rewolucji i nowego ładu na świecie po I wojnie światowej, „Więź”, lipiec-sierpień 1986, 

s.74-75). Warto dodać, że jeszcze w 1969 roku sprawę koncepcji utworzenia Judeo-Polonii 

przypomniał historyk niemiecki Egmont Zechlin w książce: „Die deutsche Politik und die 

Juden im Ersten Weltkrieg” ( Göttingen 1969 , s.126-128). Zechlin przypominał, że 

działający w Niemczech żydowski Komitet wyzwolenia rosyjskich Żydów (Deutsches 

Komitee zur Befreiung der russischen Juden) ostrzegał władze niemieckie przed myślą o 

przywróceniu niepodległego państwa polskiego na terenach polskich zdobytych od Rosji, 

twierdząc, że groziłoby to niebezpieczeństwem polskich ruchów irredentystycznych na 

terenach ówczesnych Niemiec wschodnich i w Austrii. Zamiast tego żydowski Komitet 

zalecał stworzenie przez Niemcy wielonarodościowego państwa, w którym wielki wpływ 

posiadaliby Żydzi, którzy „swym językiem i kulturą stoją najbliżej Niemców”. Ciekawe , że 

niemiecki autor ubolewał (s.128), iż niezrealizowanie planu utworzenia Judeo-Polonii w 

świetle późniejszych doświadczeń „wydaje się być jedną z wielkich zaprzepaszczonych 

szans” (eine der grossen Verpassten Chancen erschienen).      
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Przemilcza się bardzo negatywne stanowisko większości żydowskich środowisk 

politycznych wobec polskich postulatów w sprawach granic i wspieraniu przez te 

środowiska roszczeń sąsiadów Polski: Niemców, Litwinów czy Ukraińców w latach 1918-

1920 (por. J. R. Nowak: „Nowe kłamstwa Grossa”, Warszawa 2006, s.88-94). 

Panują skrajne przemilczenia na temat historii żydowskiego nurtu tzw. asymilatorów, 

czyli cieszącego się poparciem ok. 10 % żydowskiej ludności nurtu Żydów – polskich 

patriotów, całkowicie identyfikującego się z Polską. Do tego nurtu należały m.in. tak 

wybitne postacie jak słynny działacz polityczny, krytyk literacki i eseista Julian Klaczko, 

historycy: Szymon Askenazy, Wilhelm Feldman (zarazem słynny historyk literatury) i Józef 

Feldman, adwokat Michał Korenfeld, publicysta, później ksiądz katolicki Julian Unszlicht, 

podpułkownik WP Bertold Menkes, generał brygady Bernard Stanisław Menkes (Merwin), 

minister  handlu i przemysłu Henryk Janusz Rajchmann, prezydent Krakowa Mieczysław 

Kaplicki (Maurycy Kapellner), publicysta i dyplomata Anatol Mühlstein, słynny lekarz, 

opiekun dzieci Janusz Korczak, dowódcy  Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie 

powstania w getcie warszawskim 1943 r. na czele z kapitanem Maurycym Apfelbaumem, 

słynny lekarz  profesor Julian Hirszfeld, satyryk i twórca antykomunistycznego kabaretu 

politycznego w RWE Marian Hemar, publicysta Józef Lichten, naczelny redaktor 

„Wiadomości Literackich”, a później londyńskich „Wiadomości” Mieczysław Grydzewski. 

O ile wiem, przez ostatnie 20 lat nikt w Polsce nie pisał szerzej przychylnie o tym nurcie 

żydowskich przyjaciół Polski a zarazem gorących patriotów polskich  poza moim tomikiem 

„Przemilczani obrońcy Polski”, Warszawa 2003, stron 72.). Tym większym skandalem 

wydawniczym było za to wydanie w 1989 r. w PIW-ie za polskie pieniądze oczerniającej 

Żydów-asymilatorów ponad 400-stronnicowej książki Aliny Całej: „Asymilacja Żydów w 

Królestwie Polskim (1864-1897)”. Książka Całej w skrajny sposób atakowała asymilatorów 

– największych przyjaciół Polski pośród Żydów. 

    Do skrajnie przemilczanych lub zakłamywanych, trudnych spraw stosunków polsko-

żydowskich należy sprawa nieprzychylnego, a często wręcz wrogiego wobec Polaków 

zachowania wielkiej części mniejszości żydowskiej w latach 1939-1941 na dawnych kresach 

wschodnich Rzeczypospolitej. Do spraw przemilczanych należy wyjątkowo wielka rola 

osób z mniejszości żydowskiej w Komunistycznej Partii Polski i nadzwyczaj duża rola 

żydowskich komunistów (1)po 1944 r. w stalinizacji i sowietyzacji Polski. Od dawna 

przygotowuję się do wyrównania tak wielkiej zaległości w polskich badaniach nad historią 

stosunków polsko-żydowskich od końca X wieku. W oparciu o siedmiojęzyczną literaturę 

zebrałem już przeważającą część materiałów do mojej, zaplanowanej na dwa tomy około 

1000-stronnicowej historii stosunków polsko-żydowskich od X do XXI stulecia. Główną 

przeszkodą w sfinalizowaniu tej pracy pozostaje brak odpowiedniego sponsora, który 

sfinansowałby wydanie tak obszernej książki. 

-        Nader potrzebne jest przygotowanie przez polskiego autora gruntownej analizy historii 

stosunków polsko-żydowskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Historia 

tych stosunków jest szczególnie często zafałszowywana na szkodę Polski w różnych 

publikacjach zagranicznych. W świetle bogatych wielojęzycznych materiałów na ten temat 

uważam, że prawdziwie obiektywna synteza historii tego okresu przyniosłaby dużo 

korzystniejszy niż się na ogół przedstawia obraz polityki polskiej wobec Żydów, a 



43 
 

równocześnie wskazałaby jak wielką przeszkodę w normalizacji tych stosunków stanowił 

nacjonalistyczny fanatyzm niektórych liderów żydowskich, zwłaszcza przywódcy Żydów na 

terenie dawnej Kongresówki Icchaka Grünbauma. Sprawy te były podejmowane celnie, acz 

w ograniczonym  zakresie przez niektórych historyków polskich, m.in. ks. prof. Z. 

Zielińskiego. Niestety całkowitym niewypałem w tym względzie okazała się książka 

historyka z USA Marka J. Chodakiewicza: „Żydzi i Polacy 1918-1955”. Współistnienie-

Zagłada-Komunizm”. Książka ta przynosząca wiele cennych informacji w odniesieniu do lat 

wojny i okresu powojennego akurat w odniesieniu do stosunków polsko-żydowskich w 

Drugiej RP jest niezwykle płytka i powierzchowna. (Por. moje uwagi w książce: Nowe 

kłamstwa Grossa”, Warszawa 2006, s.5-6). 

-        Niezbędne jest przygotowanie szerszej sesji na temat antypolonizmu (rozmawiałem już na 

ten temat z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim). 

-        W grudniu br. lub w styczniu roku 2010 na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 

Medialnej odbędzie się od dawna planowana, organizowana przeze mnie sesja  na temat 

obrazu historii Polski w różnych krajach świata. W dwudniowej sesji uczestniczyłoby 12 

prelegentów w tym 11 profesorów (m.in. prof. A. Nowak, ks. prof. W. Chrostowski, prof. T. 

Marczak, ks. prof. Z. Zieliński). Nader potrzebne byłoby zwołanie sesji o wspólnych 

zagrożeniach dla polskiego patriotyzmu i tożsamości narodowej. Sugerowałbym podjęcie tej 

inicjatywy przez grupę krakowskich naukowców ( m.in. prof. A. Nowaka, prof. A. Waśko, 

prof. R. Legutko, dr E. Morawiec). 

-        Niezbędne byłoby przygotowanie sesji o „pełzającej germanizacji” na polskich ziemiach 

zachodnich i północnych. Tu widziałbym jako najlepszego organizatora  prof. Tadeusza 

Marczaka z Wrocławia. 

-        Niezbędna byłaby systematyczna kontynuacja dotąd organizowanych już konferencji 

naukowych na temat historii ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce 

Wschodniej. 

-        Należałoby maksymalnie wspierać świeżo powstały z inicjatywy prof. Bogumiła Grotta 

Społeczny Instytut Kresowy. W zamierzeniu pomysłodawcy Instytut ten ma się zajmować 

„Obroną prawdy historycznej o dziejach Kresów Wschodnich i upowszechnianiem tej 

prawdy w Polsce i zagranicą”. Instytut ten  ma zajmować się również „Obroną polskości 

Ziem Zachodnich i Północnych oraz integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Ma prowadzić m.in. „badania nad zagrożeniami dla ludności polskiej, zamieszkującej te 

ziemie i nad sposobami jej obrony”. 

-        Należałoby wspierać inicjatywy zmierzające do pisania prac doktorskich lub 

habilitacyjnych na temat całokształtu obecnych zewnętrznych zagrożeń dla Polski względnie 

obrazu historii Polski w poszczególnych krajach świata. Zaznaczyły się już świetne początki 

badań nad obrazem naszej historii w Rosji – por. książki prof. A. Nowaka: „Od imperium do 

imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej” ( Kraków 2004) i „Historia 

politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni”( Kraków 2007) oraz ponad 6oo stronnicowa, 

wręcz modelowa, monografia prof. Zdzisława Juliana Winnickiego: „Współczesna doktryna 
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i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości”. Jakże przydałyby się 

podobnego typu monografie na temat obrazu Polski w historiografii niemieckiej, francuskiej, 

amerykańskiej, ukraińskiej, litewskiej czy czeskiej. Należy maksymalnie zachęcać 

naukowców do podejmowania tego typu tematyki. 

-        Bardzo ważnym przedsięwzięciem byłoby doprowadzenie do powstania swego rodzaju 

kontr-Wikipedii, która konkurowałaby z „poprawną politycznie” Wikipedią, częstokroć 

podającą nieprawdziwe informacje faktograficzne, godzące w opcję patriotyczną. Jeden z 

pomysłodawców takiej kontr-Wikipedii, patriotycznej encyklopedii internetowej –profesor 

Jan Wawrzyńczyk proponował nazwanie jej Polpedią. Inny zwolennik takiego pomysłu 

Alexander Dzieduszycki sugerował nazwanie takiego nowego przedsięwzięcia 

internetowego „Veripedią” (od „kształcenie w prawdzie”). Jego zdaniem tworzenie takiej 

Veripedii” należałoby zacząć od zgromadzenia grupy 8-10 informatyków, wspartych jakimiś 

środkami finansowymi, którzy od początku powinni starać się o powstanie kilku wersji 

językowych. Jego zdaniem encyklopedia tego typu mogłaby zdominować hasła dotyczące 

Polski, a nawet spraw Kościoła katolickiego w świecie. Korzyści z powstania tego typu 

przedsięwzięcia byłyby więc nie do przecenienia. Dodajmy, że w ramach tej Wikipedii 

możnaby było przedstawić setki barwnych  sylwetek wybitnych Polakow, nieraz niemal 

całkowicie  zapomnianych pomimo  ich zasług dla Polski (vide postać ministra spraw 

wewnętrznych Tadeusza Mostowskiego, patrona ożywieni a gospodarczego w Królestwie 

Kongresowym 1815-183)). 

   

          Książki dla pokrzepienia serc  

 -            Od dawna przedstawiciele Polonii namawiają mnie do puszczenia w Internet szerszej 

listy ok. 100 książek przemilczanych, a zasługujących na szczególne upowszechnienie w 

krajowych i zagranicznych kręgach patriotycznych. Przy każdym tytule znalazłoby się krótkie 

kilkuzdaniowe omówienie jej treści, sugestywnie zachęcające do lektury. Wielką część z tych 

książek stanowiłyby publikacje zagranicznych autorów w głównych językach zachodnich, a więc 

tym łatwiejsze do wykorzystania jako argumenty w publicznych polemikach. Dla przykładu w 

spisie tym znalazłyby się liczne książki zachodnich autorów pochlebnie oceniające historię 

Polski, czy naród polski jako taki. Byłyby to swego rodzaju podstawowe (basic) książki dla 

wszystkich żyjących zagranicą polskich patriotów, znających obce języki. 

-        Poza szerzej znanymi książkami profesora N. Daviesa czy wspomnianymi już wyżej 

książkami prof. Richarda C. Lukasa zamieściłbym tam m.in. książki: 

w j. angielskim:  

-         Wydana w 1915 r. w Chicago książeczka Żyda-asymilatora, dyrektora wielkiego 

banku Hermana Feldsteina „The Poles and Jews”. Feldstein piętnowal szeroko 

upowszechniane wówczas w świecie oszczerstwa o rzekomych pogromach w Polsce. 

Akcentował: „Gdzież u licha nastąpiły te pogromy w Polsce (…) W żadnym kraju Żydzi 

nie mają większej swobody w realizowaniu swej miłości do nauki niż w Galicji, kraju, 
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który znajduje się pod polską kontrolą (…) Nigdy nie było pogromów w Polsce, w 

polskim charakterze narodowym nie ma w ogóle cech psychicznych niezbędnych do 

takiej rzeczy jak pogrom, niezależnie od tego jak podnieciłoby się namiętności tego 

narodu. Polacy nigdy nie nienawidzili Żydów podczas wszystkich stuleci ich historii, a 

pogrom jest przecież w ogóle nie do pomyślenia bez towarzyszącej mu nienawiści”. 

Protestując przeciw antypolskim kalumniom, Feldstein akcentował : „ Trzy i pół miliona 

Żydów, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju, żyje od stuleci w Polsce, cieszy się tam 

dostatkiem i jest szczęśliwa”. 

-         Wydany w 1983 r. w Londynie słynny ponad 8oo-stronnicowy bestseller 

amerykańskiego pisarza Jamesa A. Michenera „Poland”, ogromnie przychylny naszej 

nacji. 

-         -Wydana w 1982 r. w Londynie ponad 400-stronnicowa książka „The Poles”, pióra 

znanego brytyjskiego publicysty, zastępcy naczelnego redaktora „Daily Mail”- Stewarta 

Stevena. Książka bardzo przychylna Polsce i Polakom. Zacytuję tu fragmenty z tej 

książki (ss.318-319, 322 ) bardzo ostro piętnujące antypolskie uogólnienia premiera 

Izraela Menachema Begina w holenderskiej telewizji w 1979 r. S. Steven nazwał je 

„haniebnymi kłamstwami”(s.317) Jak pisał S. Steven: „Polska była jedynym kraje w 

okupowanej Europie, w którym pomoc dla Żydów wymagała odwagi ludzi 

przygotowanych na śmierć za swych bliźnich. Była również jedynym krajem w 

okupowanej Europie, gdzie od początku do końca działała tajna organizacja stworzona 

dla jednego celu – uratowania jak najwięcej Żydów. Co zaś jest szczególnie wymowne, 

to to, iż pomoc ta wychodziła od każdej warstwy ludności. Kościół zachowywał się z 

nadzwyczajną odwagą (…) Ustalono, że praktycznie każdy klasztor w Polsce zajmował 

się Żydami w swej miejscowości, ukrywając tysiące osób, głównie kobiety i dzieci(…) 

Tylko Polacy przez cały czas wojny ponawiali ostrzeżenia (denerwując przywódców 

alianckich), że Niemcy popełniają zbrodnię ludobójstwa wobec Żydów. To polski 

minister spraw zagranicznych pierwszy przekazał światu pełną historię tych okrucieństw 

w 1942. Polscy dyplomaci błagali Aliantów o zbombardowanie linii kolejowych do 

obozu w Auschwitz (…)”. 

-         Wydana w 1989 r. w Boulder, Colorado (USA) książka słynnego polonijnego 

historyka Edwarda J. Rożka „Allied Wartime Diplomacy. A Pattern in Poland”. Blisko 

500-stronnicowa książka pokazywała jak sowiecka polityka w latach wojny i pierwszych 

latach po wojnie doprowadziła do stopniowego zniewolenia Polski. 

-         Nicholas Bethell: „The War Hitler won” (London 1972). Książka znanego 

brytyjskiego polonofila lorda Bethella o polskiej wojnie obronnej 1939 r. Autor 

obiektywnie pokazał przebieg wojny i szanse zaprzepaszczone przez aliantów. Na 

przykład w polskim przekładzie jego książki pt. „Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 

1939 r.” czytamy (s.63), że Wielka Brytania i Francja „złamały swój układ z Polską”. Na 

s.141 czytamy, że: „Na froncie zachodnim nie było ani jednego niemieckiego czołgu, 

gdyż wszystkie jednostki pancerne potrzebne były do ataku na Polskę (…) Jest rzeczą 

bezsporną, że w pierwszych dniach września Francja miała imponującą przewagę 

zarówno w ludziach jak i w sprzęcie na swym froncie z Niemcami”. 
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-         Wydana w 1988 r. w Londynie książka biografa W. Churchilla Williama 

Manchestera:  “The Last Lion. Winston Spencer Churchill. Alone 1932- 1940”. Na s. 

585-586 brytyjski historyk wychwala męstwo Polaków w bitwie nad Bzurą. Podkreśla, że 

Polacy kontratakowali i odepchnęli Niemiecką Ósmą Armię przez trzy dni. Komentuje, 

iż „minęło dużo czasu, zanim jakiekolwiek wojska, pod jakąkolwiek flagą, zrobiły coś 

podobnego do ich czynów”. Na ss. 590-591  Manchester jest pełen pochwał dla 

bohaterstwa obrony Warszawy przez Polaków. 

-         Wydane w 1950 r. w Londynie pamiętniki b. brytyjskiego attaché wojskowego w 

Warszawie w pierwszych latach naszej niepodległości Sir Adriana Carton de Wiarta: 

„Happy Odyssey”. Kapitalna lektura. Generał Carton de Wiart prawdziwie pokochał 

Polskę i niejednokrotnie narażał się  z tego powodu antypolskiemu premierowi Lloyd 

George‟owi. Niektóre fragmenty, wysławiające polski heroizm (np. s. 122, ss.125-126) 

bardzo dobre „dla pokrzepienia” polskich serc. 

 -Wydane w 1988 r. w Londynie monumentalne ponad 7oo-stronnicowe dzieło żydowskiego 

historyka Barnetta Litvinoffa: „The Burning Bush. Antisemitism and World History”. Żydowski 

autor pisał tam ( na s.9o), że w czasach średniowiecza i odrodzenia „przypuszczalnie Polska 

uratowała Żydów od całkowitego wyniszczenia”. 

- Wydana w 1972 r. w Filadelfii obszerna synteza historii Żydów w Polsce „The Jews of Poland. 

A Social Economic History of the Jewish Community in  Poland from 1100 to 1800” pióra  

żydowskiego historyka Bernarda Weinryba. Obiektywna książka, przynosząca wiele 

pochlebnych świadectw na temat traktowania Żydów w dawnej Polsce. M.in. na s.166 swej 

książki Weinryb przytoczył takie oto wyznanie słynnego rabina krakowskiego Mojżesza 

Isserlessa, jednego z najwybitniejszych myślicieli żydowskich XVI wieku: „ W tym kraju (tj. w 

Polsce- JRN) nie ma dzikiej nienawiści do nas jak w Niemczech (…) Jeśliby Bóg nie dał nam 

tego kraju jako schronienia, los Żydów byłby nie do zniesienia”. 

-Wydana w  1979 r. w Nowym Jorku książka amerykańskiego historyka  Richarda M.Watta 

„Bitter Glory. Poland nad its Fate 1918-1939”. Bardzo obiektywna analiza zalet i słabości Polski 

Niepodległej, połączona z obaleniem uprzedzeń i deformacji na temat Polski. O stosunku autora 

do Polski i Polaków najlepiej świadczy fragment jego tekstu ze s. 363: „Polacy są wielce 

niezrozumianym narodem, mającym przeszłość i teraźniejszość bogatą w osiągnięcia kulturalne i 

naukowe. Dzielny, pełen poświęcenia i zdeterminowany naród polski wykazał nadzwyczajną 

zdolność przetrwania w czasie cierpień. Żadna katastrofa, a ten naród przeżył ich tak wiele, nie 

zachwiała ich patriotyzmu, ani nie stłumiła ich pragnienia narodowej niepodległości”.Książka 

R.C.Watta ukazała się w 2007 r. w polskim przekładzie pt. „Gorzka chwała. Polska i jej los 

1918-1939”. 

- Wydana w 2003 r. w Nowym Jorku książka Lynne Olson i Stanleya Clouda: „A Question of 

Honor. The Kosciuszko Squadron: Forgotten Heroes of World War II”. Ksiązka pokazywała 

epopeję bohaterskich walk polskich pilotów wojskowych na Zachodzie w drugiej wojnie 

światowej. W 2004 r. ukazała się w przekładzie polskim pt. „Sprawa honoru. Dywizjon 303 

kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny światowej”. W przedmowie do polskiego 

wydania autorzy pisali: „Polacy oczywiście dobrze znają swoje wspaniałe i tragiczne dzieje. Ale 
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dla cudzoziemców są one w znacznej mierze, nawet dziś, odkryciem. Podnoszą nas na duchu 

dziesiątki listów i e-maili od czytelników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i 

Australii zdumionych, że Polacy wnieśli taki wkład w alianckie zwycięstwo i oburzonych 

niehonorowaniem ich zasług przez sojuszników”. 

-  Wydana w 1944 r. w Glasgow broszura działacza Labour Party Patricka J.Dollana pt. „The 

Labour Movement and the Polish Cause. A Plea for Fair Play”. Dollan,b. burmistrz Glasgow, był 

deputowanym do Izby Gmin, gdzie zdecydowanie występował w obronie Polski. W broszurze z 

1944 r. Dollan stanowczo występował z poparciem dla sprawy Polski, ostro piętnując jej 

oszczerców. Pisał m.in. (s. 2 i 3): „Nie było drugiego kraju, na temat którego kłamałoby tyle, co 

o Polsce (…) Jesteście historycznym narodem który dał wielki wkład do światowej kultury. Wasi 

żołnierze walczyli za wolność wszystkich krajów, nie tylko w Europie, lecz i w Ameryce (…) 

Nie musicie przepraszać za swoje istnienie – nie musicie prosić większych narodów, by 

pozwoliły wam żyć”. 

-Wydany w 1973 r. w Nowym Jorku ponad 400- stronnicowy dziennik zamordowanego w czasie 

wojny dyrektora hebrajskiej szkoły w Warszawie Chaima A. Kaplana- „Scroll of Agony: the 

Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan. Najciekawsze chyba świadectwo żydowskie z getta 

warszawskiego doby wojny. Książka ta była wydana po angielsku, francusku, niemiecku, nawet 

po szwedzku, ale nie wydano jej po polsku! Dlaczego? Przypuszczalnie dlatego,że Kaplan w 

swym dzienniku zamieszcza wiele bardzo ostrych oskarżeń pod adresem policji żydowskiej, 

żydowskich agentów Gestapo i Judenratu, a wielokrotnie bardzo pozytywnie wypowiada się o 

zachowaniu Polaków wobec Żydów w czasie wojny. Na s. 386 czytamy, że: „To żydowska 

policja była najokrutniejsza (cruelest) wobec skazanych”. Na s. 398 Kaplan pisząc o 

okrucieństwie żydowskiej policji, wspieranej przez SS, stwierdza, że żydowscy policjanci „nie 

mieli litości nawet wobec dzieci i osesków”. Na s. 389 Kaplan oskarża żydowska policję o 

bezwstydne przekupstwa i rabunki. Na s. 231 pisze, że żydowscy żartownisie wymyślili nowy 

typ „modlitwy” :„Pozwól nam wpaść w  ręce agentów gojów i nie daj nam wpaść w ręce 

żydowskiego agenta!” Na s. 299  pisze o „haniebnych czynach” Judenratu. Na s.389 pisze o 

„zbrodniczym Judenracie”. Na s. 266 , opisując działanie Judenratu Kaplan pisze: „Wsyzstko 

jest oparte na przekupstwach, na wpływach, na uprzedzeniach (…) Żydowski rząd”.   

   Tym ciekawsze na tym tle są rozliczne bardzo pozytywne uwagi Kaplana o Polakach. Na 

przykład na s.114 pod datą 1 lutego 1940 r. Kaplan pisze, że  polska społeczność nie uległa 

antyżydowskiej nazistowskiej propagandzie. Przeciwnie.- „Wspólne cierpienie zbliżyły serca, a 

barbarzyńskie prześladowania  Żydów nawet wzbudziły uczucia sympatii do nich”. Według 

Kaplana taka postawa Polaków podważyła całą antyżydowską strategię Niemców. Na s.82 

Kaplan pisał, że Żydzi obawiali się, że lokalna ludność polska będzie wyszydzać Żydów po 

wymuszeniu na nich noszenia „żydowskich opasek”. Jak akcentuje jednak: „Nastąpilo coś wręcz 

przeciwnego. Oni (Polacy-JRN) pokazują, że współczują z nami w naszym upokorzeniu(…) w 

prywatnych rozmowach  zaś nawet wypowiadają słowa otuchy i pocieszenia, zapowiadając, że 

porzyjda lepsze czasy”. Na s.253 pod datą 9 marca 1941 r. Kaplan znów akcentuje znaczenie 

faktu, że antyżydowska propaganda okupantów nie znalazła poparcia wśród Polaków. 

Parokrotnie (por. ss.206 i 323 ) Kaplan chwali Polaków, że SA narodem bez Quislingow. Trudno 

się więc dziwić, że tak „niepoprawna politycznie” książka Kaplana jak dotąd nie znalazła 

wydawców w Polsce! 
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- Wydana w 1982 w Nowym Jorku książka żydowskiego historyka Waltera Laqueura:„The 

Terrible Secret. Suppression of the Truth about Hitler‟s „Final Solution” na s.121 i 200-201 

akcentuje szczególnie duża rolę Polskiego Państwa Podziemnego i Polskiego Rządu Na 

Obczyźnie w ujawnieniu światu i nagłośnieniu prawdy o Holokauście Żydów.   

- Wydana w 1980 r. w Nowym Jorku 258 –stronnicowa książka rabina Solomona Rappaporta pt. 

: „Jew and Gentile: The Philo-Semitic Aspect” godna jest szczególnego polecenia wszystkim 

tym osobom, które maja szczerze dość katolikożerczych kampanii niektórych środowisk 

żydowskich. Żydowski autor w sposób niezwykle rzetelny obala kłamstwa o rzekomej wrogości 

papieży do Żydów. Pokazuje, że przeważająca część papieży była przyjazna wobec Żydow i 

dawała temu konkretny wyraz w czasach swych pontyfikatów. Szkoda, że katolewicowe 

wydawnictwo „Znak” nie pokusiło się o wydanie polskiego przekładu tej tak potrzebnej książki 

zamiast popularyzowania katolikożerczego i polakożerczego gniotu J.T.Grossa „Strach”.- 

- Na jak najszybsze wydanie w Polsce zasługuje również książka innego  żydowskiego rabina – 

M.Sapersteina: „Moments of Crisis  in Jewish- Christian Relations” London 1989. Rzetelny 

autor żydowski występuje w niej ze stanowczym potępieniem różnych antychrześcijańskich 

przekłamań, występujących w książkach niektórych żydowskich autorów. 

-Wydana w 2004 r. przez Princeton University Press ponad  400-stronnicowa książka 

żydowskiego historyka Yuri Slezkina: „The Jewish Century” zasługuje na gorące polecenie 

wszystkim polskim czytelnikom. Jest to znakomita, nader obiektywna książka na temat roli 

Żydów w XX wieku, a zwłaszcza ich ogromnej roli w powstawaniu i umacnianiu 

komunistycznego totalitaryzmu. Polecam jej trudny już do zdobycia w księgarniach polski 

przekład pt. „Wiek Żydów” (Warszawa 2006), np. fragmenty o roli Żydów we władzach partii 

bolszewickiej po 1917 r. ( ss.195-196), o roli Żydów w  pierwszej sowieckiej bezpiece (Czeka) ( 

na ss.197-198), roli Żydów w NKWD(s.277), wśród oprawców Gułagu (s.219), wśród szpiegów 

sowieckiego wywiadu (s.325). Slezkin pisał na stronie 203, iż : „Kilku rosyjskich 

intelektualistów pochodzenia żydowskiego przyznało się do winy. W zbiorze tekstów „Rosja i 

Żydzi”, opublikowanym w Berlinie w 1923 roku, wezwali oni „Żydów ze wszystkich krajów” do 

oparcia się bolszewizmowi i przyznania się do  „ciężkiego grzechu” uczestnictwa w jego 

zbrodniach. Jak pisał I.M. Birkenmajer: „jest oczywiste, że nie wszyscy Żydzi są bolszewikami i 

nie wszyscy bolszewicy są Żydami, ale równie oczywiste jest nieproporcjonalnie wielkie i 

niezmiernie ochocze uczestnictwo Żydow w dręczeniu półżywej Rosji przez bolszewików”. 

-Wydana w 1994 r. w Londynie książka słynnego izraelskiego profesora Israela Shahaka: 

„Jewish History, Jewish Religion”. Shahak, naukowiec, przepełniony głębokim humanizmem, w 

latach 8o-tych zasłynął m.in. stanowczym przeciwstawieniem się antypolskim uogólnieniom 

filmu „Shoah” C. Lanzmanna.  Wspomniana wyżej książka przynosiła niezwykle uczciwy, 

odkłamany obraz stosunków między Żydami, a innymi nacjami, w tym Polakami w historii. QW 

przekładzie polskim książka Shahaka ukazała się w 1997 r. pt. „Żydowskie dzieje i religia”. 

Nader ciekawe były uwagi Shahaka (s.28- 31), krytykujące nadmierne polskie przywileje dla 

Żydów, np.przyznanie rabinom prawa skazywania  na śmierć. Częstokroć ofiaram i tego prawa 

padali Żydzi neofici, którzy przeszli mnakatolicyzm. Z wyroków rabinów padali ofiarami 

okrutnej śmierci jako „heretycy”, najczęściej mordowani przez wrzucenie do wrzącej wody w 

łaźni. (Por.I. Shahak : op.cit.s.31). W ten sposób Polska, kraj największej tolerancji w Europie, 
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pozwoliła rabinom na stworzenie sądowych enklaw fanatycznego terroru religijnego wobec 

„heretyckich” Żydów.  

- Bardzo potrzebne byłoby ponowne wydanie w Polsce „dziwnie” nie wydawanej w Polsce 

znakomitej książki największej obok E.Stein Żydówki XX wieku – Hannah Arendt: „ Eichmann 

w Jerozolimie”. Wydana w polskim przekładzie w Krakowie w 1987 r. książka H. Arendt 

pozostaje do dziś najwybitniejszą pozycją żydowskiego samorozrachunku. Jest wielkim 

oskarżeniem zachowania Judenratów i policji żydowskich oraz w ogóle elit żydowskich wobec 

Niemców w czasie II wojny światowej. Tym bardziej warto powoływać się na pochlebne oceny 

tak wielkiego naukowca jak H. Arendt na temat zachowania Polaków w stosunku do Żydów w 

czasie wojny. W polskim przekładzie jej książki czytamy na s.296 : „Ogólnie jednak sytuacja w 

Polsce przedstawiała się, o dziwo, lepiej niż w jakimkolwiek innym kraju wschodnio-

europejskim (…) Pewien Żyd, ożeniony z Polką i mieszkający obecnie w Izraelu, zeznał, że jego 

żona ukrywała go wraz z dwunastu innymi Żydami  w ciagu całej wojny (…) Jeden ze świadków 

stwierdził, że polskie podziemie zaopatrywalo wielu Żydów w broń i  uratowało tysiące dzieci 

żydowskich, umieszczając je u polskich rodzin. Ryzyko było ogromne (…)”. 

- Wydana w 2000 r. w Londynie i w Nowym Jorku książka żydowskiego profesora z USA 

Normana Finkelsteina „The Holocaust Industry” stanowiła pełną pasji krytykę działań 

roszczeniowców żydowskich, w tym ich roszczeń wobec Polski.  (Por.ss. 131-136). Wydana w 

2001 r. w Warszawie jako „Przedsiębiorstwo holokaust”(por.m.in. ss.193-201, poświęcone 

bardzo ciekawej i przekonywującej krytyce oszczerstw  J.T.Grossa na temat Polski). 

- Warto polecić również książkę świetnego amerykańskiego literaturoznawcy prof. Herolda B. 

Segela: „Image of Jew in Polish Literature”. Autor na tle rozlicznych przykładów pokazywał, że 

w polskiej literaturze pięknej zdecydowanie przeważał sympatyczny obraz Żydów, jakże 

odmiennie niż np. w rosyjskiej literaturze pieknej. 

- Wydana w 1982 r. w Suffolk książka znanego publicysty Neala Aschersona : „The Polish 

August. The Self–limiting Revolution”. Głośna brytyjska książka o “Solidarności”. 

- Wydana w 1991  r. książka  amerykańskiego profesora Lawrenca Goodwyna : „Breaking the 

Barrier. The Rise of Solidarity in Poland”. Ponad 6oo- stronnicowa  książka stanowi jak dotąd 

jedną z najciekawszych zagranicznych książek o historii „Solidarności” w latach 1980-1981. 

Polski przekład ukazał się w 1992 r. w Gdańsku pt. „Jak to zrobiliście. Powstanie Solidarności w 

Polsce”. 

 -Warto polecić również wydane w j.angielskim obszerne historie Żydow, bardzo pozytywnie dla 

Polaków oceniające historię Żydów w Polsce – np. książki : S. Wittmaera Barona : „A Social 

and Religious History of the Jews”, New York 1976 , I.Halevi : „A History of Jews”, czy  

F.M.Schweitzer: „A History of the Jews Since the First Century”.  

- Bardzo gorąco polecam również książki polskich autorów dostępne w j. angielskim” : 

dwutomowe dzieło o Polakach zamordowanych za ratowanie Żydów „Martyrs of Charity” 

Wacława Zajączkowskiego, Washington D.C. 1987, książka Stefana Korbońskiego „The Jews 

and Poles in World War II”, New York 1989 (polski przekład: „Polacy, Żydzi i 
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Holocaust”,Warszawa-Komorów 1999), obszerną monografię Tadeusza Piotrowskiego : 

„Poland‟s Holocaust”, zbiorowa dwutomowa praca : „The Story of Two Shtetls Brańsk and 

Ejszyszki”, Toronto-Chicago 1998, zbiorowa praca: „Kielce –July 4, 1946. Background, Context 

and Events”, Toronto- Chicago 1996, praca autorki polskiej Ireny Tomaszewskiej i Żydówki 

Teci Werbowskiej: „Żegota. The Rescue of Jews in Wartime Poland”, Montreal, książka M.J. 

Chodakiewicza: After the Holocaust. Polish- Jewish  Conflict in the Wake of World War II” ( 

polski przekład: “Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947”, Warszawa 2008). 

- Szczególnie gorąco polecam wydaną w 1972 r. w Nowym Jorku książkę niewątpliwie 

największego twórcy żydowskiego pochodzenia pośród pisarz, którzy zadebiutowali po drugiej 

wojnie światowej Leopolda Tyrmanda: „The Rosa Luxemburg Contraceptives Cooperative. A 

primer on communist  civilization”. Książka ta w tym samym roku została wydana w Londynie 

po polsku pod tytułem „Cywilizacja komunizmu” (miała dwa wydania), a w 2006 r. doczekała 

się wreszcie wydania po polsku w Łomiankach. Ta książka bardzo znaczącego antykomunisty i 

wielkiego polskiego patrioty jest ogromnie cenną dzięki uporczywemu poszukiwaniu prawdy w 

najbardziej skomplikowanych sprawach, takich jak stosunki polsko- żydowskie. Dość 

przypomnieć dwa jakże ważne fragmenty z rozdziału: „Jak być Żydem” (s.165-179 tekstu w j. 

polskim).  

    Na ss. 169-170 Tyrmand pisał: „ W pięć lat póżniej, gdy Armia Czerwona przystępowała 

do sowietyzowania Europy Wschodniej, na czele czechosłowackiej ekipy partyjnej stał Żyd, 

Węgry kneblował Żyd, w Rumunii rządziła Żydowka, a Polska miała u władzy figuranta 

Polaka, za którym na węzłowych pozycjach stali żydowscy komuniści wypełniający z 

fanatycznym oddaniem najbezwzględniejsze rozkazy Kremla. Za przywódcami zaś stały 

lojalne szeregi komunistów żydowskiego pochodzenia, którzy jedynie byli w stanie 

uruchomić gospodarkę i administrację w Polsce, Rumunii, na Węgrzech – czyli w krajach 

chłopsko-drobnomieszczańskich w których antykomunizm był rodzajem ogólnonarodowej 

religii. O czym Stalin wiedział. I wiedział, że tylko fanatycznie oddani komunizmowi Żydzi 

mogą zrobić dlań tę wstępną i niezbyt czystą robotę-co było częścią nr 1 planu (…) Litwini, 

Białorusini i Ukraińcy dominowali w polskiej partii komunistycznej w początkowym okresie 

instalowania władzy komunistycznej w Polsce, Węgier był wicepremierem w Rumunii, Słowak 

na Węgrzech, Żydzi – wszędzie. Z nadgorliwym zapałem rzucili się do  sowietyzowania 

wschodnioeuropejskich społeczeństw, do budowania socjalizmu, do zacieśniania 

komunistycznej pętli na szyjach narodów starych, odpornych na przemoc i 

doświadczonych w walce o psychiczna niepodległość. 

    Swym zelanctwem przekreślali największą szansę, jaka mieli Żydzi na tych terenach od 

średniowiecza. Mimo tradycyjnego antysemityzmu społeczeństwa te czuły się bowiem, w 

swej większości wstrząśnięte zbrodniami Hitlera: wraz z licznymi dowodami haniebnych 

nadużyć antysemicka Polska  dała dowody licznych aktów bohaterstwa i samozaparcia w 

ratowaniu Żydów, mimo, ze niemiecka praktyka wobec Polaków nosiła cechy ludobójstwa i 

rozstrzeliwanie całych rodzin polskich za ukrywanie Żydów było na porządku dziennym. 

Antysemityzm, aczkolwiek ciągle obecny, dogasał w swoich źródłach(…) W tych 

warunkach eksponowany serwilizm Żydów-komunistów w służbie sowieckiego sprawiał 

wrażenie samobójczego obłędu(…)”.(Podkr.-JRN). 
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           Według L.Tyrmanda w 1968 rmoczarowską kampanią „antysyjonistyczną” w Polsce 

faktycznie wyrządzono wielką „przysługę” tamtejszym Żydom komunistów. Tyrmand wyjaśnia 

to w sposób następujący :  „Amerykańskie uniwersytety przygarniają dziś Żydów, którzy  

przez 25 lat swych służb w policjach politycznych Europy Wschodniej ciężko  

prześladowali ludzi – w tym także innych Żydów, walczących o prawo do niezawisłości 

sumienia. Dziś Żydzi ci chronią się za swe niegdyś tak łatwo zapomniane żydostwo. Fakt, że 

w Polsce w 1968 roku przypomniano im nagle i brutalnie, że są Żydami, jest grożny i 

odrażający, wymaga napiętnowania i potępienia. Ale nie czyni z nich ludzi godnych 

szacunku, a nawet współczucia, a już zupełnie nie upoważnia do solidarności z nimi. W 

chwili poważnej, gdy odwieczne siły ciemnoty grożą i atakują należy sumiennie oddzielić 

obronę i protesty w obronie tych Żydów, którzy cierpią tylko za to, że są Żydami, od 

owych, którzy są jedynie ofiarami zmagań o władzę pomiędzy komunistycznymi 

politykierami a talmudystami marksizmu. Opluwani, poniewierani i pozbawiani środków 

do życia Żydzi polscy płacą za kariery i błędy tych drugich, za ich upojenie uzurpowaną 

władzą. Ludzie ci nie mają moralnego prawa do obrony przede wszystkim jako niestrudzeni 

architekci tej rzeczywistości, w której, po 25 latach, dojść mogło do tak karykaturalnych 

zwyrodnień myśli i pojęć, jako inżynierowie tej struktury, w której monstrualne kłamstwo tak 

łatwo jest uczynić prawem życia. Trudno jest zapomnieć ich fanatyczną wiarę w zło, którą głosili 

w komunistycznych gazetach, książkach, artykułach, filmach – bez względu na to, czy wiara ta 

była czystą wiarą, czy miała swe dwuznaczne racjonalizacje. Byli dygnitarze komunistyczni, 

uciekający z Polski, przeklinają polsko-komunistyczny antysemityzm nieszczerze. Skarżą 

się nań, wyklinają go w imię fundamentalizmu i traconych posad, wznoszą obłudnie oczy ku 

niebu i wzywają sfrustrowane duchy żydowskich kreatorów zakonu na świadków. W zasadzie 

jednak antysemityzm jest im zbawiennym wyzwoleniem w obliczu porachunków z samym 

sobą. Już nie poczują nigdy żółciowego smaku klęsk płynących ze służby kłamstwu i 

zbrodni- ponieśli niezasłużoną klęskę za pochodzenie. Pognębiono ich za to, że byli Żydami, 

a nie za to, że chwalili i realizowali gwałt, niewolę i łajdactwo. Nie zdadzą już nigdy 

rachunku za własne przestępstwa, ocalili ich tępi antysemici, depcząc ich metrykę i ratując 

w ten sposób ich człowieczeństwo”.(Podkr.-JRN.Por.L.Tyrmand: op.cit.,s.176-177). 

   Chyba nikt lepiej niż Leopold Tyrmand, wielki intelektualista żydowskiego pochodzenia, nie 

wyraził tak dobrze całej istoty ogromnej hipokryzji i obłudy, cechującej wielu żydowskich  

ubeków i politruków, emigrantów z 1968 r. 

  

-W j. niemieckim: 

- Wydana w 1916 r. w krótkim czasie w dwóch wydaniach w Berlinie głośna (choć dziś 

całkowicie przemilczana) kilkusetstronnicowa książka „Die polnische  Judenfrage” pióra bardzo 

popularnego wówczas żydowskiego pisarza w Niemczech Benjamina Segela. Żydowski pisarz 

bardzo ostro piętnował w niej kłamstwa antypolskiej nagonki, prowadzonej przez część Żydów 

niemieckich i polskich.  Segel ostrzegał swoich ziomków, że efektem ich antypolskich 

oszczerstw będzie w końcu sprowokowanie wybuchu prawdziwego konfliktu między Polakami a 

Żydami, co przyniesie szczególnie opłakane skutki właśnie dla Żydów. Jak pisał Segel (na s. 52: 

„Przy sposobności najmniejszego gospodarczego, społecznego czy politycznego kryzysu 
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rozgorzałaby przeciwko nam nienawiść i wściekłość, która by mogła nas zniszczyć. Gdzie na 

całym świecie istnieje państwo, które by zniosło taką kość w gardzieli?” Warto przypomnieć tę 

bardzo ważną dla Polaków rzetelną książkę żydowskiego autora, pełnego zatroskania o szanse 

zgodnego współżycia Polaków i Żydów. 

 -Wydana po raz pierwszy w 1955 r. w Stuttgarcie „Polnische Tragödie” Haralda Laeuena, która 

miała kilka wydań. Niemiecki autor pisał z ogromnym entuzjazmem o historii dawnej 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako państwie  wolności politycznych i religijnych, które 

przeciwstawiał pruskiemu drylowi. 

-Wydana w 1980 r. w Köln ( Kolonii)  książka Wolfganga Plata : „Deutsche und Polen. Aus der 

Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen”. Książka Plata wyróżniała się wręcz 

wzorcowym obiektywizmem, którego mogliby pozazdrościć niemieckiemu autorowi niektórzy 

dzisiejsi polscy publicyści, stanowiący ucieleśnienie proniemieckiego służalstwa. Na przykład na 

s.45-46 W. Plat pracowicie wyliczał dowody polskości Mikołaja Kopernika, przez niektórych 

„polskich” publicystów dziś określanego jako Niemca. Na s.30, 34- 40 autor wyliczał różne 

niegodziwości wobec Polski popełniane przez Zakon Krzyżacki, dziś tak wybielany przez 

niektórych autorów z Polski.  

  Warto dodać do spisu tych książek bardzo ważna publikację wydaną w XIX wieku w 

Niemczech tj. 9 –tomową „Historię Żydów” pióra największego XIX –wiecznego historyka 

żydowskiego Heinricha Graetza, żyjącego w Niemczech. Ksiązka Graetza zawiera wiele bardzo 

pochlebnych uwag o sytuacji Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, ocenianej przez autora jako 

wyjątkowo korzystna na tle sytuacji w ogromnej części innych krajów Europy. W tym 

przypadku odsyłam do cytatów z polskiej edycji historii Graetza, wydanej w 1929 roku w 

Warszawie. W części III tej edycji czytamy m.in.: 

- t. VII, s.56: „Polska była od dawna schronieniem dla wszystkich prześladowanych i dręczonych 

Żydów. 

-t.VII, s.56-57P: „Kazimierz (Wielki-JRN) bez wahania uczynił zadość ich (Żydów- JRN) 

prośbie i aby także Żydzi polscy mogli pod jego berłem żyć spokojnie i szczęśliwie, nadał im 

takie przywileje, jakich nie posiadali w żadnym z państw europejskich (…) Kazimierz 

zatwierdził też Żydom własne sądownictwo (…) Z pewnościa nigdzie w Europie 

chrześcijańskiej nie posiadali Żydzi tak korzystnych przywilejów”. 

-t.VII, s.156: „najmocniejsza przecież ostoję mieli Żydzi w szlachcie polskiej(…)”. 

-t.VIII, s.315: „Szlachta broniła ich (Żydów- JRN) w swych dobrach przeciw wrogim zakusom, 

o ile nie było to ze szkodą jej własnych interesów. Jeżeli ochrzczeni Żydzi pragnęli się otrząsnąć 

z pozorów religii chrześcijańskiej i powrócić na łono wiary ojczystej, mogli się udać do Polski i 

żyć tu w zgodzie ze swojem sumieniem”. 

-t. VIII, s.322: „Okoliczności złożyły się podówczas w ten sposób, że Żydzi polscy  mogli 

poniekąd utworzyć własne państwo w państwie. Kilku królów z kolei sprzyjało im o tyle, że 

zatwierdzili ich rozległe przywileje i przestrzegali ich, jak daleko sięgało ich ramię”. 
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- Wielki XIX-wieczny historyk żydowski Heinrich Graetz nie ukrywał w swej książce również 

niegodnych zachowań polskich Żydów wobec Polaków i Kozaków, zarzucił im „oszukiwanie i 

krzywdzenie innowierców” (tom VIII, s. 367). Pisał m.in.: (t. VIII, s. 366-367): „Krętactwo, 

sztuczki adwokackie, przemądrzałość i pochopność do odsądzania od wartości wszystkiego, co 

leżało poza horyzontem ich myśli, oto cechy charakteru ówczesnych Żydów polskich (…) 

Rzetelność i prawość  nie wiedzieć gdzie się u wielu podziały (…) Tłum przyswoił sobie tę krętą 

dialektykę szkół talmudycznych i posługiwał się nią do wyprowadzenia w pole mniej sprytnych 

osobników. Co prawda, trudno było zażyć z mańki kutych na cztery nogi współwyznawców, ale 

świat nieżydowski, z którym obcowali, poczuł ku swojej szkodzie tę przewagę pomysłowego 

ducha Żydów polskich (…) Takie zepsucie krwawo się na nich zemściło. W niepojętym 

zaślepieniu podali dłoń pomocną uciskającej kozaków szlachcie i Jezuitom. Magnaci chcieli 

kozaków przerobić na przynoszących zyski poddanych, Jezuici heretyków greckich na katolików 

rzymskich, a Żydzi przy cudzym ogniu upiec własną pieczeń i grać role panów nad tymi 

parjasami. Przywłaszczyli sobie nad nimi władzę sędziowską i krzywdzili ich w sprawach 

cerkiewnych. Nic też dziwnego, że gnębieni kozacy bardziej jeszcze może nienawidzili Żydów, 

niż swych wrogów szlacheckich i duchownych, gdyż więcej  mieli z nimi do cznienia(…) gdy po 

stłumieniu buntu (Pawluka w 1638 r.-JRN) wzmogła się jeszcze niedola kozaków, służyli Żydzi, 

jak przedtem za narzędzie ich ucisku. Wierząc w przepowiednie kłamliwego Zoharu, oczekiwali 

w roku 1648 przybycia Mesjasza i doby zbawienia, w której mieli zapanować nad światem, i z 

tego powodu poczynali sobie bezwzględniej i niefrasobliwiej niż zwykle. Nie ominęła ich 

krwawa pomsta (tj.powstanie B.Chmielnickiego-JRN)(…)”. 

  Cytuję tak szeroko różne ważne publikacje żydowskie typu H.Graetza, ponieważ w sprawie 

historii stosunków polsko-żydowskich występują najczęściej szczególnie oszczercze 

pomówienia przeciw Polakom, zarówno w publikacjach zachodnich autorów jak i rosyjskich 

(wpływowy rosyjski poublkicysta Kuniajew nazwał Polskę krajem odwiecznego 

antysemityzmu). Dochodzi do tego, że niektórzy wydawcy bezkrytycznie i niegodnie wydaja w 

Polsce najbardziej polakożercze gnioty, szkalujące Polaków jako odwiecznych antysemitów. Dla 

przykładu Wydawnictwo Adamski i Bieliński wydało w 1999 roku w Warszawie jeden z 

najpodlejszych antypolskich paszkwili – książę Leona Urisa „Miła 18”. ( Wydawcy powinni się 

tego wstydzić do końca dni swoich ! ). Leon Uris, nazywany przez swoich fanów „żydowskim 

Sienkiewiczem” (!) jest znany z całego szeregu haniebnych paszkwilanckich książek 

szkalujących Polskę („Miła 18” „Exodus”, „OB. VII”, por.szerzej J.R.Nowak : „Antypolonizm”, 

Warszawa 2008,ss.16-17). Polscy wydawcy zostawili bez jakiegokolwiek krytycznego 

komentarza nawet najgorsze antypolskie brechty we wspomnianej książce Urisa. Np. odnoszące 

się do Polski uwagi na s. 57 : „Wkrótce rozpoczęły się trwające niemal od tysiąca lat 

prześladowania Żydów, które od czasu do czasu przybierały lub traciły na sile, ale nigdy 

całkowicie nie ustały. Zaczęły się one w chwili, kiedy znaczenie Kościoła katolickiego 

wzrosło(…) „. Szkoda, że polscy wydawcy nie dokształcili się jakże odmiennej od Urisa prawdy 

o historii, choćby ze znakomitego XIX-wiecznego żydowskiego historyka H.Graetza. A swoja 

drogą, czy nie należałoby karać wysokimi grzywnami polskich wydawców, którzy świadomie, 

lub z powodu totalnej ignorancji, dopuszczają wydawanie w Polsce bez krytycznych komentarzy 

najpodlejszych antypolskich bredni!  A oto kolejny „kwiatek” czy raczej chwast z książki Urisa. 

Na s. 6o pisze: „Ale marszałek Piłsudski zdradził polskich Żydów (…) Żydzi przeżyli kolejne 

gorzkie rozczarowanie . Pogromy, represyjne podatki i restrykcje przybrały na sile”. Tak 

oszczerco kłamie Uris o rządach Piłsudskiego, który powszechnie, zarówno w naukowej 
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literaturze polskiej jak i zagranicznej jest uważany za niezwykle  sympatycznie nastawionego do 

Żydów, nawet  ich dobroczyńcę. Wyrażnie przesadzał nawet z ta dobrocią! Po co było na 

przykład przyznawać polskie prawa obywatelskie 600 tysiącom Żydów, którzy uciekli do Polski 

z Rosji w czasie  wojny domowej 1917-1921. Na ogół nie mieli oni żadnego związku 

kulturowego i uczuciowego z Polską, a duża część z nich później zdradziła Polskę w czasach 

okupacji sowieckiej 1939-1941. Była to ta „przemilczana kolaboracja”, o której pisal profesor 

Tomasz Strzembosz w „Rzeczypospolitej”. Znamienne, że polscy wydawcy (Adamski i 

Bieliński) zamiast krytycznych komentarzy dodali w polskim wydaniu jedynie panegiryczną 

chwalbę na okładce książki, głoszącą, że w USA sprzedano ponad 1 000 000 egzemplarzy 

„”Miłej 18”. 

- Warto zajrzeć również do niemieckiego oryginału książeczki pruskiego feldmarszałka Helmuta 

Von Moltke: „O Polsce”. Von Moltke , twórca potęgi miliarnej Prus i zajadły wróg Polski, 

przyznawał w swej książeczce: „Starodawni Polacy odznaczali się wielką tolerancją (… ) Polska 

w XV wieku była jednym z najoświeceńszych państw w Europie (…) Przez długi przeciąg czasu 

przewyższała Polska wszystkie inne kraje Europy swoja tolerancją(…) Pierwsi Żydzi, którzy tu 

osiedli, byli wygnańcami z Czech i Niemiec. W roku 1096 schronili się oni do Polski, gdzie 

wówczas daleko większa tolerancja  panowała niż we wszystkich innych państwach Europy”. ( 

Cyt. za: H.von Moltke: O Polsce”, Lipsk 1885,s.12, 14, 30,43). Gorąco polecam lekturę tych 

fragmentów tekstu niemieckiego feldmarszałka polskim wydawcom-niedouczkom: Adamskiemu 

i Bielińskiemu. 

  Przy okazji odwołania się do XIX –wiecznej historii Żydów pióra H.Graetza warto zauważyć, 

że dawni historycy żydowscy na ogół dużo rzetelniej przedstawiali historię pobytu Żydów w 

Polsce od wielu dzisiejszych historyków żydowskich w Polsce (vide skrajne przykłady fałszerzy 

historii: prof.Jerzy Tomaszewski i dr Alina Cała) i na świecie. Odwołam się tu chociażby do 

takich dawniejszych książek jak: H. Nussbaum: „Szkice historyczne z życia Żydów w 

Warszawie” (Warszawa 1881),  M. Bałaban: „Historia i literatura Żydów ze szczególnym 

uwzględnieniem historii Żydów w Polsce” (Lwów 1925), J. Schall: „Dzieje Żydów na ziemiach 

polskich”, (Lwów 1926), I. Lewin: „Udział Żydów w wyborach sejmowych w dawnej Polsce” 

(Warszawa 1932). Warto tu zacytować stwierdzenia z książki H.Nussbauma: „Nadaniem Żydom 

w Polsce bezgranicznej autonomii, odwracaniem oczu od wewnętrznych ich spraw, 

zostawieniem im sądownictwa cywilnego i kryminalnego, wytwarzały rządy z Żydów państwo w 

państwie”.Jak widać już dawni rządcy Polski nie mieli ani zbyt wielkiego poczucia interesu 

państwowego. Wykorzystywali to tacy zajadli wrogowie Polski jak autor szowinistycznych 

rosyjskich podręczników Dmitrij I. Iłowajski dla perorowania, że Polacy w ogóle nie mają 

instynktu państwowego. Na dowód  Iłowajski przytaczał sprowadzenie do Polski Krzyżaków i 

nadmierne przywileje dla Żydów… 

   Ze współczesnych rzetelnych książek niemieckich o historii stosunków polsko- niemieckich 

warto szczególnie polecić dostępną od bieżącego roku w przekładzie na język polski ważną 

książkę niemieckiego historyka Jochena Boehlera: „Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce”.  

Oskarżycielska pasja niemieckiego autora w demaskowaniu zbrodni Wehrmachtu w Polsce, jest 

świetnym, choć niestety rzadkim w dzisiejszych Niemczech przykładem narodowego 

samorozrachunku. Innym cennym przykładem takiegop niemieckiego samo rozrachunku była 

książka niemieckiego historyka i dziennikarza Guntera Schuberta: „Bydgoska krwawa niedziela. 
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Śmierć legendy”, wydana w 1989 r. w Niemczech i przelożona 14 lat później w 

Polsce.Niemiecki autor przekonywująco udowodnił fakt istnienia niemieckiej dywersji w 

Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., obalając dominujący dotąd w niemieckiej  historiografii mit 

przeczenia jakiejkolwiek niemieckiej dywersji. Ksiązka  niemieckiego historyka była tym 

cenniejsza z polskiego punktu widzenia, że zadała decydujący cios  nagłej  koniunkturalnej 

próbie zafałszowywania  w Polsce historii bydgoskiej „krwawej niedzieli”.Podjęta ona została w 

2003 r. na łamach „Dużego Formatu”(dodatku do „Gazety Wyborczej”) przez starego 

komunistycznego historyka profesora Włodzimierza Jastrzębskiego. Jastrzębski sam kiedyś, 

dokładnie w 1989 r., wydał książkę „Dywersja czy masakra”, eksponując historię niemieckiej 

dywersji w Bydgoszczy w 1939 r. Po kilkunastu latach jednak, idąc za swoistym „duchem 

czasu”, jakby na wyraźne niemieckie zapotrzebowanie, zaczął głosić kłamliwą tezę, że w 

Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. nie było w ogóle żadnej niemieckiej dywersji, a spanikowani 

polscy mieszkańcy urządzili pogrom Bogu ducha winnym Niemcom. 

      W j. francuskim: 

-. Wydana w Paryżu książka jednej z najwybitniejszych postaci nurtu asymiliatorskiego Żydów  

Leona Hollenderskiego „Les Israélites de Pologne”. Hollenderski był polskim działaczem 

politycznym przebywającym na emigracji po Powstaniu Listopadowym.W swej książce 

Hollenderski stanowczo podkreślał  potrzebę  jak największego zespolenia jego ziomków 

żydowskich z narodem polskim, który udzielał  im schronienia przez tyle wieków. Akcentował: 

„Możemy śmiało powiedzieć, że dzieci Izraela mają tysiąc razy więcej powodów, by się skarżyć 

na Niemców, Hiszpanów i nawet Francuzów niż na Polaków”. Apelując o jak najpełniejsza 

identyfikację Żydów z polskim patriotyzmem, Hollenderski bardzo krytycznie ocenił skargi 

niektórych Żydów na rzekome złe traktowanie w Polsce. Zapytywał, czy w ogóle godni są oni 

innego traktowania podtrzymując wciąż swą obcość językowa i obyczajową, zastanawiał się, 

„gdzie jest ich przywiązanie do kraju, w którym się znajdują”. Hollenderski przypominał swoim 

żydowskim ziomkom o obowiązku wdzięczności wobec Polski, która dała im przytułek przed 

wiekami, apelując, by pokazali przynajmniej tyle patriotyzmu, co korzystający od stuleci z 

gościny w Polsce mahometańscy Tatarzy. 

-Wydana w 1916 roku w Paryżu książeczka jednego z najwybitniejszych przedstawicieli  nurtu 

Żydów- asymilatorów Bernarda Lauera : „La question Polono-juive d‟apres un Juif Polonais”.W 

swej książeczce Lauer niezwykle ostro piętnował kalumnie rozpowszechniane na arenie 

międzynarodowej przeciw Polsce i Polakom przez niektóre środowiska żydowskie, głównie 

Żydów niemieckich. Pisał: „Trzeba brać pod uwagę to, że przez stulecia Polska była dla nas 

ziemią wolności (une terre de liberté). Możemy więc ją darzyć naszym zaufaniem”. 

- Wydana w 1946 r. w Paryżu 300-stronnicowa książka francuskiego arystokraty Henri de 

Montforta „La Pologne”. Autor starał się w tej, niestety dziś już zapomnianej książce, o 

maksymalne odtworzenie prawdy o heroizmie i martyrologii narodu polskiego. 

-Wydana w 1966 r. w Paryżu książka Henri de Montforta „Le Massacre de Katyn”. Książka ta 

była jednym z najdramatyczniejszych potępień sowieckiej zbrodni. 
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-Wydana w 1965 r. w Paryżu pełna sympatii dla Polski książeczka Histoire de la Pologne” 

Ambroise Joberta, później przełożona na j. hiszpański. Autor m.in. mocno wysławiał rolę 

Konstytucji 3 Maja. Na s. 40 np. przytoczył opinię pruskiego ministra Herzberga, który 

niepokoił się, że Konstytucja  3 Maja bardzo wzmocni Polskę, gdyż dzięki niej „Polska otrzyma 

Konstytucję,lepiej porządkująca stosunki w kraju, niż to, co jest w Anglii”. 

- Wydany w 1956 r. w Paryżu w kilkujęzycznej wersji piękny album o tysiącletni iej obecności 

Żydów w Polsce , pióra  żydowskiego emigranta  z Polski Michała Borwicza. Ukazywał on 

„jaśniejsze” karty z życia Żydów w Polsce, których tak  brakowało w wydawanych we Francji 

późniejszych paszkwilanckich  książkach typu książki Pawła Korca. 

- Wydana w 1966 r. przez Michała Borwicza  jego kilkusetstronicowa  książka o powstaniu w 

getcie warszawskim – „L‟insurrection de Getto de Varsovie”. Warto powoływać się na tę  

bardzo zobiektywizowaną relację , wolną od antypolskich wtrętów występujących w wielu 

późniejszych omówieniach tego tematu. 

- Wydana w 1984 r. w Paryżu świetna kilkusetstronicowa publikacja Henry Rolleta „La Pologne 

en XX siécle”. Jej polski przekład ukazał się później w Krakowie – w 1994 r., niestety tylko w 

skrócie obejmującym okres od 1939 r. do 1984 r. Książka była jak najdalsza od antypolskich 

uproszczeń zawartych w wydanych w ostatnich latach we Francji książkach D.Beauvois i 

F.Bafoila i była świetnie napisana pod względem warsztatowym. Rollet, który poznał dobrze 

Polskę podczas dłuższego pobytu u nas przed 1939 rokiem, jednoznacznie przeciwstawiał się 

rożnym uogólnieniom na temat rzekomego polskiego „antysemityzmu” czy polskiego 

„nacjonalizmu”. Pokazywał w bardzo obiektywny, zrównoważony sposób uwarunkowania 

stosunków Polski z jej wszystkimi sąsiadami. Był na przykład jak najdalszy od częstokroć 

występującego w historiografii i publicystyce francuskiej wybielania polityki Czechosłowacji 

wobec Polski (por.H.Rollet : op.cit.,s.118, 119, 189, 193). 

- Warto również polecić wydane we Francji książki o historii antysemityzmu, bardzo pozytywnie 

oceniające sytuację Żydów w Polsce , np. tak podstawową książkę w tej dziedzinie jak 

„L‟histoire d‟antisémitisme” L.Poliakowa  czy „Histoire  Juive” R.N.Bernheima. 

   

              Promocja prawdy o Polsce zagranicą    

   Szczególnie potrzebne ( to jest wręcz sprawa podstawowa) jest wydanie  w głównych językach 

świata kilkutomowej historii Polski. Powinna ona przede wszystkim skupiać się na 

udokumentowanym przedstawianiu z polskiego punktu widzenia wielu drażliwych, najbardziej 

przekłamywanych zagranicą, spraw z dziejów naszych stosunków z krajami ościennymi. Na 

przykład zestawiając hasła z dziejów stosunków z Niemcami Encyklopedia powinna zamieścić 

hasła poświęcone zaborczym wojnom cesarzy niemieckich przeciw Polsce, oraz napaściom 

różnych niemieckich margrabiów na ziemie polskie. Powinny tam się znaleźć również hasła 

poświęcane wyrzynaniom Slowian połabskich, etc. przez niemieckie napaści. Osobna grupa 

haseł powinna być poświęcona ekspansji Zakonu Krzyżackiego przeciwko ziemiom polskim, 

barbarzyńskim „wyczynom” Krzyżaków, ich potępieniu przez papieży. Zamieściłbym tam 
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również szerokie relacje na temat wymierzonych w Polskę działań Fryderyka II, jego roli w 

zainicjowaniu I rozbioru Polski, fałszowaniu polskich pieniędzy, germanizowaniu jego polskich 

poddanych. Później znalazłyby się hasła poświęcone XIX-wiecznym i XX-wiecznym 

niemieckim działaniom germanizacyjnym (Flotwellowi, Bismarckowi, Hakacie etc.) Liczne 

hasła przypomniałyby kolejne etapy zbrodni niemieckich na ziemiach polskich ( m.in. wciąż za 

mało znane zagranicą rozmiary wyniszczań polskiej inteligencji, wypędzań Polaków, począwszy 

od 1939 r., rabunku polskich dóbr kultury , etc. 

    W odniesieniu do historii z Rosją hasła powinny prostować zafałszowania  dziejów stosunków 

polsko-rosyjskich od czasów najdawniejszych  przypominając m. in. relację ruskiego dziejopisa 

Nestora, o tym, jak to „Włodzimierz poszedł na Lachy i zabrał grody ich”  (Grody 

Czerwieńskie). Sporo miejsca  powinno być poświęcone historii ekspansji  cara Iwana Groźnego 

prze--ciw Inflantom i roli Polski w uratowaniu Łotwy i Estonii od carskiego barbarzyństwa i 

despotyzmu. Szczególnie duża część haseł powinna być poświęcona opisom historii panowania 

carów w Polsce i ich działań niszczących polskość i polską kulturę. Dobrze byłoby przy tym 

odwoływać się do książek uczciwych historyków rosyjskich typu skonfiskowanej przez carat 

„Historii Katarzyny II” Wasilija Aleksiejewicza Bilbasowa z lat 90-tych XIX wieku. Nie 

mówiąc o tak ważnych dziełach autorów zachodnich jak wspaniała monografia Sejmu 

Czteroletniego amerykańskiego historyka Roberta Howarda Lorda. 

   Bardzo potrzebne byłoby poświęcenie dużej ilości haseł demaskowaniu istoty  agresywnej 

polityki  Rosji bolszewickiej wobec Polski, począwszy od lat 1918 -1920 do agresji z 17 

września 1939 r. i póżniejszych etapów niszczenia niezawisłości Polski i polskości przez 

Związek Sowiecki, konkretnych danych o  mordowaniach i zsyłkach Polaków. I znów nader 

cenne byłoby wspieranie polskiej argumentacji w hasłach Encyklopedii poprzez fragmenty z 

ocen wybitnych zachodnich historyków. Począwszy od książki N.Daviesa: „White Eagle. Red 

Star. The Polish- Soviet War 1919-1920” ( o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r.) po 

książki autorów zachodnich pokazujące nieuczciwość zachowań Kremla wobec Polski w latach 

drugiej wojny światowej i póżniej. Niezbędne byłoby również podanie konkretnych informacji o 

rozmiarach rabunku dzieł polskiej kultury i sztuki przez wojska sowieckie w czasie wojny i w 

pierwszych latach powojennych. 

    Szczególnie ważne w tego typu Encyklopedii byłoby umieszczenie wielkiej ilości haseł, 

prostujących drastyczne przekłamania na temat historii stosunków polsko-żydowskich. Dla 

przykładu wymienię choćby wciąż powtarzające się w różnych publikacjach żydowskich 

przekłamania na temat listu pasterskiego Prymasa Polski Augusta Hlonda „O  katolickie zasady 

moralne” z 29 lutego 1936 r. Do jaskrawego zafałszowania treści i wymowy tego listu doszło np. 

w książce Harry M.Rabinowicza o historii Żydów polskich w II Rzeczypospolitej pt.  „The 

Legacy of Polish Jewry 1919-1939”, New York, London 1965 (s.58).  Rabinowicz spreparował  

fragment  listu pasterskiego Prymasa Hlonda, by udowodnić swą tezę, jakoby „Kościół katolicki 

wspierał reakcyjne grupy antysemickie”. Dowodem rzekomej zajadłej nienawiści Prymasa 

Polski do Żydów miał być skrajnie pocięty przez Rabinowicza fragment  wspomnianego już  

listu pasterskiego A.Hlonda z 1936 r. Rabinowicz starannie opuścił  wszystkie zdania Prymasa 

Polski, mówiące o Żydach sprawiedliwych, czy sprzeciwiające się użyciu przemocy wobec 

Żydów. I wszystko to zrobił depcząc podstawowe metody pracy naukowej, bez jakiegokolwiek 

zaznaczenia w tekście dokonanych przez siebie tendencyjnych „skrótów”. Poniżej podaję 
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dokładną treść fragmentu listu Hlonda, spreparowanego przez Rabinowicza (wytłuszczonym  

drukiem w ramkach podaję zdania świadomie opuszczone przez żydowskiego autora, bez 

jakiegokolwiek zaznaczenia): 

 „Problem żydowski istnieje i istnieć będzie dopóki Żydzi będą Żydami. Faktem jest, że Żydzi 

walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę 

bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na 

obyczajowość jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że 

Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawda jest, że w 

szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod wpływem religijnym i 

etycznym ujemny(…) (tu jedyny raz Rabinowicz zaznaczył skrót – chodziło o słowa: Ale 

bądźmy sprawiedliwi). Nie wszyscy Żydzi są tacy ( I tu bez zaznaczenia Rabinowicz wyciął 

wielki fragment, podany przeze mnie wytłuszczonym drukiem). Bardzo wielu Żydów to ludzie 

wierzący, uczciwi, sprawiedliwi, miłosierni, dobroczynni, w bardzo wielu rodzinach 

żydowskich zmysł rodzinny jest zdrowy, budujący. Znamy w świecie żydowskim ludzi 

także pod względem etycznym, wybitnych, szlachetnych, czcigodnych. Przestrzegam przed 

importowaną z zagranicy postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. 

Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić. Ani Żydów. W stosunkach 

kupieckich dobrze jest swoich uwzględnić przed innymi, omijać sklepy żydowskie i żydowskie 

stragany na rynku, ale nie wolno demolować sklepu żydowskiego.(I tu znów podaję 

wytłuszczonym drukiem fragment opuszczony bez zaznaczenia przez Rabinowicza) niszczyć 

Żydom towarów, wybijać szyb, obrzucać petardami ich domów (…) Miejcie się na 

baczności przed tymi, którzy do gwałtów antyżydowskich judzą. Służą oni złej sprawie. 

Czy wiecie, kto im tak każe? Czy wiecie, komu na tych rozruchach zależy? Dobra sprawa  

nic na tych nierozważnych czynach nie zyskuje”.(Cyt. za A.Hlond : „Na straży sumienia 

narodu”). Dodajmy, że jeszcze wcześniej prymas Polski w szeregu zdaniach przestrzegał przed 

jakąkolwiek formą nienawiści, która „rozsadza społeczeństwo”, akcentował, że nawet 

bolszewików  „jako ludzi będziemy kochać” i „będziemy ich jako ludzi i braci polecać Bogu i 

jego milosierdziu”. 

   Pomimo  tak jednoznacznego wystąpienia Prymasa Polski A.Hlonda przeciw jakimkolwiek 

przejawom nienawiści rozliczni autorzy żydowscy tak jak H.M.Rabinowicz przekręcali wymowę 

listu pasterskiego i oskarżali, że był on jakoby wyrazem zajadłego polskiego rasowego 

antysemityzmu, nienawistnego wobec Żydów. Nie brakowało autorów, którzy posuwali się do 

jeszcze bezczelniejszych kłamstw, twierdząc, że list pasterski Hlonda przez swoje rzekome pełne 

nienawiści wobec ogółu Żydów treści sprowokował wiele pogromów Żydów, w tym liczne 

przypadki ich śmierci. M.in. z otwartym zafałszowaniem wymowy listu pasterskiego Hlonda 

wystąpił znany żydowski historyk Reuben Ainsztein, skądinąd jeden z najbardziej zajadłych 

polakożerców, pisząc, że „Hlond w 1936 zachęcił w liście pasterskim do aktów gwałtu, które 

spowodowały zabójstwa i poronienia”.( Por.R. Ainsztein: „Jewish Resistance in Nazi Occupied 

Europe”, London 1974, s.172 ). 

    Jeden z najjaskrawszych przykładów antypolskich i antykatolickich oszczerstw podanych na 

tle odpowiednio pociętego, spreparowanego cytatu z listu Prymasa Polski  znajdujemy w 

wydanych w Australii wspomnieniach Abrahama H.Bidermana. Po przedstawieniu wypowiedzi 

Prymasa Polski jako rzekomo budzącej nienawiść do Żydów, Biderman napisał: „Wkrótce po 
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publikacji listu kardynała Hlonda fala pogromów zalała Polskę. Siedemdziesięciu dziewięciu 

Żydów zamordowano i wiele setek poraniono”. (Por. A.H. Biderman: „The World of My Past”, 

Random House, Australia 1995,s.96). 

     Innym przykładem wielokrotnie powtarzanego kłamstwa, które powinno być sprostowane w 

proponowanej przeze mnie Encyklopedii jest mit o rzekomym pogromie Żydów w Przytyku 9 

marca 1936 r. W rzeczywistości jak to dowiódł w świetnie udokumentowanej książce badacz z 

IPN Piotr Gontarczyk w Przytyku nie doszło do żadnego „pogromu”, lecz do zajść na tle napięć 

społeczno-gospodarczych. (Por.P.Gontarczyk: „Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 

9 marca 1936 r.”, Biała Podlaska-Pruszkow 2000). Co więcej zajścia te przybrały najbardziej 

dramatyczny obrót po zastrzeleniu przez Żyda Sulima Chila Leski kulą w plecy polskiego 

rolnika, ojca kilkorga dzieci Stanisława Wieśniaka. Dodam, że już w 1936 r. Ksawery 

Pruszyński w nieznanym niestety Gontarczykowi głośnym reportażu z Przytyku opisał rzekomy 

pogrom jako zajścia na tle społeczno- gospodarczym, zrodzone z konfliktu między biedotą 

żydowską i jeszcze uboższą od niej biedotą chłopską. Co ciekawsze, Pruszyński opublikował 

swój reportaż w słynnym tygodniku kulturalnym „Wiadomości Literackie” zdominowanym 

przez twórców pochodzenia żydowskiego (M.Grydzewski, A.Słonimski, J.Tuwim) i kierowanym 

przez znanego  Żyda-asymilatora M.Grydzewskiego. 

     W proponowanej przeze mnie Encyklopedii powinno się znaleźć również sprostowanie 

jednego z najczęściej powtarzanych antypolskich kłamstw o Polakach rzekomo radośnie 

bawiących się na  karuzeli w czasie, gdy tuż obok płonęli mordowani przez Niemców żydowscy 

mieszkańcy getta.  Początek nagłośnienia tej antypolskiej brechty przyniósł sławetny wiersz 

CzesławaMilosza „Campo di Fiore”. Ten własnie wiersz ,przykład pozbawionego podstaw, 

skrajnie nieodpowiedzialnego „fantazjowania” poety stał się już w 1987 r. punktem wyjścia do 

gwałtownych antypolskich oskarżeń  ze strony Jana Błonskiego w jego publikowanym w 

„Tygodniku Powszechnym” paszkwilu „Biedny Polak patrzy na getto”. Odtąd antypolska 

brechta o karuzeli wirującej przed płonącym gettem była wielokrotnie powtarzana w 

publikacjach polskich i zagranicznych. Przypomnijmy, że fałszom na ten temat w swoim czasie 

zdecydowanie zaprzeczył nawet tak skrajny filosemita jak Władyslaw Bartoszewski. W 1985r. 

Bartoszewski uczciwie stwierdził na łamach „Zeszytów historycznych” paryskiej 

„Kultury”(zeszyt 71, s.229 ) , że: „Karuzela była nieczynna od chwili wybuchu walk w getcie”. 

Potwierdził w ten sposób informację zawartą we wspomnieniach słynnego kuriera z czasów 

okupacji- Jerzego Lerskiego „Jura” o „wózkach zastygłej w bezruchu karuzeli”.( Por.J Lerski: 

„Emisariusz „Jur” Londyn 1984, s.107). Zdumiewające więc jest ,że Bartoszewski już w 1985 r. 

prostujący fałsz o karuzeli nie zdobył się na jego kolejne sprostowanie w momencie 

opublikowania go w paszkwilu J. Błońskiego na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1987 r. 

Nie zrobił tego, pomimo faktu, że w tym czasie nadal był członkiem redakcji „Tygodnika 

Powszechnego”, a więc czasopisma, w którym opublikowano antypolską brechtę. (Por.szerzej: 

J.R. Nowak : „ O Bartoszewskim bez mitów” Warszawa 2007,s. 29-30).         

     Do ważniejszych spraw w tej Encyklopedii należałoby szerokie przedstawienie zbrodni  

ukraińskich ludobójców na Polakach na Wołyniu i  w Małopolsce Wschodniej. Przydałoby się 

szersze przedstawienie po tylekroć zakłamywanej historii konfliktu polsko-czechosłowackiego o 

Zaolzie, począwszy od jego samych początków – w związku ze zdradziecką napaścią Czechów 

na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r. Konieczne byłoby też przypomnienie skrajnie 
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nieuczciwych intencji przywódców czeskich wobec  Polski, łącznie ze sławetnym listem  

„humanisty” przydenta Czech Tomasza Masaryka do Edwarda Benesza z 28 grudnia 1918 r. , 

stwierdzającym: „Polakom nie zaszkodziłby policzek, przeciwnie nawet pomógłby ostudzić 

niebezpiecznych szowinistów”.(Por.E.Orlof : „Polacy a Czesi i Słowacy w 1918, 1945, 1989” w 

książce : „U progu niepodległości 1918 -1989”, Gdańsk 1999, s.103.) Szerzej przedstawiłbym 

również w tej encyklopedii jak prezydent Czechosłowacji E.Benesz, będący od 1938 r. na 

służbie agenturalnej u Sowietów, storpedował w interesie Kremla wysuwany przez gen. 

Władysława Sikorskiego plan federacji między Czechosłowacją a Polską. A także jak prezydent 

E. Benesz donosił na rząd polski i Polaków w czasie rozmów na Kremlu w grudniu 1943 r. (Por. 

„Z notatek szefa kancelarii prezydenta Benesza, Jaromira Smutnego” w książce J.R.Nowaka: 

„Myśli o Polsce i Polakach”,Katowice 1994, s.255-256). 

       W tego typu Encyklopedii szeroko przedstawione powinny być również przejawy 

przyjaznych wobec Polski i Polaków ze strony przedstawicieli różnych nacji, typu niezwykle 

gorącego przyjęcia polskich wychodźców po klęsce Powstania  Listopadowego w niemieckiej 

Nadrenii, liczne słynne Polenlieder. Specjalnie uwypuklone powinny być postacie szczególnie 

gorąco występujące w obronie Polski i Polaków, od Marie Josepha de la Fayette, Viktora  Hugo, 

Julesa Micheleta,  lorda Henry de  Broughama, Gilberta Keitha Chestertona i George‟ a Orwella 

po Aleksandra Odojewskiego, Aleksandra Hercena, Lwa Tolstoja i Władimira Bukowskiego i 

Bułata Okudżawę. Wiele miejsca powinno być poświęcone wkładowi Polaków w walkę o 

niepodległość innych narodów, ich naukę i kulturę. Jakże szokujący jest fakt braku tego typu 

polskiej obcojęzycznej encyklopedii wspomnianego typu, w sytuacji gdy Ukraińcy, mający duzo 

mniejsza emigrację od nas (za to świetnie zorganizowaną) już wiele lat temu wydali tego typu 

encyklopedie po angielsku ! 

     Za jedną z najpilniejszych spraw uważam zdobycie odpowiednich środków finansowych, 

które umożliwiłyby wydanie całego cyklu książek niezbędnych dla należytej promocji  prawdy o 

zagranicą. Za szczególnie potrzebne wydamnie następujących książek: 

- Wydanie kilkusetstronicowego wyboru żydowskich tekstów przychylnych Polsce w 

odniesieniu do okresu drugiej wojny światowej. Powinny tam się znaleźć m. in. fragmenty z 

omawianej już wyżej książki Chaima A.Kaplana,  z autobiografii Ludwika Hirszfelda: Historia 

jednego życia”, książki Klary Mirskiej  „W cieniu wielkiego strachu”, wspomnieniowej książki 

Abrahama Lewina „ A cup of tears”, wspomnień słynnego pianisty Władysława Szpilmana, 

książki M.M. Mariańskich: „Wśród przyjaciół i wrogów”, książki Zofii Szymańskiej : „Byłam 

tylko lekarzem”, publikacji Oswalda Rufeisena, Arnolda Mostowicza, Barucha Milcha i in. 

Przytoczę z nich  teraz tylko kilka fragmentów , by pokazać jak wymownie te świadectwa 

świadczą na korzyść Polaków. 

 - Emigrantka z 1968 r. Klara Mirska pisała w wydanej w 1980 r. w Paryżu  książce:  „W cieniu 

wielkiego strachu” (s.457) : „ Zebrałam wiele zeznań o Polakach, którzy ratowali Żydów, i 

nieraz myślę: Polacy są dziwni. Potrafią być zapalczywi i niesprawiedliwi. Ale nie wiem, czy w 

jakimkolwiek innym narodzie znalazłoby się tylu romantyków, tylu ludzi szlachetnych, tylu 

ludzi bez skazy, tylu aniołów, którzy by z takim poświęceniem, z takim lekceważeniem 

własnego życia ratowali obcych”. 



61 
 

-Hebrajski nauczyciel Abraham Lewin, który żył w makabrycznych warunkach warszawskiego 

getta, zapisał w swym pamiętniku pod datą 7 czerwca 1942 r.: „Wielu Żydów uważa, że wpływ 

wojny i strasznych ciosów, które kraj i jego mieszkańcy – Żydzi i Polacy przyjęli z rąk 

Niemców, w wielkim stopniu zmienił  stosunki między Polakami a Niemcami, a większość 

Polaków została opanowana przez uczucia filosemickie. Ci, którzy głoszą tę opinię, opierają 

swój punkt widzenia na znaczącej ilości zdarzeń, które ilustrują jak od pierwszych miesięcy 

wojny Polacy pokazali i dalej pokazują swe współczucie i uprzejmość dla Żydów pozbawionych 

środków do życia, a w szczególności dla żebrzących dzieci”.(Por. A. Lewin : „A cup of tears. A 

Diary of the Warsaw Ghetto”, New York 1988, s.123). 

-Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Żydowskich Arnold Mostowicz stwierdził w 

publikowanym 25 lutego 1998 r. w „Życiu” tekście: „Żaden naród nie złożył na ołtarzu pomocy 

Żydom takiej hekatomby ofiar jak Polacy, chociaż w wielu krajach okupowanych pomoc ta nie 

niosła za sobą takiego ryzyka”. 

- Żyd karmelita (ojciec Daniel) Oswald Rufeisen, jeden z najodważniejszych żydowskich 

partyzantów doby wojny, powiedział w wywiadzie dla „Polityki „ z 29 maja 1993 r.: „Nigdy nie 

mówię o polskim antysemityzmie i gdzie tylko mogę, walczę z tym, bo to jest przesąd, to jest 

zabobon (…) Wdaje mi się, że o antysemityzmie mówią nie ludzie, którzy przeżyli czas 

holocaustu w Polsce, ale ci, którzy przyjechali do Izraela z Polski przed wojną (…) Mam już 

ponad 7o lat, żyłem w Polsce przed wojną przeżyłem wojnę na wschodnich terytoriach polskich 

(…) nie widziałem tam Polaków mordujących, natomiast widziałem Białorusinów, widziałem 

Łotyszów, Estończyków, Ukraińców, którzy mordowali, a polskich jednostek, które by 

mordowały, nie widziałem. Ale tego wszystkiego ci idioci tutaj nie widzą. Im się tego nie 

mówi”. 

-W pamiętniku żydowskiego lekarza Barucha Milcha, który ukrywał się w czasie wojna na 

Ukrainie, znajdujemy wiele ciepłych zdań o polskiej pomocy dla Żydów. Milch wyraźnie 

przeciwstawia bardzo współczujący stosunek wielu Polaków do ukrywających się Żydów 

niechętnej postawie większości Ukraińców. W swych pamiętnikach Milch pisał: „Godne uwagi 

SA głosy i postawa społeczeństwa aryjskiego podczas i po akcji (mordowania Żydów-JRN). 

Prawdą jest, że część tego społeczeństwa, a to w większości Polacy  z odrazą patrzyli na to 

wszystko, nie jedli i nie mogli wykonywać obowiązków życia codziennego, a w ramach 

możliwości pomagali i chowali biednych męczenników”.(Podkr.-JRN. Por.B. Milch: 

„Testament”,Warszawa 2001,s.167). W wielu miejscach książki Milcha (m.in. ss. 197, 198, 199, 

202, 208,209, 212, 226, 227, 2227,228, 230, 231) czytamy cieple słowa Milcha o polskiej 

pomocy dla ukrywających się Żydów. Jedną z Polek- panią P. Milch przedstawia jak swego 

rodzaju anioła, nazywa „prawdziwą złotą duszą”, wciąż wysławia za dobroć i szlachetność. 

     W kontekście cytowanych powyżej uwag żydowskich przyjaciół Polski przypomnę jedną z 

pisanych już ponad 10 lat temu moich konkluzji na ten temat: „Ciężkim błędem obozu 

niepodległościowego są ciągłe zbyt małe kontakty z Żydami-polonofilami ze świata. Nie 

umiemy w dostatecznym stopniu odwoływać się do ich argumentów w polemice z 

polakożerczymi kłamstwami, nie umiemy docenić ich znaczenia. Nie rozumiem, dalibóg na 

przykład, dlaczego na uroczystości 5o-lecia obozu w Oświęcimiu zaproszono tylko prezydentów 

i laureatów Nobla ( w tym polakożerczego Elie Wiesela znanego z oszczerstw na temat 
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chrześcijaństwa i Ojca Świętego Jana Pawła II.) Dlaczego nie zaproszono tam z kilkudziesięciu 

Żydów-polonofilów, w tym profesora Israela Shahaka z Izraela czy Dory Kacnelson z 

Drohobycza. Ta ostatnia by sama najlepiej powiedziała rabinowi Weissowi, co myśli o jego 

walce z krzyżem”. (Por. J.R.Nowak : „Zagrożenia dla Polski i Polskości”, Warszawa 1998, 

t,.I,s.311). 

  

   Możnaby zebrać dosłownie setki podobnych żydowskich świadectw przychylnych dla Polaków 

i wydać je w obszernym wyborze po angielsku; francusku, niemiecku, hiszpańsku. Byłoby to 

najlepszym antidotum na  antypolskie kłamstwa J.T.Grossa. Wielokrotnie apelowalem w tej 

sprawie do MSZ , innych czynników oficjalnych, na próżno. Może więc wreszcie znajdzie się 

porządny patriotyczny milionier wśród Polonii, człowiek nie tylko mocny w gębie i puszący się 

swymi bogactwami, ale autentycznie przeżywający sprawy polskie, i zasponsoruje wydanie tego 

typu wyboru, tak potrzebnego dla obrony dobrego imienia Polski i Polaków. 

-Proponuję wydanie obszernego wyboru tekstów, zarówno żydowskich jak i różnych autorów 

zagranicznych na temat sytuacji Żydów w dawnej Polsce (do czasów rozbiorów). Wybór 

otwierałoby wyznanie krakowskiego żydowskiego myśliciela z XVI wieku rabina Mojżesza 

Isserlessa: „Jeśliby Bóg nie dal nam tego kraju (tj.Polski ) za schronienie, los Żydów byłby nie 

do zniesienia”. Wybór kończyłby się cytatem z monumentalnego dzieła żydowskiego historyka 

Barnetta Litvinoffa „The Burning Bush. Antisemitism and World History” (London 1988, s.90), 

iż „przypuszczalnie Polska uratowała Żydów od całkowitego wyniszczenia ( w czasie 

Średniowiecza i Odrodzenia). Dodałbym do tego wybór z dziesiątków relacji zagranicznych 

autorów, piętnujących polskich Żydów z powodu roli odgrywanej przez nich w uciskaniu 

polskich chłopów (m.in. teksty : J.Sachsa, Wrocław 1665, H.Corrigusa, Genewa 1675, 

M.Baudeau, Paris 1771, G.Mablyego, London 1781, G.Forstera, Berlin 1791, H.Vautrina, Paris 

1807). Słynny uczony niemiecki G. Forster pisał o polskich Żydach : „Żydzi są zgubą kraju (…) 

Żydzi rujnują chłopów). Ksiądz H.Vautrin opisał dość specyficzną rolę Żydów w Polsce : 

„Dziesiątą część ludności (Polski-JRN) stanowią Żydzi; są niby olbrzymia pijawka, która 

przywarła swym wygłodniałym ciałem do wszystkich członków organizmu społecznego i 

wysysa zeń  najczystszą krew , nie dając nic w zamian(…) rujnuje obywateli lichwą (…) Żydzi 

w Polsce są większymi oszustami niż gdzie indziej, mają bowiem więcej okazji do szalbierstw 

(…) oni  jedynie uprawiają handel i rzemiosło, oszukując przy tym bez skrupułów”. Z kolei 

XVIII- wieczny niemiecki podróżnik po Polsce J.Kausch  stwierdzał, że Żydzi  : „Utrudniają 

(…) porządnym kupcom wydźwignięcie się, ponieważ ich główny interes polega na oszustwie”. 

 -  Bardzo potrzebny jest adresowany do zagranicznych czytelników wybór przychylnych dla 

Polski żydowskich i zagranicznych świadectw o stosunkach polsko- żydowskich w okresie 

Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. W tej sprawie występuje szczególnie wiele fałszów i 

deformacji prawdy na szkodę Polski i Polaków. A istnieje dostatecznie wiele znaczących opinii 

(żydowskich i zagranicznych),  dowodzących nieprawdy antypolskich uogólnień. Podam 

niektóre przykłady : 

-Nateriały pierwszego zjazdu Żydów-asymilatorów, odbytego w Warszawie 10-12 maja 1919 r. 

W czasie zjazdu bardzo krytycznie oceniono próby narzucania Polsce z zewnątrz regulacji 
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żydowskiej kwestii w Polsce w sposób ingerujący w suwerenność Polski. W referacie 

Kazimierza Sterlinga szczególnie mocno napiętnowano wszelkie projekty zmierzające do 

zapewnienia żydowskim środowiskom pozycji państwa w państwie, począwszy od osławionych 

koncepcji JudeoPolonii. Sterling potępił również rozliczne nietaktowne żydowskie wystąpienia 

wobec Polaków i „hałaśliwą propagandę nacjonalistyczną, prowadzoną przez żargonowe pisma 

żydowskie”. (Por. Pamiętnik I Zjazdu Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego 

Wszystkich Ziem Polskich”, Warszawa 1919, s.28). Niestety materiały tego Zjazdu są niemal 

całkowicie przemilczane w żydowskiej literaturze przedmiotu.  

-Warto przytoczyć w tym kontekście jakże pouczające zapiski z okresu międzywojennego, 

zawarte w dzienniku niemieckiego Żyda z Wrocławia –Waltera Tauska pt. „Dżuma w mieście 

Breslau”. Oto, co pisał Tausk w swym dzienniku pod datą 14 marca  1933 r. : „Polska nie zna 

pojęcia „wschodni Żyd”, bo każdy polski Żyd  jest obywatelem polskim, ochranianym przez 

swój rząd” . (Por. W. Tausk : „Dżuma w mieście Breslau”, Warszawa 1973, s. 66). Pod datą 4 

kwietnia 1933 r. Tausk zapisał: „ W Katowicach odbyły się masowe demonstracje przeciw 

Rzeszy niemieckiej i jej rządowi. W obronie Żydów! I to się dzieje w Polsce!”.   Pod datą 1 maja 

1933 r. Tausk notuje :  „W Polsce trwają zebrania protestacyjne (…) Rząd Polski jest na wskroś 

filosemicki i to mówi samo za siebie”.(Tamże, s.93). Dlaczego więc w tej sytuacji  i tak 

niektórzy Żydzi polscy  piętnowali  jako rzekomo antysemickie stosunki w ówczesnej Polsce? 

Może  najlepiej wyjaśni to zapisane pod datą 15 maja 1936 r. inne stwierdzenie W. Tauska, 

który, jak widać, aż za dobrze poznał róznych ówczesnych J.T. Grossów: „Wśród Żydów 

znowu rej wodzą „100-procentowi” Źydzi ze wschodniej Europy, przede wszystkim polscy 

Żydzi, ci nadsyjoniści, którzy wszędzie na kuli ziemskiej wytwarzają 

antysemityzm”.(Tamże, s. 155 podkr.-JRN). 

-Brytyjski autor Raymond Leslie Buell pisał w wydanej w 1938 r. książce „Poland, key to 

Europe” : „Podczas gdy niektórzy Żydzi twierdzą, że rząd przeszkadza w asymilacji, niewiele 

jest wątpliwości, że najpotężniejszym czynnikiem oddzielającym Żydów od Polaków jest typ 

ortodoksji, która dominuje u wielkiej części żydowskiej ludności. Zagraniczny obserwator jest 

bez wątpienia uderzony przez gotowość zwykłego Polaka do akceptowania zasymilowanego czy 

ochrzczonego Żyda jako równego sobie. W departamentach rządu, w armii, w bankach i w 

gazetach znajdują się ochrzczeni Żydzi na ważnych stanowiskach. Klasa, która w nazistowskich 

Niem Czech jest poddana bezwzględnym prześladowaniom, w Polsce jest w pełni akceptowana 

(…) w polskiej postawie wobec Żydów, widać w mniejszym stopniu niż u innych narodów 

spojrzenie ze względów rasowych”.(Podkr.-JRN, R.L.Buell: „Poland, key to Europe”, London 

1938, s.296). 

- Warto przypomnieć jak oceniał w 1936 r. sytuację Żydów w Drugiej Rzeczypospolitej 

naczelny rabin Imperium Brytyjskiego dr Józef Herman Hertz. We wstępie do polskiego 

wydania jego wyboru myśli o żydostwie dr Hertz stwierdził m.in.: „Polsce, która utrzymuje 

najwięksżą liczebność zaludnienia żydowskiego wśród wszystkich krajów Europy, przysługuje 

hegemonia między współczesnymi narodami odnośnie do tolerancji dla jej żydowskich 

mieszkańców”. (Por. Dr. J.H. Hertz: „Myśli żydowskie  oraz myśli o żydostwie”, Warszawa 

1936, s. XVIII). 
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- Niezbyt przychylny dla rządów sanacyjnych francuski ambasador w Polsce końca lat 30-tych 

Leon NoЁl tak pisał o ogromnej złożoności stosunków polsko-żydowskich w Drugiej 

Rzeczypospolitej: „Sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana od czasu, gdy wśród 

Polaków, będących już panami we własnym kraju, zaczęła powstawać klasa średnia, która w 

swym marszu naprzód napotykała wszędzie na konkurencję żydowską. I tak to, co trwało od 

wieków, wydawało się obecnie nie do zniesienia. 

 Kwestia żydowska była zatem sprawą nie tyle wyznaniową czy rasową, lecz raczej społeczną, 

gospodarczą. Antysemityzm wzrastał gwałtownie, nie dochodząc jednak nigdy- cokolwiek 

mówiono by o tym- do rzeczywistych prześladowań(…) Zresztą elementy żydowskie były 

dostatecznie liczne, silne i wpływowe, aby przeciwstawiać się polityce bardziej agresywnej, 

gdyby ich nie chroniły tolerancyjne tradycje związane z charakterem polskim. Należy dodać dla 

sprawiedliwości, że w niektórych wypadkach odpowiedzialność za konflikty ponosili sami 

Żydzi, pogardzając chrześcijanami i prowokując ich nieraz swoją arogancją”. (Por.L. Noël: 

„Agresja niemiecka na Polskę”. Warszawa 1966,s.33). 

-Jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków żydowskich – profesor Anthony 

Polonsky, świetny znawca sytuacji Żydów w Polsce w Drugiej Rzeczypospolitej pisał na temat 

stosunku polskiego chłopstwa do Żydów : „Podczas strajku chłopskiego w 1937 roku, 

ogromnego strajku, w którym zginęło wielu ludzi, prawie nie było ekscesów antyżydowskich. 

Zupełnie inaczej niż w Rumunii, gdzie podczas rozruchów chłopskich w 1907 roku akcenty 

antysemickie dominowały, czy na Ukrainie, gdzie z reguły tego rodzaju rozruchy prowadziły  do 

pogromów (…) Antysemityzm w Polsce to raczej fenomen miejski. W sumie było go też 

znacznie mniej niż w Rumunii czy na Węgrzech, mimo, że w Polsce był największy procent 

ludności żydowskiej w Europie środkowo-wschodniej, jak również – w liczbach bezwzględnych- 

w latach trzydziestych największa liczba Żydów”.(Por. „Patrząc na wspólną przeszłość”. 

Rozmowa z prof. Anthony Polonsky‟ m, przeprowadzona przez A.Gorzałę, „Więź” 1988, nr 7-

8,s.230-231.) 

-Inny historyk żydowski, profesor Jakub Goldberg z Izraela, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Warszawskiego, stwierdził w wywiadzie dla „Plus-Minus w „Rzeczypospolitej” z 15-16 stycznia 

2000 r.: „Często tłumaczę, że nie wiem, czy Żydom było dobrze, ale było lepiej niż gdzie 

indziej. Byli bardziej tolerowani aniżeli gdziekolwiek indziej. Przepraszam, w okresie 

międzywojennym tylko w Czechosłowacji było im lepiej niż w Polsce… (Było ich tam jednak 

wielokrotnier mniej niż w Polsce- JRN). Rosja odpada, Niemcy –też, we Francji szerzył się 

antysemityzm, w Anglii, gdzie Żydzi mieli pełnię praw, było ich bardzo niewielu”. 

- Jeszcze inny bardzo znany współczesny historyk żydowski – profesor Ezra Mendelsohn pisał: 

„Jeśli chodzi o stronę żydowską, to powinniśmy przyznać, że wiele zawdzięczamy Polakom. 

Przede wszystkim mamy dług wdzięczności wobec polskiej wolności, która pozwoliła Żydom w 

latach 20. i 30. uczestniczyć w polityce, otwierać szkoły i pisać tak jak chcieli (…) 

Międzywojenna Polska była względnie wolnym krajem”.(Por. E. Mendelsohn: „Interwar Poland: 

good Or Bad for the Jews” w: „The Jews in Poland”, Krakow 1992, s.138)      

-W ocenie profesora Normana Daviesa : „Sytuację polskich Żydów w okresie międzywojennym 

opisuje się często w oderwaniu od kontekstu. Odmalowywanie życia w Polsce w jak 
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najczarniejszych barwach zawsze leżało w interesie ruchu syjonistycznego, który starał się 

przekonać Żydów, że powinni porzucić swoje domy w Polsce (…) Jeśli chodzi o prawdziwą 

przemoc i gwałt Żydzi polscy nie doświadczyli niczego, co dałoby się porównać z 

dokonywanymi przez rząd sanacyjny brutalnymi pacyfikowaniami chłopów, czy ukraińskich 

separatystów, nigdy też nie spotkały ich ataki porównywalne z tymi jakie skierowano przeciwko 

ich rodakom w sąsiednich Węgrzech, Rumunii, Niemczech czy na Ukrainie (…..) historycy, 

którzy bez mrugnięcia okiem stwierdzają, że „słowa zostały już wypisane na ścianie” albo że 

Żydzi polscy  „stali na krawędzi zagłady” lub cytują wypowiedź jakiegoś warszawskiego rabina 

tej treści : „czekamy na śmierć”, wykazują wobec  spraw polskich bardzo stronnicze stanowisko. 

Jak zaznaczył Izaak Cohen ze Stowarzyszenia Anglo-Żydowskiego, Żydzi wyobrażający sobie, 

że się ich w Polsce maltretuje, mieli się wkrótce doczekać warunków, w porównaniu z którymi 

Polska była prawdziwym rajem; i jak trafne podkreślił w 1920 r. Sir Horace Rumboldt , 

ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce: „bardzo mało korzyści przynosi Żydom wybieranie jako 

przedmiotu krytyki i zemsty jedynego kraju, w którym zapewne najmniej ucierpieli”. (Cyt. za : 

N.Davies: „Boże Igrzysko”, Kraków 2007,ss. 738, 741). 

   Wybór liczących się na setki podobnych w stylu świadectw żydowskich i zagranicznych 

sprzed wojny oraz współczesnych opinii rzetelnych historyków typu J.Goldberga czy N.Daviesa 

jest tym bardziej potrzebnym, że  obecnie przeważają na zachodnich półkach księgarskich 

książki w skrajny sposób deformujące obraz sytuacji Żydów w Polsce lat 1918-1939. Ton nadają 

tak oszczercze publikacje jak bardzo szeroko rozreklamowana książka pochodzącej z Polski 

Żydówki Celli Stopnickiej- Heller: „On the Edge of Destruction. Jews of Poland between the 

two World Wars”, New York 1980). Głosiła ona, jakoby Żydzi w Polsce międzywojennej byli 

poddawani tak straszliwym prześladowaniom przez Polaków, że faktycznie w rezultacie tych 

prześladowań już znajdowali się „na skraju katastrofy”. Niemcy  nazistowskie zaś tylko 

dokończyły , i to z polską pomocą, dzieła rozpoczętego jakoby przez „polskich antysemitów”. 

Podobna była wymowa wydanej w 1980 r. w Paryżu ksiązki „Juifs en Pologne” Pawła Korca. 

Autor ten, niegdyś mieszkający w Łodzi marksistowski historyk tamtejszego ruchu robotniczego, 

emigrant z 1968 r. głosił z wielką emfazą: „Nie wydaje się nam przesadna konkluzja, że los 

zgotowany Żydom przez Polskę międzywojenną przyczynił się do umożliwienia ogromnej 

tragedii, która ich spotkała pod jarzmem hitlerowskim”. 

     Rekordy kłamstw o Polsce pobiła niejaka Rachela Ertel, która „precyzyjnie” doliczyła się ok. 

3 tysięcy pogromów w Polsce w latach 1918-1939, stwierdzając, że „eksterminacja Żydów przez 

nazistów była jakoby czynnie przygotowana i wspierana przez większość Polaków”. Z kolei 

żydowski psychiatra Emanuel Tanay (uratowany przez Polaków w czasie wojny) stwierdził, że 

„w II Rzeczypospolitej prześladowanie Żydów było polityką państwową i narodową rozrywką”. 

(Cyt. za: „Memory Offended. Auschwitz Convent Controversy”, New York 1991, s.109). Inny 

żydowski autor Richard L.Rubinstein zapewniał, że żydowska wspólnota w II Rzeczypospolitej  

„była skazana na wyeliminowanie”. ( Tamże, s. 37). Oszczerstwa tego typu mnożą się, i nawet 

nasilają w ostatnich latach ( vide paszkwil J.T. Grossa ch zaniechan„Strach”, czy szaleńcze 

antypolskie wyskoki fanatycznej pseudohistoryczki A. Całej). 

- Dla przeciwdziałania tak mocno ugruntowanych już w Stanach Zjednoczonych oszczerstw 

J.T.Grossa z jego książki „Strach” bardzo potrzebne byłoby wydanie po angielsku mojej książki 

„Nowe kłamstwa Grossa”, oczywiście po odpowiednim dostosowaniu jej dla anglosaskich 
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czytelników. Cenną inicjatywą byłoby wydanie w j.angielskim wyboru z najciekawszych 

polskich artykułów obnażających kłamstwa Grossa (m.in. tekstów prof.T. Strzembosza, dr B. 

Musiała, dr P. Gontarczyka, dr M. Chodakiewicza i in.). 

- Szczególnie potrzebne wydaje się wydanie w głównych językach światowych obszernego 

wyboru przychylnych zagranicznych ocen (wraz z komentarzem) na temat polskiego heroizmu i 

martyrologii w dobie drugiej wojny światowej. Powinny znaleźć się tam m.in. takie teksty jak 

Orędzie Episkopatu Anglii i Walii w sprawie Polski z września 1939 r., bardzo przychylne 

Polsce i Polakom orędzia i przemówienia brytyjskiego kardynała Artura Hinsleya, wychwalające 

osiągnięcia polskiego wywiadu oceny brytyjskiego historyka Davida Stafforda, bardzo 

pochlebne oceny heroizmu polskich żołnierzy, wypowiadane przez takich dowódców brytyjskich 

jak Marszalek Harold Rupert Alexander, czy Marszalek lotnictwa brytyjskiego Charles Portal 

Viscount of Hungerford nader pochlebna ocena zachowania Polaków w czasie wojny, 

wypowiedziana przez szefa SOE, Kierownictwa  Operacji Specjalnych Lorda Selborne, 

występujący w obronie Polaków wiersz brytyjskiego poety Alana Patricka Herberta, tekst 

artykułu George Orwella, piętnującego szkalowanie w duchu prosowieckim Powstania 

Warszawskiego przez dużą część prasy brytyjskiej, przepiękne słowa  bohatera węgierskiego 

ruchu oporu Endre Bajcsy-Zsilinszkiego na temat niezłamanej siły ducha Polaków, potępiające 

zdradę Polski w Jałcie głosy wypowiadane w czasie brytyjskiej debaty parlamentarnej w  dniu 27 

lutego 1945 r., odpowiednie fragmenty książek N.Daviesa : „Boże Igrzysko” i „Europa”, książki 

L. Olsona i S. Cloud „Sprawa honoru”, etc. 

- Powinniśmy wreszcie zatroszczyć się o efektywne przełamanie długotrwałych zaniechań 

polskiego filmu w odtwarzaniu polskiego heroizmu i martyrologii w XX wieku.  Spóźniony o 

dziesięciolecia film „Katyń” jest pod tym względem jednym z rzadkich wyjątków. Mamy 

niezwykle barwną i dramatyczną XX-wieczną historię, którą decydenci kultury i filmowcy dotąd 

traktowali po macoszemu, lub kreśląc jej jednostronną, zdeformowaną wizje typu filmów Wajdy 

„Lotna”, „Samson”, „Krajobraz po bitwie”, „Wielki tydzień” czy filmu o zdradzie Franciszka 

Klosa. Dlaczego nie powstał dotąd film o tak barwnej i dramatycznej historii wojny polsko-

sowieckiej w latach 1919-1920, w której Polacy uratowali Europę od bolszewickiej nawały? 

Dlaczego nie nakręcono żadnego filmu na tle dziejów powstań śląskich czy powstania 

wielkopolskiego? Dlaczego nie ma prawie filmów o historii Polskiego Państwa Podziemnego? 

Do rangi groteski urasta fakt, że Czesi nakręcili dużo więcej od nas filmów partyzanckich! Kiedy 

wreszcie powstaną wielkie filmy o tak bohaterskich polskich postaciach jak o.Maksymilian 

Kolbe czy rotmistrz W.Pilecki? Dlaczego nie pokuszono się o stworzenie filmów o tragicznych 

losach Polaków na kresach wschodnich w latach 1939-1941 czy polskiej gehennie syberyjskiej? 

Niezbędne byłoby stworzenie dwugodzinnego barwnego filmu o walce Polaków na wszystkich 

frontach,  polskiej martyrologii pod  okupacją niemiecką i sowiecką, polskiej pomocy Żydom ( z 

wyemitowaniem nagrań rozmów z nieżyjącą już wspaniałą Żydówką, „Jankielem w spódnicy”- 

Dorą Kacnelson, nagraniami na ten temat odpowiednich wywiadów z polskimi „Sprawiedliwymi 

wśród Narodów świata”, np.ks.biskupem Albinem Małysiakiem) . W filmie powinny znaleźć się 

wywiady z takimi przyjaciółmi Polski jak profesorowie N. Davies czy Richard C. Lukas.Taki 

film powinien ukazać się w angielskiej francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej. 

Nie wolno żałować pieniędzy na taki film. Chodzi przecież o wydatki na najbardziej skuteczną 

broń w czasie naszej tak dramatycznej wojny przeciw kłamstwom antypolonizmu. 
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- Zamiast wielkiej serii przemówień i celebry z okazji kolejnych rocznic „Solidarności” dawno 

powinno się było zebrać środki na wielki film o „Solidarności „na eksport dla zagranicznych 

widzów. To wstyd, że niemiecki reżyser wyprzedził nas z filmem o Annie Walentynowicz! 

Dlaczego nie powstał film o dziejach walki  podziemnej „Solidarności”, rozpędzanych przez 

ZOMO manifestacjach solidarnościowych 1982 r., Radiu Solidarność , niebywałym rozkwicie 

prasy podziemnej, działalności takich bohaterskich księży jak  ks.Popieluszko, Suchowolec, 

Niedzielak, Jancarz,  działalności ok. 100 osób zmordowanych w dobie jaruzelszczyzny za swa 

działalność opozycyjną etc.  Uważam, że powinien powstać dłuższy film dokumentacyjny 

„Pamiętamy”, pokazujący  diałalność i kulisy śmierci wspomnianych 100 ofiar rządów 

jaruzelszczyny. Prysnęłyby wówczas  upowszechniane przez A.Michnika et consortes mity o 

zasługach gen. W.Jaruzelskiego, faktycznie Generała Judasza. Powinna powstać osobna książka 

,pokazująca międzynarodwy rezonans”Solidarności”, zawierająca m.in.fragmenty poświęconych 

„Solidarności” książek T.Garton Asha, Neala Achersona, Lawrence Goodwyna, opinii rosyjskich 

(m.in.. W.Bukowskiego, N.Gorbaniewskiej), węgierskich czy japońskich.W Polsce powinien 

powstać (dla krajowej edukacji i na eksport) dwugodzinny film „Zbrodnie komunizmu”, 

pokazujący całokształt zbrodni komunizmu (m.in.:, łagry, wysadzanie świątyń, okrucieństwa 

kolektywizacji, Wielki Głód na Ukrainie, napaść na Polskę 17 września 1939 r., napaść na 

Finlandię, zabór państw bałtyckich, wysiedlanie całych narodów w 1944 i 1945 r., 

ubezwłasnowalnianie Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej po 1944 r.,terror 

stalinizmu w tych krajach,  agresja Korei Północnej w 1950 r., terror w Tybecie, powstanie w 

NRD 17 czerwca 1953 r., powstanie w Poznaniu w 1956 r.,  Powstanie Węgierskie, zdobycie 

władzy przez komunizm na Kubie, zbrodnie komunizmu chińskiego, kambodżańskiego i 

pólnocno-koreańskiego i in.) Dlaczego w Polsce nie wyświetla się zachodnich filmów o 

zbrodniach komunizmu typu słynnego filmu Costa Gavrasa „L‟Aveu”(1970 r.) o 

sfabrykowanych procesach doby stalinizmu, ze znakomitą rolą Yvesa Montan- da. W ogóle 

przydałoby się w naszej telewizji  pokazanie w najlepszej porze oglądalności wielkiego cyklu  

filmów o zbrodniach komunizmu w Polsce i na świecie. 

- Dlaczego nikt nie pomyślał o nagraniu filmu o takim fenomenie w skali światowej jak 

zwycięska walka Kościoła katolickiego w Polsce w walce z komunizmem (ogromna rola 

Prymasa Tysiąclecia w tym względzie. Moim zdaniem właśnie Episkopat powinien sponsorować 

taki film, być może po ogłoszeniu specjalnej zbiórki pieniędzy na ten cel. Film mógłby 

wykorzystać świadectwa żyjących uczestników tej walki (m.in. najodważniejszego 

antykomunistycznego hierarchy –arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, jego wychowanka, ks. 

biskupa Edwarda Frankowskiego czy ks. Henryka Jankowskiego.) Szczególne miejsce powinno 

się poświęcić historii polskich księży-męczenników komunizmu (vide świetny cykl na łamach 

„Naszego Dziennika”.) Film powinien pokazać również wielką rolę polskich katolików w nader 

aktywnym wspieraniu środowisk walczących o przetrwanie życia religijnego w ZSRS i 

ujarzmionych krajach Europy środkowo-wschodniej, w przemycie do nich książek religijnych i 

przedmiotów kultu religijnego. Powinno się w tym filmie znaleźć np. wspaniałe wyznanie 

Bułgarki Aliny Pietrowej-Wasilewicz w „Niedzieli” z 14 marca 1999 r. na ten temat. To są 

rzeczy , z których powinniśmy być prawdziwie dumni, a nie umiemy ich wyeksponować poza 

granicami Polski. 

-Lektura oczerniającej Polskę francuskiej książki „La Pologne” z 2008 r. , z udzialem 18 

autorów pod egidą F. Bafoila, przekonała mnie jak bardzo potrzebne jest jak najszybsze wydanie 
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w głównych językach świata książki prawdziwie rzetelnie przedstawiającej polskie 

transformacje  po 1989 r. bez ukrywania stopnia ich zdeformowania i patologii, a także fatalnej 

roli zagranicznych wpływów w tym względzie. Autorzy książki Bafoila przy każdej okazji 

pomstują na Kościół katolicki w Polsce, przestrzegając przed rzekomą grożbą państwa 

wyznaniowego w Polsce. Wszystko to w sytuacji, gdy mamy dziś do czynienia w Polsce z 

groźbą agresywnej ateizacji, zatracania wartości. Z jakimż przerażeniem pisał o tym nasz 

francuski przyjaciel Bernard Margueritte, od dziesięcioleci przebywający jako korespondent  w 

Polsce: „ Z przerażeniem stwierdzam, że Polska chce przekreślić swój wspaniały dorobek, który 

bierze się z wartości chrześcijańskich, z tej tradycji i jednocześnie patrzy zaślepiona na to, co 

wcale nie jest europejskie, co jest obce Europie (…) Liberalno- księżycowy model upadnie i 

trzeba będzie wrócić do tego, co stanowi rdzeń polskości, do humanistycznych i chrześcijańskich 

wartości”. Inny przykład zafałszowywania obrazu dzisiejszej Polski w duchu Bafoila to 

powtarzające się w różnych publikacjach zachodnich ataki na lustrację i dekomunizację w Polsce 

(por.np. ataki na lustrację pod egida Olszewskiego w książce D. Beauvois „La Pologne”,Paris 

2004, s.463, na lustrację i dekomunizację w książce  Bafoila i in.”La Pologne” , Paris 

2008,s.274-275).  Widać tu wyraźnie fatalne skutki oddziaływania wizji „Gazety Wyborczej” na 

eksport. 

   Na tym tle tym potrzebniejsze wydaje się napisanie i wydanie w kilku językach obcych książki 

rzetelnie informującej o faktycznym przebiegu polskich przemian po 19089 r., a zwłaszcza o 

fatalnych skutkach utrwalonego w latach 1989-199) sopjuszu „czerwonych i różowych”, 

Kwaśniewskiego, Geremka i Michnika, o utrzymywaniu się rządów „czerwonych dynastii” w 

tak wielu sferach polskiego życia.  Tego typu książka powinna pokazać również fatalne skutki 

planu Sorosa-Sachsa-Balcerowicza dla Polski, zaakcentować jak Zachód narzucił nam korzystną 

tylko dla niego neokolonialną politykę, eksploatującą Polskę. Książka ta przypomniałaby, że 

korzystną tylko dla państw Zachodu, niszczącą Polskę terapię szokową narzucono nam wbrew 

ostrzeżeniom wielu wybitnych zachodnich ekonomistów. (Por. szeroki wybór ich ostrzeżeń w 

opracowanym przeze mnie haśle „Balcerowicza planu krytyki. Opinie zagraniczne” w 

„Encyklopedii Bialych Plam”,Radom 2000, t. II, s.237-246). Warto tu przypomnieć, że od 

początku mieliśmy do czynienia ze skrajnie cyniczną neokolonialną polityką Zachodu wobec 

wyzwolonych od komunizmu krajów Europy  środkowo-wschodniej. Ujawnił to bardzo 

wcześnie Peter Gowan w znakomitym szkicu publikowanym w „World Policy Journal”. Gowan 

już wtedy dokładnie przepowiedział cały scenariusz „wrogiego przejęcia” gospodarek Europy 

środkowo-wschodniej przez Zachód, planujący systematyczną neokolonizację naszego regionu. 

Prognozy Gowana sprawdziły się pod każdym względem i dlatego są dziś tym bardziej 

szokujące w swej wymowie. Ciekawe, że ostrzeżenia Gowana błyskawicznie przedstawił Daniel 

Passent na łamach „Polityki” z 15 lutego 1992 r. Passent, stary komunistyczny propagandzista  

zrobił to z ogromną satysfakcją, gdyż referowany przez niego Gowan  wskazywał, że Zachód 

wcale nie  zamierza wspierać antykomunistów w tej części Europy, że nic tu go w ogóle nie 

obchodzi poza maksymalnymi zyskami dla siebie. Oto jak referował Passent poglądy Gowana na 

politykę Zachodu wobec nas: „Celem tej polityki wedle autora jest wyłącznie neokolonializm, a 

nie żadne ideały polityczne. Zachód np. nie zgłasza pretensji z powodu obecności w życiu 

publicznym naszej części Europy byłych komunistów, nie wzywa do dekomunizacji, nie razi go 

była nomenklatura i jej spółki, ba, Zachód wcale nie popiera ugrupowań najbardziej 

antykomunistycznych w Europie Wschodniej. Co innego zaprząta umysły polityków 

Waszyngtonu czy Bonn. Im chodzi o to, twierdzi Gowan, żeby nasza część Europy wyszła z 
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całej tej rewolucji cała, ale wycieńczona, by Polska, Czecho- Slowacja, Węgry, Rumunia i 

Bułgaria – każde w pojedynkę czołgało się do Zachodu, by nie powstała w tej części Europy 

żadna wspólnota, która wzmocniłaby jej głos, żeby każdy jadł z ręki, a nikt nie mógł 

ukąsić. (Podkr.-JRN). Zdaniem Gowana, to w Europie Wschodniej następuje świadoma rujnacja 

gospodarki pod dyktando MFW, popychanie do wolnego rynku za wszelką cenę (…) Zachód  

pogania- szybciej, szybciej, szybciej … Nie zwracać ziemi byłym właścicielom, bo to tylko 

opóżnia i komplikuje  sprawę. Nie oddawać fabryk załogom, bo syndykalizm jest mało wydajny 

i nie stwarza możliwości Zachodowi. Wyprzedawać  cudzoziemcom i własnym nabywcom (…) 

Wszystko to, twierdzi Gowan, Zachód czyni dla pieniędzy. Jest to „świadome imperialistyczne 

dążenie do zagarnięcia jak najszybciej atutów gospodarczych regionu i zniszczenia reszty, by 

przekształcić te kraje w zacofane neokolonie. Rekiny i cwaniacy krążą po regionie, polując na 

wielkie zyski (…) To Zachód, obejmując kontrole nad tą częścią przemysłu Europy Wschodniej, 

która da się wykorzystać, będzie decydował o jej miejscu w międzynarodowym podziale pracy. 

To miejsce ma być wygodne dla  Zachodu, a nie dla Wschodu”. 

      Na Zachodzie jest bardzo wielu nonkonformistycznych ludzi, zbuntowanych przeciw tyranii 

globalizmu. Myślę, że lektura proponowanej książki, która pokazywałaby, do jakiego stopnia 

zachodnie siły neokolonialne oszukały Polskę i zrobiły ją swoją ofiarą w ostatnich dwóch 

dziesięcioleciach, wywołałaby swego rodzaju kurację wstrząsową wśród wielu zachodnich 

czytelników. Zyskalibyśmy w ten sposób na Zachodzie sojuszników w walce przeciwko 

eksploatowaniu Polski i ograniczaniu naszej suwerenności. 

  

             Upamiętnianie zasług zagranicznych przyjaciół Polski 

      Pisałem już wcześniej o tym jak często zapomina się u nas o odpowiednim wynagradzaniu i 

upamiętnianiu zasług prawdziwych zagranicznych przyjaciół Polski typu prof. R.C. Lukasa czy 

dr W. Poliszczuka, honorując ludzi ewidentnie nam nieprzyjaznych typu B. Osadczuka czy D. 

Beauvoisa.  Nasz Komitet będzie dążył do radykalnej poprawy w tym względzie, eksponując 

zasługi prawdziwych zagranicznych przyjaciół Polski, upominając się o ich uhonorowywanie 

wyskom,i odznaczeniami polskimi czy tytułami doktorów honoris causa na polskich wyższych 

uczelniach. Będziemy upominać się też o odpowiednie upamiętnienie zasług nieżyjących od lat 

wielce zasłużonych nam cudzoziemców. Szczególnie godna uwagi pod tym względem jest 

postać wielkiego amerykańskiego historyka- polonofila Roberta Howarda Lorda (1885-1954). 

Ten autor monumentalnego dzieła „Drugi rozbiór Polski” odegrał szczególnie korzystną dla 

Polski rolę jako kierownik sekcji do spraw Europy Wschodniej w komisji osobistego doradcy  

prezydenta W. Wilsona , M.House‟a ( od 1 maja 1918 roku) i główny ekspert delegacji USA do 

spraw  polaskich na konferencji w Wersalu. Jego zasługi w przyciągnięciu prezydenta W. 

Wilsona do poparcia sprawy polskiej były co najmniej równie duże jak zasługi Ignacego 

Paderewskiego w tym względzie. Głosił pogląd, że odbudowa państwa polskiego jest naprawą 

„największej zbrodni politycznej, jaka znała Europa, przywróceniem zasady sprawiedliwości w 

stosunkach międzynarodowych, decydującym zwycięstwem sprawy powszechnej wolności”. 

Swym propolskim stanowiskiem wywoływał skrajną irytację polakożercy –brytyjskiego 

premiera Lloyda George‟ a. Uważam, że tak wielki przyjaciel Polski jak Robert Howard Lord 

powinien mieć ulicę nazwaną ku jego czci w Warszawie. Bardzo mocno apelowałbym również o 
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wprowadzenie w Polsce zwyczaju, zaobserwowanego przeze mnie m.in. na Węgrzech, 

polegającego na umieszczaniu obok nazwy ulicy  krótkiej tabliczki informującej o zasługach 

patrona danej ulicy.  Nie trzeba  chyba przekonywać o  korzyściach z wprowadzenia tego typu 

rozwiązania. Dotąd na przykład 99 proc. byłych mieszkańców wielkiego akademika przy 

ul.Kickiego nie ma zielonego pojęcia, że patronem ulicy, na której spędzili kilka lat życia jest 

generał Ludwik Kicki, uczestnik kampanii napoleońskich i Powstania Listopadowego (zginął 

pod Ostrołęką). Warto byłoby przejąc również inny pomysł zrealizowany na Węgrzech – obok 

nazw niektórych ulic umieszczono płaskorzeźby co wybitniejszych ich patronów. 

    Nikt nie pomyślał o odpowiednim uhonorowaniu w Polsce po 1989 roku lorda Nicholas 

Bethela, brytyjskiego pisarza i dziennikarza, znawcy Europy  Środkowej, autora książki o 

Gomułce i Polskiom Październiku 1956 r.  Nie uhonorowano go pomimo jego bardzo 

konsekwentnego zaangażowania w obronę dobrego imienia Polski i ostrych krytyk pod adresem 

władz angielskich za egoizm w stosunku do Polaków. Przypomnę tu m.in., że jesienią 1991 roku 

lord Bethel opublikował na łamach „The Mail of Sunday” gorzki reportaż: „Wstyd dla Wielkiej 

Brytanii. Biurokraci upokarzają Polaków ubiegających się o wizy”. W swym tekście lord Bethel 

ubolewał nad grubiańskością brytyjskiego konsulatu wobec Polaków i ostrzegał, że prowadzi to 

do zmniejszenia wpływów Anglii w narodzie bardzo przyjacielsko do niej nastawionym i w 

kraju stwarzającym duże możliwości dla brytyjskiego biznesu. I przypominał rolę Polaków w 

słynnej „bitwie o Anglię”, a potem nasze zasługi w walce przeciw komunistycznemu imperium. 

(Por. tekst N.Bethela w „Polityce” z 23 listopada 1991). Inny przykład. Jakże przydałoby się 

uczczenie pamięci byłego szefa czechosłowackiego sztabu generalnego Lwa Prchali, 

konsekwentnego polonofila, który na próżno próbował, wbrew oporom antypolskiego 

prezydenta E.Benesza, doprowadzić do polsko-czechosłowackiego sojuszu wojskowego przeciw 

Niemcom. We wrześniu 1939 r. Prchala zorganizował legion czeski w Polsce. W czasie wojny, 

oburzony na niechętną wobec Polski postawę prezydenta Benesza, gen. Prchala zaproponował 

gen.Sikorskiemu przejście do armii polskiej wraz z grupą czeskich oficerów. (Gen. Sikorski nie 

przyjął oferty Prchali z obawy przed  dyplomatycznymi komplikacjami). 

        Żydzi w Izraelu znaleźli wspaniały sposób uczczenia ludzi z innych nacji, szczególnie 

zasłużonych dla ratowania ich żydowskich ziomków – drzewko przed Instytutem Yad Vashem. 

Powinniśmy też znaleźć jakiś sposób uczczenia zasług cudzoziemców, szczególnie zasłużonych 

w ratowaniu Polaków zagrożonych śmiercią w czasie wojennej zagłady. Może powinien to być 

wpis ich nazwisk do specjalnie w tym celu przygotowanej Złotej Księgi na Zamku Królewskim 

w Warszawie lub na Wawelu. Myślę, że warto też w jakiś sposób starać się o uhonorowanie 

wszystkich osób, które występowały w obronie Polaków w trudnych latach, lub uhonorowanie 

ich potomków.  Na przykład warto zaznaczyć, że pamiętamy o tych 27 parlamentarzystach 

brytyjskich, którzy, będąc w mniejszości (wobec stanowiska ich 395 kolegów) wystąpili 27 

lutego 1945 r. z odrzuconą poprawka do uchwały oceniającej wyniki konferencji w Jałcie. Tekst 

poprawki zawierał ubolewania z powodu oddania części polskiego terytorium Rosji i 

zaprzeczenia prawa Polaków do stworzenia własnego rządu. Był wśród nich m.in. b. 

podsekretarz Foreign Office Lord Robert Vansittart i sekretarz Stanu do Spraw Dominiów Lord 

Cecil. Uważam, że byłoby to bardzo pięknym gestem, gdyby w kolejną rocznicę zakończenia lub 

wybuchu drugiej wojny światowej zaproszono do Ambasady RP w Londynie potomków 

wszystkich 37 brytyjskich parlamentarzystow i w odpowiedni sposób  uhonorowano. 
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        Nagłaśnianie ważnych przemilczanych tematów  

    Bardzo potrzebne jest odpowiednie nagłośnienie świadomie przemilczanych przez lata 

tematów z najnowszej polskiej historii. Jednym z nich jest dotąd wciąż tak niechlubnie pomijana 

sprawa tragicznej ludobójczej czystki etnicznej, jaka uderzyła w Polaków na Ukrainie i Białorusi 

w latach 1936-1939. Jakże mało pamięta się o wymordowaniu wówczas 111 tysięcy Polaków z 

b. okręgów autonomicznych Dzierżyńsk i Marchlewski tylko za to, że byli Polakami. 

(Por.książkę M.Iwanowa: „Pierwszy naród ukarany”). Ciągle niedostatecznie przypominany jest 

tragiczny bilans ludobójstwa popełnionego na stu kilkudziesięciu tysiącach polskich 

mieszkańcach Wołynia i Małopolski Wschodniej przez bandy ukraińskich szowinistów. 

Powinien być sporządzony wreszcie dokładny bilans polskich ofiar tych rzezi i postawiony 

wreszcie tak blokowany przez różne władze pomnik upamiętniający ich męczeństwo w 

Warszawie. Powinna być rozwijana maksymalna presja na polskie władze, aby stanowczo 

sprzeciwiały się uhonorowywaniu katów Polaków (Bandery, Suchewicza etc.) na Ukrainie. 

Nigdy nie może się powtórzyć sytuacja z  zeszłego roku, gdy wszystkie polskie władze  

zaniechały udziału w obchodach  rocznicy ludobójstwa popełnionego na Polakach. Należałoby 

przeprowadzić możliwie jak najdokładniejsze wyliczenie zniszczeń majątku narodowego, w tym 

dóbr kultury, przez Niemców w poszczególnych miejscowościach Polski. Potrzebne jest również 

bardzo staranne wyliczenie strat poniesionych przez poszczególne warstwy inteligencji polskiej 

w rezultacie niemieckich mordów (od naukowców po prawników). Wszystko to należałoby 

przypomnieć w specjalnym liście kilkuset najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki i 

kultury do inteligencji niemieckiej. Listu, który apelowałby do tej inteligencji, aby w imię 

przekreślenia ponurych kart z przeszłości wzięła dużo aktywniejszy niż dotąd udział w 

zwalczaniu antypolonizmu w Niemczech tj.przejawów dyskryminowania Polaków Niemczech, 

antypolskiej agitacji Związku Wypędzonych i niektórych ugrupowań politycznych, tzw.Polen-

Witzen w radiu i telewizji itp. Jednym z najważniejszych tematów powinno być apelowanie do 

władz niemieckich o zniesienie hitlerowskiego rozporządzenia likwidującego polską mniejszość 

narodową w Niemczech. Prawnemu przywróceniu polskiej mniejszości narodowej w Niemczech 

powinien towarzyszyć całkowity zwrot polskich nieruchomości skonfiskowanych przez władze 

hitlerowskie. Należy dokonać pełnego bilansu wypędzeń Polaków przez Niemców i Sowietów w 

czasie drugiej wojny światowej i opublikować go w odrębnej książce we wszystkich głównych 

językach świata. Szczególnego nagłośnienia wymaga historia tragedii dziesiątków tysięcy 

polskich dzieci z Zamojszczyzny, wywiezionych przez Niemcy i zgermanizowanych. 

Należałoby żądać od Niemiec specjalnych odszkodowań dla rodziców porwanych wówczas 

dzieci. Producent filmowy Witold Orzechowski zapytywał na łamach dziennika „Polska” z 11 

marca 2009 : „Czy film o dzieciach Zamojszczyzny, które porywano tysiącami, pakowano do 

pociagów i wywożono do Rzeszy, nie jest wielkim tematem dla polskiego filmu ? A losy tysięcy 

polskich niemowląt, które zmarły w czasie wywózki wraz z rodzinami na zsyłkę na Syberię ?! 

Wysunięto kiedyś projekt budowy pomnika dla niemowląt, które zginęły w transportach 

syberyjskich. 

        Dotąd w skrajny sposób nagłaśniano zbrodnię w Jedwabnem, obciążając za nią Polaków, a 

pomijając rolę Niemców w tej masakrze Żydów. Należałoby wznowić i doprowadzić do końca 

tak niesłusznie przerwaną ekshumację w Jedwabnem. Przypomnę, że ekshumację w „dziwny” 

sposób przerwano w momencie, gdy jej wyniki zaczęły coraz bardziej podważać tezy Grossa 

(dużo mniejsza liczba ofiar, znalezienie łusek po niemieckich nabojach). Prawdopodobnie 
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niektórzy obawiali się znalezienia ciał, czy głów przestrzelonych niemieckimi kulami. 

Dowiodłoby to ostatecznie, że to Niemcy pilnowali stodoły w Jedwabnem i strzelali do ludzi 

próbujących z niej uciec. Przypomnę, że kilkudziesięciu naukowców polonijnych, w tym 

nieodżałowany dr Jan Moor-Jankowski  stanowczo oprotestowało przerwanie ekshumacji w 

Jedwabnem.-„Nie ma połowicznej ekshumacji tak jak nie ma połowicznej ciąży”- powiedział 

doktor Moor-Jankowski.  Czas przypomnieć historię zbrodni popełnionych na Polakach przez 

ludzi z mniejszości narodowych (Żydów, Ukraińców, Białorusinów) w latach 1939-1941, a także 

skalę ówczesnego rabunku polskiego mienia. Na temat rozlicznych zbrodni popełnionych na 

Polakach w owych latach przez Żydów- komunistów szeroko pisałem w gruntownie 

przemilczanej kilkusetstronicowej książce „Przemilczane zbrodnie”(warszawa 1998). Powinno 

przyspieszyć się zbyt powolnie prowadzone od lat śledztwo w sprawie masowych mordów na 

polskich mieszkańcach miejscowości Naliboki (1943 r.) i Koniuchy (1944 r. ), dokonanych przez 

żydowskich partyzantów sowieckich. Dużo bardziej niż dotąd powinny być nagłaśniane sprawy 

mordów w KL Warschau i  masakry wielu tysięcy Polaków i Żydów przez litewskich 

wspólników Hitlera w Ponarach. Musi być opublikowana pełna dokumentacja na temat zbrodni 

stalinizmu, w tym konkretnych zbrodni komunistów żydowskich i ukraińskich (Demko- 

Moczar/.       

       Należy zbadać pełne rozmiary niszczenia i rabunku ziem polskich przez wojska sowieckie  

po 1944 r. (m.in. zniszczenie szeregu miejscowości na zachodnich ziemiach polskich już po ich 

„wyzwoleniu”, spalenie  kościoła Świetej Brygidy w Gdańsku już po „wyzwoleniu”, rabunek 

portu szczecińskiego, wywóz zabytkowych obrazów z Polski jeszcze w 1946 r. ) Należy starać 

się o możliwie  jak najszerszą inwentaryzację polskich dóbr kultury i sztuki, 

„przechowywanych”w Niemczech, Rosji (m.in. wywiezionej w XVIII wieku Biblioteki 

Załuskich, podobno w wielkiej części dotąd nawet nie rozpakowanej) czy na Ukrainie. Pamiętam 

jak wielka patriotka pochodzenia żydowskiego Dora Kacnelson uskarżała się na okradanie 

kartograficznych zbiorów Ossolineum we Lwowie przez tamtejszych ukraińskich oficjeli. 

   Należałoby przeprowadzić obiektywną analizę stosunków polsko- ukraińskich   w Drugiej RP 

ze szczególnym uwzględnieniem dotąd zbyt mało przypominanych działań polskich polityków 

szukających dróg zbliżenia ze środowiskami ukraińskimi (od T. Hołówki po wojewodę Henryka 

Józewskiego). Warto tutaj zaakcentować, że jak dotąd najlepszą publikacją o roli wojewody H. 

Józewskiego jest świetna książka zagranicznego autora, wydana w 2008 r. w Polsce książka 

amerykańskiego historyka Timothy Snydera ::„Henryk Jozewski i polsko-sowiecka rozgrywka o 

Ukrainę”. Przypomnienia wymagają również  ukraińskie inicjatywy zbliżenia z Polakami w tym 

okresie. Były one jednak odosobnione. W dotychczasowej historiografii niepotrzebnie dominują 

oceny obciążające wyłącznie Polaków za zaostrzanie wzajemnego konfliktu obu narodów. 

Sprawa ta była jednak dużo bardziej złożona. Nie brakowało ciężkich błędów niektórych 

środowisk ukraińskich, nierzadko podburzanych przeciw Polsce przez przedstawicieli 

niemieckiego wywiadu i dyplomacji. Powołam się w tej sprawie choćby na ważne świadectwo 

bardzo obiektywnego świadka w konflikcie obu naszych nacji-żydowskiego pamiętnikarza 

Barucha Milcha. W swym pamiętniku B. Milch pisał bez ogródek: „Ostatnio naród ukraiński 

bardzo uległ obcej propagandzie i przy pomocy terrorystycznej tajnej organizacji OUN 

(Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), mającej swoja centralę w Berlinie sabotowali w 

niemożliwy sposób naród polski. Podpalali masę folwarków, bili profesorów, napadali na banki i 

ambulanse pocztowe, wykonywali zamachy samobójcze na swych ugodowcach (np. na pośle 



73 
 

Hołówce ) i na wysokich osobistościach polskich – tak na prezydencie państwa, jak i na 

ministrach. Żadne państwo nie ścierpiałoby długo takiego stanu”. (Por. B. Milch: 

„Testament”,Warszawa 2001, s.45) 

        Należałoby zwrócić dużo większe zainteresowanie polskich badaczy na historię najbardziej 

przychylnego Polsce ruchu żydowskich asymilatorów (około 10 proc.całej ludności żydowskiej, 

w tym pod koniec XIX wieku kwiat żydowskiej inteligencji). Należałoby dużo pełniej zbadać 

historię przemilczanej przez dziesięciolecia najsilniejszej organizacji żydowskiej w getcie – 

Żydowskiego Związku Wojskowego. Ta szczególnie bliska Polakom konspiracyjna organizacja 

żydowska, kierowana przez oficerów WP, mająca zdecydowanie prawicowy charakter, była w 

PRL świadomie przemilczana na rzecz komunizującej Żydowskiej Organizacji Bojowej, w 

której działali M.Anielewicz i M.Edelman. Należałoby dokładnie zbadać rolę żydowskich 

komunistów w bezpiece, gospodarce, propagandzie i nauce doby stalinizmu, aby  publikacje na 

ten temat nie były zdominowane przez pseudonaukowców typu J.T.Grossa. Należałoby w pełni 

przebadać krajowe i międzynarodowe żródła tzw. antysyjonistycznej kampanii marcowej 1968 r. 

(np. podjąć analizę działań Kremla jako jednego z możliwych źródeł prowokacji marcowej, na 

co zwracał kiedyś uwagę we „Wprost” emigrant po 1968 r. prof.Mieczysław Manelli). Trzeba 

zebrać pełną dokumentację historii komunistycznego antypolonizmu w Polsce od 1944 do 1989 

roku. Równie potrzebna jest jednak również i dokładna dokumentacja działań Polaków z nurtów 

niepodległościowych, którzy próbowali się temu antypolonizmowi przeciwstawiać. Dość dobrze 

znamy już dzięki książkom J.Trznadla, B.Urbankowskiego czy S.Murzańskiego „hańbę 

domową” wielu polskich twórców. O wiele za mało zbadane są natomiast losy 

nonkonformistycznych ludzi kultury i nauki, którzy płacili wielką, a czasami nawet bardzo 

wielką cenę (życia ) za swój opór przeciw stalinizacji Polski. 

  

               O realistyczną politykę zagraniczną 

    Podstawową sprawą w naszej polityce zagranicznej musi być prawdziwie realistyczna ocena 

naszej bardzo trudnej sytuacji na arenie międzynarodowej. Nie może to jednak oznaczać 

kapitulanctwa w stylu Tuska i Sikorskiego. Fatalne iluzje i zaniechania polskiej polityki 

zagranicznej w ciągu ostatnich paru dziesięcioleci sprawiły, że dziś jesteśmy faktycznie bez 

sprzymierzeńców i mamy  

ogromnie ograniczone możliwości działania. Kolokwialnie mówiąc w tej sferze nie mamy asów, 

lecz same blotki. A to wszystko w obliczu wciąż rosnącej potęgi dwóch naszych potężnych 

sąsiadów: Niemiec i Rosji, na dodatek łączących się w coraz trwalszą koalicję. Płacimy bardzo 

wysoką cenę za wieloletnie bezkrytyczne uleganie perswazjom usypiaczy, usadowionych na 

najwyższych stanowiskach w państwie. Dość przypomnieć jak A. Kwaśniewski i B. Geremek 

wmawiali Polakom, że zaczęła się swoista złota era w stosunkach  z Niemcami, że mamy „cud 

pojednania”, a Niemcy  są naszym „najlepszym adwokatem” w Europie. Podobnie było w 

relacjach z Rosją, co do której uspakajano nas, że jest już zupełnie niegroźna dla Polski i wręcz 

słaba. Przypomnijmy tu dwie jakże wymowne oceny ze strony polskich prominentów z lat 

dziewięćdziesiątych. Oto wielki „znawca” Rosji S.Ciosek, ambasador w Moskwie przez sześć lat 

w wywiadzie dla „Wprost”z 3 sierpnia 1996 r. uspakajał polskich czytelników: „Rosji nie stać na 



74 
 

imperialną politykę, jest wypierana z zewnątrz (…) Rosja nie ma żadnej siły, by mieć wpływy w 

Polsce”. Tak mówił czołowy przedstawiciel „stronnictwa moskiewskiego” w Polsce! Wtórował 

Cioskowi usypiającymi Polaków ocenami Bronisław Geremek, celebrowany przez całą 

„warszawkę” jako rzekomo najznakomitszy znawca polityki międzynarodowej w Polsce. W 

wywiadzie dla tegoż „Wprost” z 9 stycznia 1994 r. Geremek zapewniał, że Rosja na forum 

międzynarodowym obecnie „jest tak chora, że nie jest w stanie nikogo zaatakować”. Perorujący 

z taką swadą o słabości „chorej Rosji” Geremek „ nie zauważył” tego, co już w listopadzie 1993 

r. przedstawiał na łamach paryskiej „Kultury” dużo bystrzejszy od niego obserwator Rosji 

Leopold Unger: „Obserwuje się obecnie próby pacyfikacji peryferii i rozszerzenia lub 

ugruntowania sfery wpływów Rosji. Rosja bardzo wyraźnie chce wziąć Ukrainę  głodem i 

chłodem, Gruzję już wzięła przy pomocy Abchazów, Tadżyków – wojną domową, Mołdawię 

kontroluje obecnością 14 armii wojska rosyjskiego, a Bałtów szantażuje presją obecności 

rusofobów”. (Por.L. Unger: Widziane z Brukseli i Warszawy, paryska „Kultura”, 1993, nr 11 

s.87-88). 

      Dziś dopiero po tak wielu latach usypiań przychodzi nagłe „otrzeźwienie”. Polska stoi 

samotna wobec dwóch współdziałających ze sobą potęg, porzucona przez wybierającego 

politykę izolacjonizmu  prorosyjskiego prezydenta  Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę. 

Znany amerykański komentator polityczny profesor Paul Kengar niedawno przypomniał: 

„Prezydent Obama jako dziecko uczył się świata od swego hawajskiego mentora Franka 

Marshalla Davisa, dziennikarza, komunisty zakochanego w Związku Radzieckim, nieustannie 

stosującego się do wskazówek Moskwy, oczywiście demonizującego Polskę”. (Por.: Policzek dla 

Polski, „Wprost” 4 października 2009). Być może najgorsze mamy jednak przed sobą. Na 

wiosnę  przyszłego roku  niemal na pewno dojdzie do utraty władzy przez Juszczenkę i 

ostatecznego wpadnięcia Ukrainy  pod „opiekę” Kremla. Trudno tu się nie zgodzić z 

komentarzem Jana Rokity na łamach „Rzeczypospolitej” z 3-4 października 2009: „Ukraina po 

Juszczence pójdzie najpewniej droga kapitulacji. Widać to nie tylko po Janukowyczu, ale także 

po tym, jak teraz myślą nawet ludzie Juszczenki. Arsenij Jaceniuk, niegdyś sekretarz prezydenta, 

mówi dziś o upadku ukraińskiej iluzji euroromantyzmu”.(…)”. Przypomnę jak ostrzegałem już 

11 lat temu w podrozdziałku „Zagrożeń dla Polski i polskości” (Warszawa 1998,s.234,235) 

zatytułowanym „A jeśli upadnie Ukraina?”: „Ponowne wchłonięcie Ukrainy  przez Rosję, tak jak 

to już nastąpiło w przypadku Białorusi, ogromnie powiększyłoby zagrożenie Polski, która i tak 

ma już nad sobą wysunięta rosyjską pięść militarną (okręg królewiecki) (…)Szczególnie ciekawe 

i warte przypomnienia wydaja się jakże obiektywne i uczciwe stwierdzenia rosyjskiego 

publicysty młodego pokolenia Witalija Portnikowa o znaczeniu niepodległości Ukrainy dla 

Polski (…) „jeśli uda się Ukrainę inkorporować albo po prostu wepchnąć w geopolityczne pola 

rosyjskiego przyciągania, możemy stać się świadkami- tragicznego dla samego narodu 

rosyjskiego - zmartwychstania imperialnego monstrum. I wówczas w Warszawie zrozumieją 

wreszcie jak wielka szansa została bezpowrotnie stracona”.(W.Portnikow: Rosja i Polska:już nie 

sąsiedzi, „Rzeczpospolita”, 12 lutego 1995). 

       Co robić w tej tak trudnej sytuacji? Już widać, co chcą robić Tusk i Sikorski. Chcą wobec 

Rosji z powodzeniem zastosować politykę, jaką od dawna  praktykują wobec Niemiec, politykę 

streszczającą się w kilku słowach : „stulić uszy” i „ruki po szwam”. Jak zauważył Jan Rokita w 

audycji TVN z 3 października 2009 r.: „Premier Tusk na Westerplatte jako pierwszy mówił 

językiem rosyjskiej dyplomacji”. Tego samego dnia Rokita dokładniej wyraził na lamach 
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„Rzeczypospolitej” o co mu chodzi w krytyce zachowania Tuska : „Donald Tusk nie powinien 

pochopnie 1 września na Westerplatte operować językiem rosyjskiej dyplomacji, snując 

dywagacje o nowym ładzie bezpieczeństwa z udziałem Rosji. To był przecież tradycyjny język 

polityków rosyjskich, który zakłada, że należy pomóc rozbić NATO. A ono jeszcze dycha”. 

Dość podobne w swej wymowie były wypowiedziane tego samego 3 października w TVN 

konkluzje europosła PiS Pawła Kowala. Przyznając, że „NATO jest w opłakanym stanie na 

skutek Afganistanu” Kowal stwierdził: „Rząd Tuska zrobił tyle gestów wobec Rosji, że było to 

na granicy dobrego smaku. I co? Zero efektów!”. W odniesieniu do Sikorskiego widać, że dawno 

minęły czasy, gdy obecny minister spraw zagranicznych buńczucznie perorował o gazociągu 

rosyjsko-niemieckim jako nowej odmianie paktu Ribbentrop-Mołotow. Już ubiegając się o 

funkcję sekretarza generalnego NATO, chcąc pokazać jak bardzo jest życzliwym Rosji, 30 

marca 2009 r. strzelił kardynalne głupstwo, mówiąc, że uważa za słuszne przyjęcie Rosji do 

NATO”.Czyli wpuszczenie wilka do owczarni!. Od miesiąca Sikorski raczy nas kolejnymi 

tekstami na rzecz reorientacji polskiej polityki zagranicznej, czytaj: na rzecz maksymalnego 

przymilania się Rosji. Tylko,że taką politykę podlizywania się Rosji już przerabialiśmy z 

żałosnymi efektami za prezydenta A. Kwaśniewskiego. Dość przypomnieć słynne uroczyste 

obchody zwycięstwa nad faszyzmem w Moskwie, gdy niestrudzonego „przyjaciela Rosji” 

A.Kwaśniewskiego skierowano do tylnego rzędu zagranicznych gości (znaj swoje miejsce 

moćpanie! ), a prezydent Putin totalnie „zapomniał” o polskim wkładzie w zwycięstwo nad 

faszyzmem, eksponując „wkład”niemieckich i włoskich antyfaszystów ! 

    Z drugiej strony ostatnie tygodnie pokazały zupełne fiasko złudzeniowej, mierzącej siły na 

zamiary, polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec Rosji. Nadmiernie ufając w trwałość 

wsparcia ze strony polityki amerykańskiej, prezydent Kaczyński pragnął być liderem wszystkich 

państw obawiających się rosyjskich zakusów imperialnych, od Gruzji po Ukrainę i Litwę. I 

przeżył straszny zawód. Poza niespodziewaną prorosyjską woltą Stanów Zjednoczonych musiał 

przekonać się o fatalnej słabości swych wschodnich sojuszników. Gruzja wyszła strasznie 

poturbowana z wojny, w którą dała się sprowokować na skutek błędów swego prezydenta. Na 

Ukrainie rządy naszych „sojuszników”: Juszczenki i Tymoszenki totalnie skompromitowały się 

nieudolnością i korupcją, torując drogę dla niechętnego nam prorosyjskiego Janukowicza. A w 

międzyczasie zapłaciliśmy straszną cenę za bierne przyglądanie się temu jak nasz „przyjaciel” 

Juszczenko fetuje kręgi antypolskich banderowców, które stały się dlań głównym oparciem 

politycznym. Jest rzeczą oczywistą, że powinniśmy wspierać siły chcące bronić niezależności 

Ukrainy od Rosji. Czy można robić to jednak bezwarunkowo, za cenę deptania polskiej historii 

na dawnych kresach i milczącego godzenia się z umacnianiem się na Ukrainie skrajnego 

antypolskiego nacjonalizmu?  Niedawno ostrzegał przed tym profesor Bogumił Grott w 

publikowanym w Biuletynie IPN świetnym szkicu: „Ukraiński nacjonalizm a polska polityka 

wobec Ukrainy i Ukraińców”. Pisał: „Drugim pewnikiem jest także i to, że zorganizowana w 

duchu nacjonalizmu ukraińskiego Ukraina może być niebezpiecznym sąsiadem. Tu ciśnie się 

przed oczy pewne historyczne porównanie z okresu średniowiecza, kiedy to Konrad Mazowiecki 

w obawie przed pogańskimi Prusami sprowadził Zakon Krzyżacki do Polski. Ten zaś wymknął 

się spod kontroli księcia mazowieckiego, stając się ogromnym zagrożeniem dla całej Polski”. 

Morał: strzeżmy się przepędzania diabła Belzebubem!  

       Polska nie może być samotnym błędnym rycerzem nadstawiającym głowę za innych. 

Odrzucając kapitulancką politykę Tuska i Sikorskiego, należy równocześnie zadbać o 
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ostrożniejszą politykę wobec Rosji. Przede wszystkim trzeba maksymalnie strzec się takich 

gestów i słów, które mogą być potem eksponowane w putinowskiej propagandzie jako dowód 

naszej rusofobii. Oblając antypolskie  kłamstwa oficjalnej rosyjskiej propagandy (czego nie robi 

ani polski rząd , ani MSZ), trzeba na każdym kroku akcentować jak bardzo  zależy nam nad 

zbliżeniu z Rosjanami jako narodem. Dam tu konkretny przykład. Prezydentowi 

L.Kaczyńskiemu udało się zorganizować zbiorowe wystąpienie przywódców  mniejszych i 

średnich krajów naszego regionu w obronie bezbronnej Gruzji. Było to udane wystąpienie i na 

pewno potrzebne. Tyle, że przy okazji prezydent Kaczyński powiedział w Tbilisi o Rosji kilka 

ostrych zdań za dużo. Czego jednak najmocniej mi zabrakło u Kaczyńskiego, to zrobienia w tym 

samym czasie wyraźnego gestu wobec narodu rosyjskiego. Gestu pokazującego, iż będąc 

przeciw imperialnym putinowskim zapędom, bardzo chcemy równocześnie dogadywać się z 

narodem rosyjskim jako takim. Na miejscu prezydenta Kaczyńskiego natychmiast po powrocie z 

Tbilisi uroczyście wręczyłbym kilkanaście wysokich odznaczeń wybitnym „przyjacielom 

Moskalom” typu Wladimira  Bukowskiego, poetki Natalii Gorbaniewskiej, historykom z 

antystalinowskiego Memoriału etc. Dziwię się mocno, że nikt ze świty doradczyń i doradców 

Lecha Kaczyńskiego nie doradził mu czegoś takiego ! Jacy to doradcy?! Generalnie 

doradzałbym też, by w naszych oficjalnych i publicystycznych wypowiedziach na temat Rosji 

unikać antyrosyjskich uogólnień, tym mocniej piętnując za to zbrodnie sowieckiego komunizmu 

wobec innych państw i wobec samej Rosji. Już  profesor Norman Davies zwracał uwagę na to, 

że w wypowiedziach prezydenta L.Kaczyńskiego za bardzo eksponowane są tylko polskie 

krzywdy, naniesione nam przez Sowietów, zamiast mówienia za każdym razem o krzywdach, 

jakie poniosły od stalinizmu też inne narody: państwa kaukaskie siłą wcielone do Zwiazku 

Sowieckiego, Ukraińcy, dotknięci wyreżyserowanym poprzez Stalina i Kaganowicza Wielkim 

Głodem, brutalnie zaatakowana w 1939 r. Finlandia, wcielone przemocą w 194O r. do ZSRS 

narody bałtyckie, Węgry, których powstanie tak krwawo Sowieci stłumili w 1956 r., etc. Należy 

też dużo częściej mówić, że pamiętamy o tragedii paru dziesiątków milionów Rosjan, ofiar 

stalinizmu. To będzie nam zyskiwać dużo większą sympatię wśród antykomunistycznych 

środowisk w Rosji i wspierać ich opór przeciw rehabilitacji stalinizmu przez Putina. Szkoda, że 

prezydent Kaczyński nie wspomniał o zrozumieniu dla gehenny milionów Rosjan w stalinizmie 

w swym skądinąd świetnym przemówieniu na Westerplatte. Z drugiej strony, gdy mówił o 

tragedii dwudziestu kilku tysięcy Polaków zamordowanych w Katyniu za to, że byli Polakami, 

szkoda, że nie wspomniał również o wcześniejszej tragedii 111 tysięcy Polaków, 

zamordowanych w latach 1936-1939 na sowieckiej Ukrainie i Białorusi, tylko za to, że byli 

Polakami. Jak widać niekompetentni doradcy nie podpowiedzieli tego prezydentowi! 

    Inna ważna sprawa. Niedawno w tak panegirycznie oddanej Kaczyńskim „Gazecie Polskiej” 

doszło do wyjątkowo głupiego antyrosyjskiego wybryku, na który nikt nie zwrócił uwagi, choć 

powinien zostać natychmiast bardzo ostro potępiony i wyśmiany. 23 września 2009  Piotr 

Lisiewicz wystąpił na łamach tejże „Gazety Polskiej” z pochwałą „pewnej starej dobrej piesni”, 

głoszącej : 

  „ Jak dobrze nam upalnym świtem 

     pacyfikować ruską wieś ! ( Podkr.-[JRN) 

     Stojąc pod płotem z automatem,  
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     śpiewając reakcyjną pieśń(…)”. 

       Trzeba naprawdę bardzo mocno upaść na głowę, by wychwalać słowa o  „pacyfikowaniu  

ruskiej wsi”. Uważam takie teksty jak dywagacje Lisiewicza za nadzwyczaj kompromitujące i 

bardzo szkodliwe dla Polski. Cóż jednak wymagać od dziennikarzyny z „Gazety Polskiej”, kiedy 

na krótko przed śmierci równie szkodliwymi antyrosyjskimi nonsensami popisał się skądinąd 

wybitny historyk profesor Paweł Wieczorkiewicz. W jednym z tekstów snuł on absurdalne 

marzenia o niedoszłej wspólnej koalicji II RP z Niemcami Hitlera i wyprawie przeciw Rosji 

Sowieckiej, a później o wspólnej polsko- niemieckiej defiladzie zwycięstwa w Moskwie. Można 

sobie wyobrazić, z jaką satysfakcją cytowali tekst prof. Wieczorkiewicza  co zajadlejsi rosyjscy 

polonofobowie, komentując: „Jak dobrze, że przetrzepalismy skórę tym Polaczyskom 17 

września 1939 r!” Na tle ogromnej fali polakożerczych tekstów w Rosji kretyńskie wyskoki 

Lisiewicza czy prof. Wieczorkiewicza były czymś odosobnionym, ale niestety… 

wystarczającym do posługiwania się tym jako argumentem w Rosji przez naszych wrogów. 

Dlatego na każdym kroku staram się akcentować: istnieje potrzeba przeciwstawiania się na 

każdym kroku nie tylko głupawej germanofilii, rusofilii czy żydofilii, ale także równie głupawej 

rusofobii, germanofobii czy żydofobii. 

  

                  Co robić w tak trudnym czasie?  

        Nie da się ukryć - dziesięciolecia psucia polskiej polityki zagranicznej przez czerwono-

rózowe łże-elity zapracowały na to, że możliwości oddziaływania Polski na arenie 

międzynarodowej są dziś bardzo ograniczone. Do tego dochodzą fatalne konstelacje w polityce 

międzynarodowej. Nie oznacza to jednak, że należy kapitulować czy lamentować, lecz po prostu 

zabrać się do zakrojonego na całe lata „długiego marszu” na rzecz umocnienia Polski od 

wewnątrz i szukania sojuszników na zewnątrz. A być może nadejdzie wreszcie lepsza 

koniunktura dla Polski,  wszak  tyle rzeczy nagle się zmienia w polityce. 

    Przede wszystkim trzeba zabrać się do przyspieszonej naprawy Rzeczypospolitej i 

doprowadzenia do odsunięcia raz na zawsze obecnego Rządu Katastrofy Narodowej. Pierwszym 

bardzo istotnym działaniem w tym względzie musi być doprowadzenie do zdecydowanego 

zwycięstwa opcji patriotycznej w wyborach samorządowych i przepędzenia platformowców i 

SLD-owców z większości samorządów.  Na to jednak trzeba bardzo solidnie zapracować. Stąd 

koncepcja, z jaką wyszło kierownictwo Ruchu Przełomu Narodowego. Nie wolno odkładać 

przygotowań do wyborów samorządowych na ostatnie miesiące przed wyborami jak to dotąd 

bywało.  Zacząć te przygotowania dużo wcześniej, przynajmniej na rok przed wyborami i wtedy 

starać się o maksymalne dogadanie wszystkich sił patriotycznych, ustalenie wspólnych 

kandydatów na radnych burmistrzów i prezydentów w poszczególnych  miejscowościach.  Stąd 

kolejne zjazdy Klubów Patriotycznych powołanych przez Ruch Przełomu Narodowego dla 

integrowania sił patriotycznych w kampanii przedwyborczej: zjazd w Bydgoszczy 27 czerwca 

2009r. i zjazd w Kielcach 10 pażdziernika 2009 oraz zaplanowany na parę miesięcy później 

zjazd we Wrocławiu. Równocześnie z tym trzeba prowadzić intensywne przygotowania do 

wyborów prezydenckich i parlamentarnych, aby doprowadzić do ratującego Polskę przełomu 

politycznego. Wiemy, że obecna afera hazardowa to tylko czubek góry lodowej. Stąd apel do 
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ludzi kompetentnych na prawicy – przygotujmy  jak najszybciej możliwie jak najpełniejszy 

książkowy zestaw działań platformowców, naruszających prawo, czy po prostu nieetycznych. 

Bardzo przydałoby się również jak najszybsze opracowanie i wydanie historii kilku lat rządów 

PO pod kątem działań polityków tej partii uderzający w polskie interesy narodowe w sferze 

polityki zagranicznej i wewnętrznej, w wojsku, sądownictwie, oświecie, kulturze i nauce. 

Książka może mieć bardzo prosty tytuł, adekwatny do treści – „PO przeciw polskim interesom 

narodowym”. 

  

                                W stronę koncepcji Międzymorza.                   

        Rządzące Polską łże-elity od dawna zapatrywały się z nabożnym uwielbieniem na wielkie 

kraje Zachodu, od Stanów Zjednoczonych po Niemcy, lekceważąc mniejsze i średnie kraje 

naszego regionu. Powołano niby Trójkat Wyszechradzki, lecz jego spotkania ograniczały się do 

salonowego cmokierstwa bez troski o szersze porozumienie społeczeństw i wzajemne poznanie. 

Nie przypominam sobie na przykład choć jednej wspólnej telewizyjnej debaty polsko-czeskiej – 

węgierskiej na temat transformacji gospodarczych (terapii szokowej etc.) lustracji czy 

dekomunizacji, z udziałem czołowych polityków, ekonomistów czy socjologów wszystkich 

trzech krajów Trojkata Wyszechradzkiego. Co przecież mogłoby być ogromnie pouczające, ale 

być może zbyt odstraszające dla naszych polityków. Ludzie mogliby się bowiem przekonać 

słuchając zagranicznych głosów w tej debacie,  że inne kraje pewne rzeczy rozwiązywały 

mądrzej niż Polska. Znam doskonale historię stosunków polsko-wegierskich ostatnich 

dziesięcioleci, i mogę otwarcie powiedzieć, nigdy te stosunki i wzajemna znajomość  nie były na 

takim dnie jak obecnie. To po co w ogóle funkcjonował Trójkat Wyszechradzki? Dla 

wzajemnych toastów panów prominentów?! Inna sprawa – wiem, że na Słowacji przez wiele lat 

Polacy   plasowali się na pierwszym miejscu wśród narodów najbardziej lubianych przez 

Słowaków. I co, czy cokolwiek zrobiono w Polsce dla wykorzystania takiej „koniuktury” dla nas 

na Słowacji i dużo większego zbliżenia obu społeczeństw?  

        Innego typu kwestia… Zastanówmy się, czy nie było ciężkim błędem to, że każdy z 

naszych krajów: Polska, Węgry, Czechy czy Słowacja negocjowały pakiet warunków 

decydujących o przyjęciu do UE w pojedynkę, co ułatwiało rozgrywanie nas przez wielkie kraje 

Unii? Czy nie byłoby dużo korzystniej dla nas, gdybyśmy wystąpili o wspólne negocjowanie 

warunków przyjęcia do UE. Inna sprawa. Polska i Czechy są krajami zagrożonymi przez 

roszczenia Niemiec kie (Czechy odczuwają to zagrożenie jeszcze mocniej niż my). Co stało więc 

i co stoi dziś na przeszkodzie we wspólnym wraz z Czechami przeciwstawianiu się wspólnemu 

zagrożeniu? Czy na przeszkodzie w dogadywaniu się strony polskiej z Czechami stoi to, że na 

czele Republiki Czeskiej stoi tak wielki i samodzielny polityk jak Vaclaw Klaus, nie skłonny do 

posłusznego stania na baczność przed luminarzami Unii Europejskiej? A przecież do 

dogadywania się z Czechami powinna nas skłaniać także inna kwestia – wspólne poczucie  elit 

politycznych obu krajów, że zostaliśmy porzuceni przez USA po decyzji B.Obamy z 17 września 

1939 r. Były premier Czech Mirek Topolanek powiedział wprost: „Amerykańska decyzja 

oznacza, że wróciliśmy do roli, jaką znamy w Europie Środkowej z ostatnich 100 lat. Znów 

nie mamy pewnych sojuszników i nie jesteśmy pewni swego bezpieczeństwa. To zagrożenie 
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i ja tak to czuję”. (Podkr.-JRN. Cyt. za: P.Semka: Pełzająca finlandyzacja, „Rzeczpospolita” z 

21 wrzesnia 2009). 

         Jeszcze inna sprawa. Partia narodowej opozycji Viktora Orbána odniosła na Węgrzech 

miażdżące zwycięstwo w tegorocznych eurowyborach. Przewiduje się takież miażdżące 

zwycięstwo partii Orbana wyborach parlamentarnych przyszłego roku nad postkomunistami i 

węgierska odmianą Unii Wolności- Związkiem Wolnych Demokratów. Zdrowy rozsądek 

nakazywałby szukanie przez polska prawicę patriotyczną kontaktów z partią Orbána i samym 

Orbánem (jako byłym i przyszłym premierem ) już wcześniej na długo przed wyborami. (By nie 

znalazł się w wyłącznej orbicie wpływów niemieckich, czego nie wykluczam ze względu na 

tradycyjne germanofilstwo Węgrów). Dlaczego nikt z kierownictwa PiS nie pomyślał jak dotąd o 

zaproszeniu Orbána do Polski i nawiązania z nim jak najbliższych kontaktów oraz ich 

nagłośnienia? Rok temu, jeszcze na długo przed miażdżącym zwycięstwem partii Orbána w 

eurowyborach, proponowałem stworzenie swoistego politycznego trójkąta Kaczyński-Klaus-

Orbán. Napotkałem na całkowity brak odzewu ze strony PiS. A przecież właśnie Orbán jako 

twardy antykomunista mógłby być najlepszym partnerem Kaczyńskich w żądaniu rozliczenia 

totalitarnych zbrodni Związku Sowieckiego wobec narodów środkowej i wschodniej Europy. 

Przypomnę tu, że właśnie V. Orbán wystapił już 18 czerwca 1989 r. podczas uroczystego 

pogrzebu zwłok straconego przez komunistów b.premiera I.Nagya w Budapeszcie żadaniem 

opuszczenia Wegier przez wojska sowieckie. Orbán wystąpił z tym żądaniem jako pierwszy 

polityk w całej Europie środkowo-wschodniej. 

         Szukając sojuszników w naszym regionie powinniśmy zwrócić się do osamotnionej Serbii, 

tak niegodnie zdradzonej przez rząd Tuska (poprzez uznanie niepodległości Kosowa). Warto 

zacząć budować zarysy wspólnoty interesów małych i średnich narodów naszego regionu, które 

tak są rozgrywane i oszukiwane przez wielkich. Być może warto powrócić do międzywojennych 

koncepcji tzw. Międzymorza, które bardzo ciekawie przedstawił na łamach miesięcznika „Moja 

Rodzina” z września 2009 r. historyk dr Krzysztpf Kawęcki, wiceprezes Ruchu Przełomu 

Narodowego. (Por. jego tekst: „Międzymorze –środkowoeuropejska alternatywa Unii 

Europejskiej”.) Dr Kawęcki pisał m.in. : „Narody i państwa Europy Środkowej zamiast 

rozpływać się w ponadnarodowej formule brukselskiego superpaństwa powinny doprowadzić do 

wzajemnej współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej i militarnej w formie konfederacji. 

Obecne tzw. elity polityczne tych państw nie są jednak do tego zdolne. Tym bardziej wyzwanie 

to powinny podjąć środowiska patriotyczne tych krajów”. 

   

                      Szukać  przyjaciół wśród społeczeństw 

          Dotychczas przedstawiciele kolejnych polskich rządów i polscy dyplomaci skupiali się 

głównie na kontaktach z zagranicznymi oficjelami, zaniedbując szukanie  szerszego dotarcia do 

społeczeństw w poszczególnych krajach. Ja bym zdecydowanie zmienił proporcje w tym 

względzie. W małym stopniu wierzę w skuteczność naszych przekonywań do prawdy o Polsce w 

odniesieniu do takich cynicznych graczy jak kanclerze Kohl czy Schroeder, prezydenci Chirac 

czy Sarkozi. Uważam, że dużo skuteczniejsze okazywałyby się nasze próby szerszego dotarcia 

do różnych zagranicznych środowisk kulturalnych i naukowych, studentów etc. Przekonują mnie 
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o tym m.in. doświadczenia z długiej, szczerej rozmowy z naszym niemieckim przyjacielem z 

Carlem Beddermanem i jego żoną, rozmowy z niektórymi Amerykanami i Kanadyjczykami, 

lektura tekstów takich Niemców jak H.Laeuen i C.Royen, tekst wstrząsającego wywiadu z dr 

Jochenem Böhlerem, teksty takich naszych „przyjaciół Moskali „ jak W. Bukowski, profesor 

Siergiej Słucz, znany rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow, etc.  

     Szczególnie  wzruszył mnie upór, z jakim stoi po stronie prawdy o Polsce niemiecki historyk 

Jochen Böhler, autor paru ważnych książek o agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r.:  „Die 

deutsche Wehrmacht und die polnische Bevölkerung 1939” ( Niemiecki Wehrmacht i  polska 

ludność cywilna 1939) i „ Der ϋberfall” (Napaść). W obszernym wywiadzie dla „Tygodnika 

Powszechnego” z 6 września 1939 r.  pt. „Wojna totalna” Böhler z oburzeniem piętnował takie 

fakty jak wymordowanie przez Einsatzgruppen (Grupy Operacyjne Policji Bezpieczeństwa)  i 

Selbstschutz (rodzaj milicji, rekrutującej się z niemieckiej mniejszości w II RP) aż 40-50 tysięcy 

obywateli polskich. A także to, że „ani jeden niemiecki żołnierz czy policjant nie został 

pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie z roku 1939” w Polsce. Moja wielka nadzieja 

wiąże się właśnie z takim uczciwymi Niemcami jak  dr Jochen Böhler, czy autor niedawno 

wydanej  także w polskim przekładzie książki odsłaniającej kulisy niemieckiej dywersji w 

Bydgoszczy historyk i dziennikarz Gunther Schubert. Problem w tym, że władze polskie winny 

naciskać na zmiany w polityce oświatowej Niemiec, tak żeby nie pomijano tam tak jak dotyczas 

się robi w niemieckich szkołach spraw zbrodni popełnionych na Polakach w drugiej wojnie 

światowej. Efektem jest niemal totalna niewiedza niemieckich uczniów o okrucieństwach, jakie 

popełnili ich przodkowie i krewni w Polsce w czasie wojny. Oddajmy w tej sprawie znów głos 

uczciwemu Niemcu – dr Jochenowi Böhlerowi. W cytowanym wywiadzie dla „Tygodnika 

Powszechnego” Böhler mówi wprost: „W Niemczech nie istnieje prawie w ogóle coś takiego,  

jak zbiorowa pamięć o kampanii wrześniowej. Pamięta się o sporach o Gdańsk i tzw.korytarzu, a 

więc o tym, o czym pisała prasa niemiecka i światowa przed napaścią Niemiec, a także o 

rzekomych bądź faktycznych atakach na członków niemieckiej mniejszości w Polsce. 

Zaryzykowałbym tezę, że o tym, co rzeczywiście działo się później, we wrześniu 1939 r., na 

polskiej ziemi, „niemiecki Kowalski” nie ma bladego pojęcia (…) Chciałbym, aby te sprawy 

były w Niemczech znane. One są ważne dla naszego nastawienia do Polski i Polaków. I są 

ważne również dla zrozumienia naszej własnej historii”. 

   

                        O dużo skuteczniejszą walkę z antypolonizmem  

       Jesteśmy dziś jako duży naród najbardziej oczernianym narodem świata. I to narodem 

oczernianym zupełnie bezkarnie. Ks. prof. Waldemar Chrostowski pisał kiedyś w znakomitej 

książce: „Rozmowy o dialogu” (Warszawa 1996, s.230-231): „Wypowiedzi o charakterze 

antyżydowskim lub antysemickim są bardzo nagłaśniane, w przeciwieństwie do antypolskich – 

lekceważonych i bagatelizowanych. Popatrzmy na ten problem choćby ze statystycznej strony: 

na całym świecie żyje około 15 milionów Żydów i prawie 40 milionow  Polaków w kraju oraz 

kilkumilionowa ( kilkunastumilionowa-JRN)  Polonia.  Antypolskie wypowiedzi dotyczą 

narodu, który jest trzy razy liczniejszy. Sądzę, że jednym z aspektów dialogu i nowej sytuacji po 

1989 powinno być przywracanie Polsce i Polakom godności. Oznacza to domaganie się 
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szacunku i stanowczy sprzeciw wobec antypolskich wystąpień, bagatelizowanych przez wiele 

środowisk także w kraju”. 

     Ze względu na ogromną i wciąż nasilającą się ofensywę antypolonizmu powinniśmy sięgnąć 

do nadzwyczajnych remediów. Najskuteczniejszym z nich wydaje mi się zrealizowanie 

wysuniętej już sporo lat temu propozycji Włodzimierza Twerdochlebowa, przebywającego przez 

dziesięciolecia na emigracji pisarza i publicystę, ostro atakującego w swej książce „Jałtańskie 

pojękiwania” przejawy antypolonizmu. Twerdochlebow wystąpił z propozycją, aby strona 

polska doprowadziła do przyjęcia w ONZ konwencji zakazującej uprawiania  „mowy 

nienawiści” przeciw jakiemukolwiek narodowi. W aktualnej sytuacji na wprowadzeniu tego typu 

konwencji najbardziej skorzystaliby własnie Polacy jako najbardziej oczerniany naród świata. 

Dodam,ze nasi przedstawiciele w ONZ i w europarlamencie powinni  dużo częściej i dużo 

bardziej stanowczo występować przeciw tak licznym przejawom zagranicznego antypolonizmu. 

Każdy z nich powinien referować w kraju przed partiami, które reprezentuje, co zrobił w tej 

sprawie, tak ważnej z punktu widzenia polskich interesów narodowych. 

     Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno wreszcie wziąć przykład ze 

skuteczności żydowskich komitetów antydyfamacyjnych i zabrać się do wytaczania procesów 

najskrajniejszym antypolskim oszczercom.  Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Janusz 

Kochanowski  już  25 stycznia  2005 r.  akcentował na łamach „Rzeczypospolitej”: „Zjawisko 

używania określenia „polskie obozy koncentracyjne” istnieje od dawna i się nasila. Kilka 

wygranych procesów byłoby dobrym przykładem odstraszającym”. Dodajmy, że 24 stycznia  

2005r.ówczesny minister spraw zagranicznych  RP Daniel Rotfeld zadeklarował, iż jego resort 

„poprze działania instytucji, która zajmie się wytaczaniem procesów. Od tego czasu miało 

miejsce z kilkaset przejawów jadowitych oszczerstw antypolonizmu w różnych krajach świata i 

mamy już czwartego ministra spraw zagranicznych od odejścia D. Rotfelda. Nie słyszałem jak 

dotąd jednak, aby wytoczono komukolwiek w świecie proces z powodu oszczerstw 

antypolonizmu, ani nawet, by powołano jakąś instytucję, która zajęłaby się wytaczaniem 

procesów we wspomnianej sprawie. Minęło ponad 4 lata!... Od czasu do czasu ponawia się - 

całkowicie bezskutecznie- kolejne żądania w tej sprawie bez odzewu ze strony panów Tuska i 

Sikorskiego. Przytoczę tu np. fragment jakże wymownego wywiadu Pawła Lickiewicza z 

ówczesnym europosłem historykiem prof. Wojciechem Roszkowskim: „Oszczerstwem trzeba 

oddać pod sąd”(„Super Express” z 18-19 kwietnia 2009).   Komentowano wówczas nagminne 

podawanie w niemieckich mediach zwrotu „polskie obozy koncentracyjne” w związku z próbą 

ekstradycji z USA do Niemiec Iwana alias Johna Demianiuka. Prof. Roszkowski komentował: 

„Jest to wielka zniewaga, godząca w dobre imię Polski i Polaków. Tym większa, że czynią ją 

Niemcy(…) Większość tych redakcji nie pierwszy raz w ten sposób szkaluje Polskę. Spotykały 

się z prośbami i z protestami z Polski –ale konsekwentnie stosują ten termin. Konsekwentnie 

zakrywają prawdę i skutecznie działają na rzecz  utożsamienia słowa „Polska” ze słowem 

„nazizm”.Ze strony niemieckiej mamy do czynienia z coraz bardziej bezczelnymi próbami 

rewizji historii. Dzieje się tak nie tylko na poziomie mediów. To się rozlewa na całość życia 

społecznego. Podam przykład najnowszego francusko- niemieckiego podręcznika do historii, w 

którym znajduje się mapa przedstawiająca rozmieszczenie obozów koncetracyjnych i obozów 

śmierci w Europie podczas II wojny światowej. W legendzie do tej mapy odniesienie 

geograficzne stosuje się tylko wobec obozów znajdujących się w granicach Polski. Stąd uczeń 

może wywnioskować, że były to obozy polskie. Ale np. obóz w Mauthausen nie jest obozem 
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austriackim, choć znajduje się w Austrii. Tak samo obozy znajdujące się na terenie Norwegii, 

Francji, Czech i innych krajów nie są nazwane obozami norweskimi, francuskimi, czeskimi”. 

   

-  Red. P.Lickiewicz: „Dlaczego tylko nas spotkał taki „awans”? 

 -Prof. W.Roszkowski:„Bo Polaków można bezkarnie poniżać(…) Tego nie można tolerować. 

Nadeszła pora, aby powołać instytucję- nie wiem, czy rzadową, czy może prywatną- która będzie 

skarżyć osoby lżące Polaków i Polskę (…)”. 

         Cóż, od dawna wiemy, że nadeszła taka pora, ale obecny rząd i MSZ  jak spały tak śpią i 

wątpię, żeby się obudziły w tak nieważnej dla nich sprawie. Bo przecież D. Tusk już dawno 

temu napisał, że „Polskość to nienormalność”, to jakże miałby jej bronić?! A tymczasem 

antypolska fala oszczerstw rozlewa się coraz szerzej. Ciekawe, że w przerzucaniu winy za 

zbrodnie niemieckie na Polaków czasami uczestniczą czołowe autorytety żydowskie, doskonale  

wiedzące, kto odpowiadał za holocaust Żydów w czasie wojny. Szczególnie jaskrawym 

przykładem użycia publicznie oszczerczego zwrotu przeciw Polsce była wypowiedź jednego z 

kilku najbardziej znanych izraelskich izraelskich badaczy holocaustu Jehudy Bauera, osobistego 

przyjaciela B. Geremka i naukowca o międzynarodowej renomie. W wywiadzie dla czołowego 

niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” (nr 10 z 2000 r.) Bauer użył zwrotu  „zagazowanie 

Żydów w polskim obozie zagłady Chełmno” („Vergassung von Juden in polnischen 

Vernichtungslager Chelmno”). Znamienne, że o sprawie tak obelżywego dla Polaków wyskoku 

Yehudy Bauera w „Der Spiegel” „dziwnie” milczały tak skore do tropienia domniemanego 

antysemityzmu w Polsce : „Gazeta Wyborcza”,  „Polityka”, „Wprost”. Czym można 

wytłumaczyć fakt, że w polskiej prasie nie doczekaliśmy się ani informacji o interwencji MSZ- u 

w tej sprawie, ani informacji o przeprosinach Polaków za oszczercze stwierdzenia przez Yehudę 

Bauera i redakcję tygodnika „Der Spiegel”. Warto sprawdzić, kto był odpowiedzialnym za brak 

polskiej interwencji w tej sprawie ?! Jedno jest pewne polskim ministrem spraw zagranicznych 

w tym czasie był wielce zaprzyjaźniony  z  Bauerem Bronisław Geremek. No, coż  stare 

przysłowie mówi „kruk krukowi oka nie wykole!” . Warto dodać, że Bauer znany jest z 

zajadłych uprzedzeń do Polski i Kościoła katolickiego w Polsce. „Wsławił się” m.in. 

uogólnieniem, iż „Żydzi w przedwojennej Polsce byli przedmiotem straszliwej fali nienawiści do 

Żydów”.(Por.Y.Bauer: „The Holocaust in Historical Perspectives” , Seattle, University of 

Washington 1978, s.52). W książce swej winił za ten rzekomy straszliwy antysemityzm polski  „ 

w szczególności rzekomy skrajny antysemityzm polskiego duchowieństwa”.(Por.tamże, s. 53).  

Ciekawe, że szereg lat wcześniej we wstępnej części wywiadu z przywódcą gminy żydowskiej w 

Niemczech Ignatzem Bubisem, zamieszczonego 29 marca 1993 w renomowanym austriackim 

czasopiśmie „Profil” informowano, że w czasie wojny Bubis przebywał w „polskim obozie 

pracy” (Polnischen Arbeitslager). Czy w tym szaleństwie jest metoda? Warto dodać, że Bubis, 

choć został w czasie wojny uratowany dzięki polskiej pomocy, niejednokrotnie w różnych 

wypowiedziach dawał wyraz jaskrawym uprzedzeniom wobec Polaków, przy równoczesnym 

wybielaniu Niemiec. 
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       Warto doprowadzić do realizacji pomysł bardzo cennej inicjatywy zgłoszonej  do ministra 

spraw zagranicznych 24 października 2008 r. w interpelacji  posła Zbigniewa Giżyńskiego i 

kilku innych posłów PiS. Grupa posłów PiS proponowała stworzenie przez MSZ centrum 

monitorowania obrazu Polski w najnowszej zagranicznej historiografii. Centrum miałoby być 

tworzone w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Instytut Historii i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie 

Towarzystwo Historyczne. Zespół złożony z przedstawicieli m.in. wyżej wymienionych 

instytucji prowadziłby korespondencję z wszystkimi instytutami historii (zakładami i katedrami 

o podobnym profilu badawczym), działającymi w ramach wyższych uczelni w Polsce w celu 

zbierania informacji i koordynacji sposobu reagowania na przedstawianie zafałszowanego 

obrazu dziejów Polski i narodu polskiego w obcej historiografii. Posłowie wskazywali w swej 

interpelacji na pojawianie się bardzo licznych przekłamań obrazu historii Polski zagranicą, 

„nawet w publikacjach wydawanych przez renomowane wydawnictwa i firmowanych przez 

poważne państwowe instytucje. Tymczasem placówki dyplomatyczne, a w szczególności 

najbardziej w tej materii kompetentni attaché kulturalni, nie wykazują zbyt dużej aktywności na 

rzecz zmiany tego stanu rzeczy. Brak reakcji polskich władz na takie sytuacje jest o tyle 

niebezpieczny, że de facto wywoluje poczucie przyzwolenia na tego rodzaju rewizjonizm 

historyczny, ukazujący Polskę i Polaków w fałszywym, negatywnym  świetle”. 

  

           Co możemy zrobić w stosunkach z Niemcami?  

     Na tak postawione w tytule proste pytanie odpowiedź jest równie prosta: nie za dużo! 

Przynajmniej na razie, choć możemy chcieć zrobić bardzo wiele.  Bardzo ceniony przeze mnie 

profesor Witold Kieżun w sierpniu 2009 r. wyliczył na lamach „Naszego Dziennika”caly katalog 

spraw do załatwienia w stosunkach z Niemcami, pisząc: „Polska przedstawia Niemcom program 

uregulowania nierozwiązanych problemów: 

a)sprawa stale powtarzających się określeń „polski obóz koncentracyjny”, programy TV 

szkalujące i ośmieszające Polaków. Rząd niemiecki powinien wydać oświadczenie w tych 

sprawach powołując się na konieczność utrzymania dobrej atmosfery współpracy w ramach 

UE przypominając ,że obozy koncentracyjne w czasie wojny były budowane i kierowane 

przez Niemców, a idea Unii Europejskiej to życzliwa, solidarna współpraca, a nie 

rozpowszechnianie rewizjonistycznych haseł. 

b) Niemcy likwidują skandaliczną politykę Jugendamtów, zakazu używania języka polskiego 

przez dzieci z mieszanych polsko-niemieckich małżeństw. 

c) Niemcy zapewnią, analogiczną do sytuacji mniejszości niemieckiej w  Polsce, sytuację 

mniejszości polskiej w zakresie szkolnictwa w języku polskim i posiadania reprezentacji w 

Bundestagu.  

d) Niemcy doprowadza do likwidacji istniejącej narodowo-demokratycznej neonazistowskiej 

partii propagującej ideę odwetu nad Polską. 



84 
 

e) Niemcy doprowadzą do likwidacji artykułu w ich Konstytucji zapewniającego 

obywatelstwo mieszkańcom Niemiec w granicach z 31 stycznia 1937 roku. 

  W pełni zgadzając się z postulatami prof. W. Kieżuna obawiam się, że  nakłonienie  

Niemców do  spełnienia  wszystkich z nich będzie sprawą bardzo trudną do załatwienia. Po 

prostu absolutnie wątpię w dobrą wolę niemieckich władz w stosunku do Polski i Polaków. 

Na przykład w odniesieniu do punktu e, postulującego likwidację 116 artykułu Konstytucji 

Niemiec, zapewniającego obywatelstwo mieszkańcom Niemiec w granicach z 31 stycznia 

1937 roku, pozwolę sobie zauważyć, że w tej sprawie doszło ostatnio nawet do radykalnego 

pogorszenia. Jak pisał w „Rzeczypospolitej”  z 4  września 2009 r. Piotr Jendroszczczyk w 

korespondencji z Berlina, zatytułowanej „Sukces wypędzonych”: „Największy land uznał, że 

ziemie zachodnie należą do Polski dopiero od 1990 roku. Wszyscy urodzeni do 1990 roku na 

dawnych ziemiach niemieckich należących od 1945 roku do Polski mogą uzyskać w Bawarii 

wpis, że ich miejscem urodzenia były Niemcy. To kolejny sukces niemieckich wypędzonych 

(…) - Takie stanowisko można zakwalifikować jako akt wrogi i symboliczną agresję (…) 

mówi „Rz” prof. Andrzej Sakson, szef Instytutu Zachodniego w Poznaniu”. 

  

                 Okrążanie Czech i Polski 

     Nader wymownym dowodem niemieckiej złej woli wobec Polski , i dodajmy wobec 

Czech jest niemiecka polityka cierpliwie dążąca do stwarzania róźnych precedensów, które w 

dogodnej chwili zostana wykorzystane jako źródło presji  na Polskę i Czechy. Już 19 

października 2005 r. w informacjach na temat niemieckiej polityki zagranicznej można było 

słę, przeczytać, iż: „Chorwacja wypłaci odszkodowanie Niemcom, którym po drugiej wojnie 

światowej odebrano majątek za kolaborację z reżimem  nazistowskim. Tak stanowi 

ujawnione niedawno porozumienie między rządami Chorwacji i Austrii, które niedługo 

podpiszą parlamenty obu krajów. Stosuje się ono do volksdeutschów przesiedlonych po 

wojnie do Austrii (…) Na tym trendzie do przyznawania odszkodowań korzysta także Berlin. 

Już w czerwcu ubiegłego roku rząd niemiecki ogłosił zamiar uzyskania odszkodowań od 

Zagrzebia dla niemieckich wypędzonych (…) Podobne do chorwackiego prawo o 

odszkodowaniach za powojenne wywłaszczenie przygotowuje dziś Serbia (…) Serbia jest 

trzecim krajem byłej Jugosławii, który idzie na rękę byłym nazistowskim kolaborantom i 

beneficjentom reżimu(…) Slowenia także już przygotowała prawny grunt pod 

odszkodowania| (…) Austriaccy zwolennicy rewizjonistycznej polityki postrzegaj umowę 

miedzy Wiedniem i Zagrzebiem jako precedens, który mógłby znaleźć zastosowanie w 

odniesieniu do innych krajów europejskich. Tekst porozumienia miałby być „wzorcowy dla 

wielu innych krajów”- uważa austriacki deputowany Norbert Kapeller (Austriacka Partia 

Ludowa) ;szczególnie Czechy będą musiały  jego zdaniem zwrócić się w przyszłości ku  

„ciemnym  stronom” swej historii. Żądania  austriackiego rządu okazują się nad wyraz 

przydatne  dla przeforsowania niemieckich postulatów. „Zarówno  obecny, jak i wszystkie 

wcześniejsze rządy Niemiec”- czytamy w oświadczeniu odchodzącego rządu  czerwono-

zielonej koalicji- uznawały wywłaszczenie i wypędzenie Niemców z byłej Czechoslowacji 

za  niezgodną z prawem międzynarodowym niesprawiedliwość”(…)”. 
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  Znając dotychczasowe praktyki władz Niemiec sądzę, że dalej będą one stawiały stanowczy 

opór wszystkim postulatom na rzecz przywrócenia  Polakom statusu mniejszości narodowej, 

jaki mieli do  czasu likwidacji  polskiej mniejszości narodowej  hitlerowskim 

rozporządzeniem. Na razie nic nie słychać o tym by władze niemieckie ustosunkowały się do 

wniosku adwokata Hambury z Berlina na rzecz usunięcia hitlerowskiego rozporządzenia, 

dotąd funkcjonującego w demokratycznych Niemczech! Nic nie mówi się też jak dotąd o 

zwrocie Polakom nieruchomości skonfiskowanych przez nazistów. Nie bardzo wierzę też w 

ewentualną delegalizację narodowo-demokratycznej neonazistowskiej partii. Uważam,że 

największe szanse na realizację powinny mieć punkty a i b z postulatów prof.W.Kiezuna, 

oczywiście tylko w przypadku należytego wsparcia ich przez polski rząd, MSZ, ambasadę i 

konsulaty w Niemczech. A dotąd z tym nie było dobrze. Pamiętam pełen oburzenia list 

Polaka, któremu Jugendamt przeszkadzał w uczeniu jego syna języka polskiego. Uskarżał się 

on na całkowitą obojętność dygnitarzy z polskiego MSZ w jego sprawie. W sprawie 

używania oszczerczych określeń „polskie obozy koncentracyjne najlepszą droga powinny 

być procesy i robienie ciągłych awantur” (dosłownie) Niemcom w Parlamencie 

Europejskim.  Jeśli jesteśmy w UE, to powołujmy się na zasady europejskiej współpracy i 

głośno piętnujmy wspomniane hasła jako ich ordynarne zaprzeczenie. Zobaczymy, czy Jerzy 

Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego zrobi cokolwiek w tej sprawie (trzeba 

go uważnie monitorować w tej kwestii). Zobaczmy też, czy  J.Buzek cokolwiek zrobi dla 

naprawienia wykoślawionego kosztem Polski projektu Europejskiego Muzeum Historii. 

    Wydaje się, że najwięcej i najszybciej w sprawach niemieckich możemy zrobić w Kraju, 

przede wszystkim przez położenie tamy „pełzającej germanizacji”  Opolszczyzny, Szczecina 

czy Wrocławia. Bardzo przydałaby się realizacja proponowanego przez prof. W. Kieżuna 

pomysłu budowy w Gdańsku lub Warszawie muzeum „Polska w drugiej wojnie światowej” z 

pełną dokumentacją „zapomnianego polskiego Holocaustu”. Myślę, że najwyższy czas, by 

skończyć z „dziwnym” uprzywilejowaniem mniejszości niemieckiej w Polsce, tj. tym, że nie 

musi ona przestrzegać progu wyborczego. Powinno to być tematem dla Trybunału 

Konstytucyjnego, który w innych sprawach jest tak bardzo uwrażliwiony na wszelkie 

przejawy nierówności wobec prawa. Występując przeciw antypolskim oszczerstwom na 

terenie Niemiec warto przygotować pełny wykaz niemieckich kłamstw o „polskich obozach 

koncentracyjnych” w niemieckiej prasie centralnej i terenowej. Może tym zajęliby się tak 

często telefonujący do Radia Maryja panowie Stanisław z Monachium i Marek z Bawarii. 

Wartoby przygotować swego rodzaju Białą Ksiegę na temat bilansu złej woli władz i 

innych czynników niemieckich w stosunkach z Polską. Byłaby to naprawdę gruba 

księga. Książkę tę należałoby przetłumaczyć również na j. niemiecki gwoli uświadomienia 

bardziej nonkonformistycznych czytelników. Ja sam już 11 lat temu zebrałem na ponad 5o 

stronach konkretne przykłady tej niemieckiej złej woli wobec Polski i Polaków. 

(Por.J.R.Nowak: „Zagrożenia dla Polski i polskości”, Warszawa 1998, t.II, s. 244-291). Mam 

tym większe prawo ostrego podejmowania tej tematyki, że już trzydzieści sześć lat temu 

pisząc na temat stosunków z Niemcami, wychodziłem „pod prąd”, przeciwstawiając się 

skrajnościom ówczesnej oficjalnej anty niemieckiej ideologii. Przypomnę, że już w 1963 r. 

proponowałem na łamach „Polityki”, abyśmy pokazywali nie tylko czarne karty w 

stosunkach z Niemcami, ale także i punkty jaśniejsze („Polenlieder”, gorące przyjęcie 

Polaków w Nadrenii po Powstaniu Listopadowym, postaci niemieckich pacyfistów typu 

Ossietsk‟ego. Por. J.R.Nowak : Od  Cheopsa do Planu 6-letniego, „Polityka” z 31 sierpnia 
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1963 r.). Pisałem to jako młody człowiek, wbrew dominującym wówczas postawom,  

pomimo tego, że mój ojciec zginął z rąk niemieckich  podczas wojny. 

    Warto zrobić pełny wykaz setek publikacji książkowych wydanych w Polsce dzięki 

szczodrym dotacjom różnych fundacji niemieckich. Bardzo wiele z tych książek za 

niemieckie pieniądze upowszechnia niemiecki punkt  widzenia w sprawie różnych 

miejscowości na polskich Ziem Odzyskanych, tzw. „wypędzonych”, etc. Dobrze byłoby 

przygotować jako osobny tom książkę: „Kto jest kim w lobby  germanofilskim w Polsce”. 

Jaskrawym przykładem germanofilstwa posuniętego do granic fanatyzmu było np. 

wielkopomne „odkrycie” dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu Anny Wolff-

Powęskiej, która stwierdziła expressis verbis, że „Niemcy maja najbogatsze i najdłuższe 

tradycje  tolerancji : od 2 tys. lat są krajem imigracji i pokojowego asymilowania 

obcych”.(Por. „Gazeta Wyborcza” z 13 -14 listopada 1993).  Większej brechty nie można 

było napisać! Z „pokojową” asymilacją obcych przez Niemców najlepiej zapoznali się, jak 

wiadomo  to Słowianie połabscy, doszczętnie wyrżnięci „ogniem i mieczem” lub  przemocą 

zgermanizowani. Ofiarami niemieckiej „tolerancji” padali gremialnie Żydzi. Między innymi 

już w 1096 roku zamordowano w Niemczech około 1500 Żydów. W 1349 roku podczas 

epidemii oskarżono  ich o zatrucie studzien, zapędzono na cmentarz i spalono (ok. 2 tys. 

osób). Przykłady tego typu możnaby długo mnożyć. Nic dziwnego, że Żydzi z Niemiec 

masowo uciekali przed tak „bogatą” w zabójcze pomysły „tolerancją” do Polski. Dodajmy, 

że bez wątpienia największy Niemiec XVI wieku Marcin Luter wsławił się słynnymi 

żądaniami, aby spalić wszystkie synagogi, zniszczyć domy Żydów, a w końcu wypędzić ich 

na zawsze z Niemiec. Program ten przedstawił w pamflecie „Von den Juden und ihren 

Lϋgen” ( O Żydach i ich kłamstwach). Rzecz znamienna, p. Wolff-Powęska, wypisująca tak 

kłamliwe chwalby Niemców, była przez 14 lat (od 1990 do 2004 r.) dyrektorem Instytutu 

Zachodniego w Poznaniu, głównego centrum badań niemcoznawczych w Polsce. 

Niewłaściwy człowiek na niewłaściwym miejscu! 

   

       Ostrzeżenia przed zagrożeniami związanymi z traktatem lizbońskim 

      Stoimy przed bardzo poważna groźbą podpisania traktatu lizbońskiego przez prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Szkoda, że nasz prezydent nie poszedł drogą sprzeciwu wobec traktatu 

lizbońskiego, tak konsekwentnie reprezentowana przez prezydenta Czech Vaclava Klausa, 

największego dziś męża stanu w Europie  Środkowej, a może nawet w całej Europie.  Klaus 

od lat potrafi bronić nie ograniczania suwerenności państw narodowych wbrew wszelkim 

falom nacisków. Inaczej stało się w przypadku prezydenta L. Kaczyńskiego, który tym 

naciskom uległ i zapowiedział szybkie podpisanie traktatu lizbońskiego.  Czy zdaje sobie 

sprawę, że tą decyzją  sam przesądza o utracie wielkiej części swego patriotycznego 

elektoratu z przeszłości  i  samobójczo niweczy ostatecznie swoje szanse na kolejną 

prezydenturę?  Działając równocześnie na szkodę własnego kraju. Co gorsza prezydent nie 

pomyślał nawet o wystąpieniu z projektem ustaw zabezpieczających suwerenność kraju i 

prawo narodowe, o jakie postarali się Niemcy. Bardzo źle wróży to przyszłym szansom 

Polski w UE. Warto  przypomnieć w tym kontekście kilka udokumentowanych opinii o 

szkodach, jakie traktat lizboński przyniesie dla Polski i dla Europy.                          
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          Zacznijmy od przytoczenia opinii byłego europosła, jednego z najlepiej 

przygotowanych i kompetentnych europosłów- Witolda Tomczaka.  Za Biuletynem 

Informacyjnym (nr 6 z kwietnia 2009) biura europosła W. Tomczaka przytaczam jego uwagi 

na temat: „Niektórych skutków wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony” : 

1).Unia Europejska otrzymuje osobowość prawną, przekształca się w europejskie 

superpaństwo. Państwa członkowskie przekazują na rzecz Unii  Europejskiej atrybuty 

państwowości. W licznych sprawach wyłączne prawo decyzji otrzymuje Unia. 

2.)Potwierdzona zostaje nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym, w tym nad 

narodowymi konstytucjami. 

3.) Utrata waluty narodowej i własnej polityki finansowej. 

4.) Utrata prawa weta wobec niekorzystnych dla Polski unijnych decyzji. 

5.) Budowanie nowego porządku społecznego opartego na negacji Prawa Bożego i Prawa 

Naturalnego. Promocja patologii uderzających w rodzinę. 

6.) Zaostrzenie nadzoru i systemu kar wobec ustaw i decyzji krajowych niezgodnych z 

unijnymi celami. Już dziś tego doświadczamy –sprawa Rospudy, kwoty produkcyjne w 

rolnictwie i kwoty połowowe dla rybaków, wygaszanie produkcji polskich stoczni, hut, 

cukrowni itd. 

7.)Wzrost znaczenia instytucji unijnych- Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, 

Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

8.) Degradacja polskiego Parlamentu, Rządu i centralnych instytucji państwa polskiego. 

9.) Traktat z Lizbony praktycznie nie różni się w założeniach i zapisach od Eurokonstytucji 

odrzuconej wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii. Przyznają to sami autorzy i 

promotorzy obu dokumentów. 

10.) Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony pozycja i głos Polski w Europie ulegną 

znacznemu osłabieniu. Potwierdzają to nawet tzw. euroentuzjaści                 (…) Aby 

współpracować z innymi narodami Europy  nie jest konieczny Traktat Lizboński ani inny 

substytut Eurokonstytucji, który prowadzi do likwidacji państw narodowych i dominacji 

jednych narodów nad drugimi. 

Odebranie narodom Europy prawa do wyrażenia opinii o Traktacie w referendum świadczy o 

odrzuceniu demokracji przez przywódców Unii (…)”. 

   Warto przytoczyć za tymże „Biuletynem Informacyjnym” (nr 6 z kwietnia 2009) opinię 

czeskiego członka Grupy Niepodległość i Demokracja w europarlamencie Vladimira 

Železny: „Traktat, który wzmacnia role niewybieralnych urzędników UE, wzmacniając w ten 

sposób deficyt  demokracji, tworzy między innymi 105 legislacyjnych i nielegislacyjnych 
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uprawnień UE. W 68 przypadkach zastępują one krajowe prawo veta podejmowaniem 

decyzji większością głosów. Odwraca on uprawnienia krajowe w obszarze polityki 

zagranicznej. Przekazuje proces podejmowania decyzji w UE dużym państwom 

członkowskim, zwłaszcza Niemcom, kosztem mniejszych krajów.(Podkr.-JRN)”. 

     Z bardzo krytyczną ocena traktatu lizbońskiego wystąpił 16  sierpnia 2009 r. na łamach 

„Naszego Dziennika” jeden z największych autorytetów w sferze nauki prof. Witold Kieżun. 

Profesor Kieżun akcentował, że traktat lizboński przyniósł „niczym nie uzasadnioną 

zmianę decydującej siły głosu z traktatu w Nicei, który był podstawą naszego wejścia do 

Unii Europejskiej. Teza o „przywódczych” tendencjach Niemiec (…) jest tu widoczną (…) 

Przyjety system podwójnej wielkości pozostawia Polskę poza gronem „dużych” państw 

unii. Pod względem politycznym oznacza zastąpienie zasady równowagi między 

państwami, która opierała się na parytecie  pomiędzy 6-cioma dużymi krajami Unii 

(Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Polska) (…)zasadą dominacji 

czterech największych państw (Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania) przy czym 

wpływ Niemiec będzie istotnie większy niż pozostałej trójki”. Zdaniem  prof. Kieżuna 

należałoby zapobiec wprowadzanej w traktacie „zbyt dużej dysproporcji siły głosu między 

wielkimi i średnimi państwami, co jest niezgodne z  demokratyczną, podstawową 

zasadą równości”. 

                    

                     Vaclav trzymaj się! 

       W sytuacji, gdy prezydent RP Lech Kaczyński deklaruje gotowość podpisania traktatu 

lizbońskiego ostatnią nadzieją dla Polski i Europy pozostaje stanowczy, samotny opór 

prezydenta Czech Vaclava Klausa przeciw temu traktatowi. Prezydent Klaus znany jest jako 

wielki obrońca suwerenności narodów przeciw wizji superpaństwa europejskiego, snutej 

przez eurokratów.  Stanowczo stwierdził już kilka lat temu: „Obawiam się, aby czeska 

łyżeczka cukru nie rozpłynęła się w europejskiej filiżance kawy”. Poglądy Klausa na Unię 

Europejską zostały bardzo precyzyjnie przedstawione polskim czytelnikom m.in. w tekście 

jego artykułu „Prezydent Klaus o przyszłości Europy”, zamieszczonego na łamach 

„Dziennika” z 19 maja 2008 r. Klaus pisał tam m.in.: „Nie podważam – rzecz jasna- idei 

integracji europejskiej. Dostrzegam jedynie bezlitosny i bezwzględny nacisk na 

zjednoczenie kontynentu w jeden ponadnarodowy i ponadpaństwowy organizm, 

podczas gdy oczywiste jest, że Europa nigdy w przeszłości polityczną całością nigdy nie 

była i ewidentnie być nie musi (…) Dostrzegam również jałowe frazesy abstrakcyjnego i 

zupełnie teoretycznego uniwersalizmu. Widzę obłudę poprawności politycznej(…) Co 

się stanie z demokracją, która jak pokazała historia, funkcjonuje najwyżej na poziomie 

państw narodowych. Czy na skutek faktycznego dziś jej tłumienia nie zginie? Czy zdają 

sobie z tego sprawę zwolennicy radykalnego pogłębiania europejskiego procesu 

unifikacyjnego? Czy są tak naiwni, czy może tak bardzo cieszy ich perspektywa 

technokratycznie zaprojektowanego procesu decyzyjnego, zależnego od urzędników 

zatrudnionych w ponadnarodowych instytucjach, dla których obywatel  jest bardzo 

daleko?”.(Podkr.-JRN). 
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      Jeszcze przed referendum w Irlandii prasę polska i zagraniczna obiegła wiadomość, że 

prezydent V. Klaus pragnie opóźnić o 3-6 miesięcy proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego w 

Czechach poprzez skargi do trybunalu konstytucyjnego co do niektórych punktów traktatu. 

(Por. przedruk artykułu Davida Chartera z „The Times”: „Prezydent Czech już myśli jak 

utrącić traktat lizboński” w dzienniku „Polska” z 22 września 2009). Pisze się o cichej u 

mowie miedzy Klausem, a przywódcą brytyjskich konserwatystów Davidem Cameronem. W 

myśl tej umowy Klaus ma blokować ratyfikacje traktatu w Czechach aż do wyborów w 

Anglii, które przyniosą pewne zwycięstwo konserwatystów. Ci z kolei planują ogłoszenie 

referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, które powinno przynieść wynik negatywny dla 

traktatu przy obecnych nastrojach w Wielkiej Brytanii. Jak z tego widzimy ostatnia nadzieja 

w V. Klausie. Vaclav trzymaj się! 

                  Czy Unia Europejska się rozpadnie? 

   Słyszę już sporo lamentów w związku z groźba ostatecznej akceptacji  traktatu lizbońskiego – 

już nic nie poradzimy nie mamy szans, Unia nas połknie. Powtórzę słowa z początku mego 

tekstu : „jeśli nawet nas połkną, nie dajmy się strawić!”. A z tym UE możemieć wielki  problem, 

bo  trudnymi do strawienia mogą się okazać dość liczne nacje, nie tylko Polacy.  Pamiętamy, że 

Francuzi i Holendrzy raz już w referendum odrzucili konstytucje europejską, faktycznie w 

bardzo małym stopniu różniącą się od traktatu lizbońskiego.Tym razem narodom poza 

Irlandczykami nie dano nawet szansy głosowania w referendum, bo pewno wynik znów byłby w 

większości negatywny. Tyle, że  buta i samowola eurokratów wkrótce może wywołać masowe 

protesty w Europie, i przypuszczalnie to nie my będziemy w pierwszych szeregach 

buntowników. Osobiście stawiam na Anglików, gdzie już teraz Unia budzi najwięcej 

kontrowersji. Warto przy okazji przypomnieć, że autorem książki „Pułapka”, pierwszej 

znakomitej  publikacji, bezlitośnie obnażającej negatywne strony Unii Europejskiej, był 

angielski milioner żydowskiego pochodzenia Sir James Goldsmith. Zacytuję teraz bardzo 

wymowne fragmenty jednej z najostrzejszych brytyjskich krytyk traktatu lizbońskiego – 

wywiadu politologa Hugo Robinsona z konserwatywnego brytyjskiego think tanku Open 

Europe. Wywiad  ten zatytułowany: „W obecnym kształcie Unia Europejska długo nie przetrwa” 

H. Robinson udzielił publicyście „Rzeczypospolitej” Piotrowi Zychowiczowi  w numerze z 6 

maja 2008 r. Robinson, zapytywany, czy radziłby  prezydentowi Kaczyńskiemu  podpisać traktat 

lizboński, odpowiedział: „Oczywiście, że nie podpisywać! Ten dokument nie jest do niczego 

potrzebny ani Polsce, ani Europie. Przeciwnie(…)”. Zapytany, dlaczego uważa, że ten traktat jest 

niedobry dla Polski, Robinson odpowiedział: „Bo przekazuje szereg ważnych kompetencji i 

decyzji z polskiego parlamentu do Brukseli. W kilkudziesięciu kluczowych sprawach Polska nie 

będzie mogła zastosować prawa weta, a jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

będzie radykalnie rozszerzona. Nastąpi wielka centralizacja władzy w rękach wąskiej grupy 

eurokratów, którzy daleko od Warszawy będą podejmować kluczowe dla Polaków decyzje. A 

przecież to polski, wybrany demokratycznie parlament, a Bruksela ma za zadanie reprezentować 

polski naród”.  

     Na uwagę red. P.Zychowicza, że „Polacy są nastawieni euroentuzjastycznie” i może im nie 

będzie przeszkadzać ta rola Brukseli, Robinson odpowiedział: „ Zacznie im przeszkadzać, gdy 

zorientują się, że coraz więcej decyzji jest podejmowanych za ich plecami (…) Obawiam się, że 

gdy Bruksela zacznie narzucać poszczególnym państwom przepisy, których nie będą chcieli ich 
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obywatele, to nastroje wobec Unii gwałtownie się zmienią. Ludzie zapytają, dlaczego nie mogą 

sami o sobie decydować. Gdyby w sprawie traktatu przeprowadzono referendum, politycy 

mogliby powiedzieć: „Sami tego chcieliście”. A tak? (…) Po ratyfikacji traktatu stare problemy 

się nasilą. Biurokracja, protekcjonizm, bezsensowne subsydia dla rolników czy nadmiar 

przepisów. Ten traktat nie stawia czoła fundamentalnym wyzwaniom, którym należy sprostać, 

żeby Unia Europejska mogła sprawnie działać w XXI wieku. Mamy do czynienia z wyjątkowo 

archaicznym dokumentem(…) Bracia Kaczyńscy mieli dobre powody, żeby sprzeciwiać się 

nowemu systemowi głosowania w UE. Rację miał również Jan Rokita, gdy bronił systemu z 

Nicei. Dla Polski był on wyjątkowo korzystny. A teraz wasze wpływy zostaną poważnie 

zmniejszone. Podobnie jak wiele innych krajów, w szeregu spraw nie będziecie mogli stosować 

prawa weta (…) Traktat rzeczywiście poprawi pozycję  Niemiec(…)”. Na koniec Robinson 

ostrzegał: „Państwa członkowskie powinny odzyskać swoje prawa. Problemem Unii jest jej 

zachłanność. Wszelkie zmiany są nieodwracalne. Jeszcze nie było przypadku, żeby Unia 

zrezygnowała z jakichś prerogatyw, które odebrała państwom”. Robinson zachęcał jednak, by 

zacząć stanowczo bronić się przeciw zakusom UE do wszechwładzy nad państwami 

narodowymi. Stwierdził wprost: „Jak wcześniej powiedziałem, musi przyjść moment, w którym 

Europejczycy stwierdzą, że maja dość i wystąpią przeciw Unii. Zobaczymy, jak będzie się 

sprawdzało euro. Na przykład Portugalia i Hiszpania już mają kłopoty ze zbyt silnym kursem 

euro, na który nie mają wpływu. Euro to symbol integracji. Jeśli unia monetarna poniesie 

porażkę, to będzie wielki cios dla koncepcji unii politycznej. Są zresztą inne słabe punkty, gdzie 

mogą się pojawić rysy, a nawet pęknięcia. Musimy na to liczyć (…) Unia w obecnym kształcie 

długo nie przetrwa (…) Na górze panuje powszechny konsensus, przekonanie, że w Unii idzie 

świetnie. Eurosceptycyzm występuje zaś wśród zwykłych obywateli. Prędzej czy później 

nastroje te przenikną do elit”. 

  

                        Roger Scruton ostrzega nas przed Niemcami 

      Warto przypomnieć tutaj ważkie ostrzeżenia dla Polski i Polaków, jakie parę lat temu 

wypowiedział jeden z najwybitniejszych żyjących konserwatywnych filozofów Roger Scruton w 

wywiadzie udzielonym Piotrowi Zychowiczowi z „Rzeczypospolitej” (nr z 28 czerwca 2007) pt.: 

„Europa sama nakłada sobie pętlę na szyję”. Mówiąc o eurobiurokratach, „snujących sen o 

superpaństwie”, Scruton ostrzegał: „Możliwe, że potężni biurokraci krok po kroku, usypiając 

naszą czujność, narzucą w końcu krajom Europy jakąś wspólną konstytucję i zmuszą je do 

posłuszeństwa”. Wyraźnie przestrzegał przy tym Polaków przed wzrastającą pozycją Niemiec w 

UE, stwierdzając, że nie istnieje coś takiego jak wspólny europejski interes i „to, co się działo na 

ostatnim szczycie w Brukseli ostatecznie obnażyło prawdę. Każde państwo ciągnęło w swoja 

stronę, walczyło o własne narodowe interesy (…) Unia Europejska zawsze była używana 

instrumentalnie przez jedne państwa jako maszyna do forsowania własnych interesów i osiągania 

przewagi nad innymi państwami, uznawanymi za rywali (…) w przypadku Niemiec i Francji jest 

to szczególnie widoczne (…) Najbardziej niepokojące jest to, że niemieckie działania 

podejmowane wraz z Rosją mają często bardzo antypolski charakter. To bardzo 

nierozważne. W ten sposób prowokuje się bowiem powrót starych obaw, wywołuje 

wspomnienia o pakcie Ribbentrop- Mołotow (…) Jak już powiedziałem, liczy się tylko 

interes narodowy. Niemcy wiedzą, że Rosjanie dysponują gigantycznymi złożami 
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surowców, na których im bardzo zależy. A to, że używają ich jako broni przeciwko 

państwom, które kiedyś znajdowały się w ich sferze wpływu, no cóż…”.(Podkr.-JRN). I tak 

słynny brytyjski filozof i publicysta już w 2007 r. ostrzegał nas przed antypolską grą Niemiec, do 

spółki z Rosją. A nasz czołowy narodowy usypiacz premier D. Tusk jeszcze półtora roku 

później- 9 grudnia 2008r. perorował w czasie spotkania z kanclerz Angelą Merkel, że stosunki 

polsko-niemieckie są wzorcowe, mogą być modelem dla Europy! 

        Coraz częściej różni zachodni autorzy wieszczą przyszły rozpad Unii Europejskiej, tak jak 

amerykański ekonomista i socjolog Philip Longman w tekście zatytułowanym „Europa rozleci 

się na kawałki”(„Dziennik” z 26 marca 2007). Najczęściej przewidują przy tym, że nie będzie to 

w całości powrót do starych państw narodowych i że dojdzie do powstania wielu nowych 

państw. Na przykład Longman prorokuje powstanie paru państw na terenie Hiszpanii (Baskonii, 

Katalonii, Andaluzji), Belgii (Flandrii i Walonii ), Polski (Śląska i Kaszub). Oby to „proroctwo” 

nie stało się ciałem! 

  

          W obronie polskich interesów narodowych w gospodarce 

        W sferze społeczno-gospodarczej maksymalnie identyfikuję się z celami nakreślonymi 

przez b. prorektor WSKSiM dr Łucją Łukaszewicz w jej jakże gruntownie przemyślanym 

syntetycznym tekście „Kanon polityki polskiej” („Nasz Dziennik” z 4-5 lipca 2009). Przypomnę 

tu niektóre z jej jakże ważkich sugestii: „W ciągu najbliższych 40 lat ludność Polski zmniejszy 

się do około 32 milionów przy posiadanych możliwościach wyżywienia 100 milionów (…) 

Polityka populacyjna musi być priorytetowa. Dowartościowanie wielodzietności poprzez 

wspieranie ekonomiczne rodzin winno konkurować z pracą matki poza domem, czynić ją 

zbyteczną dla niezbędnego budżetu rodziny. Wielodzietność nie może oznaczać pauperyzacji. 

Długotrwałą inwestycją o charakterze narodowym, a nie jedynie formą pomocy socjalnej musi 

być wspieranie młodych rodzin (wydłużenie urlopów macierzyńskich, ulgi podatkowe itp.(…) 

Obecny stan Polski należy określić jako zagrożenie procesem deterytorialnosci, tj. spadku 

ochronnej funkcji granic i władzy rządu nad terytorium oraz ludnością. W związku z tym faktem 

niezbędne jest: 

-zapobieganie (niezależnie od deklaracji rządów państw ościennych łudzących pokojem)  

roszczeniom terytorialnym Niemców wobec ziem zachodnich; Ukrainy wobec Zamościa, 

Przemyśla, Krynicy; Białorusinów i Rosjan w stosunku do ziem białostockich, a także  

rewindykacjom materialnym Żydów. 

-zapobieganie wyprzedaży ziem polskich oraz majątku narodowego inwestorom spoza Polski. 

Dokonującym zakupów towarzyszą m.in. kredyty ze strony ich państw macierzystych. Chłodna 

kalkulacja ekonomiczna przy transakcjach zakupu majątku polskiego (poniżej realnej wartości 

dóbr) wymusza gospodarcze szantaże, np. paliwowe, chciwość definiowana jako „prawa rynku” 

doprowadza do utraty przez Polskę suwerenności. Niezbędne jest zatem: 

- stawianie oporu pasożytniczym grupom kapitałowym w Polsce; 
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-uniemożliwianie penetracji Polski przez struktury niejawne, upolitycznione (szerzące idee 

autonomiczności Śląska, Judeopolonii itp.); pacyfistyczne ruchy ekologiczne, które dokonują 

spektakularnych akcji protestacyjnych, ruchy anarchistyczne rozsadzające ład społeczny; (…) 

- Podpisanie traktatu lizbońskiego przez Polskę uzależni ją niewolniczo (prawnie, moralnie) od 

tworzonego superpaństwa kontynentalnego. Wyprzedzajacą  uniżoność wobec UE czy  też  Rosji 

należy określić jako banicję intelektualną funkcyjnych  elit polskich, brak troski o polską rację 

stanu, zdradę(…)”. 

      Dodałbym do tych postulatów jeszcze sprawę utrzymania waluty narodowej i prowadzenia 

niezależnej polityki monetarnej zamiast pospiesznego wprowadzania euro jak chciał zrobić 

pseudoznawca ekonomii historyk Donald Tusk.  Szczerze doradzałbym Tuskowi uważną  lekturę 

tego, co pisał krytycznie o wprowadzaniu euro znakomity ekonomista Vaclav Klaus w książce: 

„Czym jest europeizm?” (Warszawa 2008, s.37-47). Klaus ostrzegał m.in. (s.43), iż: „Wspólna 

waluta (bez wspólnej polityki podatkowej) stwarza grunt  pod finansową nieodpowiedzialność. 

Możemy nawet mówić, za Anthonym de Jasayem, o finansowej „jeździe bez trzymanki” (…) 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że Europejski Bank Centralny nie jest poddany żadnej 

demokratycznej kontrol  i nastawiony jest na prowadzenie polityki deflacyjnej”. Proponowałbym 

konsekwentne działania wszystkich polskich środowisk patriotycznych na rzecz  ogłoszenia 

deklaracji obrony suwerenności monetarnej Polski.  

  Bardzo przydałoby się też dokonanie przy współdziałaniu wszystkich resortów gruntownego 

bilansu zysków i strat Polski po wejściu do Unii Europejskiej. 

   

                              Razem z Polonią   

    Jedną z największych patologii polityki polskiej po 1989 r. jest ciągłe   traktowanie po 

macoszemu Polonii w różnych krajach świata, brak wykorzystania tak wielkiej ilości 

utalentowanych Polaków zagranicą w rozwoju gospodarczym Polski,  we wspieraniu polskiej 

nauki i kultury. W cytowanej już książce „Zagrożenia dla Polski i polskości” (Warszawa 1998, t. 

II, s. 179-183) szeroko pisałem o zniechęcaniu Polonii przez władze RP, o antybodźcach 

gospodarczych, zniechęcających Polonię do inwestowania w Kraju (cytowalem na ten temat na 

s.181 uwagi prezesa „Wspólnoty Polskiej” prof.Andrzeja Stelmachowskiego). Można odnieść 

wrażenie, że rządzące Polską po 1989 r. łże- elity „czerwone i różowe po prostu bały się i boją 

tego, że mocno religijna, patriotyczna i antykomunistyczna Polonia może „zarażać” swymi  

niepoprawnymi politycznie poglądami środowiska w Kraju. Środowiska tak pracowicie 

indoktrynowane dokładnie w odwrotnym duchu przez „Gazetę Wyborczą”, „Wprost”, 

„Newsweek”,„Politykę”, TVN , PolSat czy nawet publiczną telewizję. Zamiast więc budować 

jak najsilniejszy pomost miedzy Krajem a Polonią większość naszych ambasadorów i innych 

dyplomatów robiła co mogła dla rozbijania i dzielenia patriotycznych środowisk polonijnych, 

kupowania ich przez odpowiednią politykę odznaczeniową, etc. ( Pod tym względem 

prawdziwym prymusem okazał  się na stanowisku ambasadora w W.Brytanii adwokat Tadeusz 

de Virion). W drugiej połowie lat 9o-tych koryfeusze oficjalnej polityki poszli dosłownie „na 

całość” w zwalczaniu największych przywódców polonijnych: Edwarda Moskala i Jana 
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Kobylańskiego, którzy w oczach polskich władz „zgrzeszyli” swym „niepoprawnym, 

staromodnym” patriotyzmem, po prostu miłością do Polski. Robiono, co tylko się dało, dla 

zdegradowania pozycji Polonii, zamiast ją wzmacniać. Efekt tych działań jest widoczny. Ponad 

10 milionowa Polonia w USA, dwa razy liczniejsza  od  tamtejszej diaspory żydowskiej,  ma 

może jedną setną jej wpływów, w ogóle nie liczy się  jako lobby  na amerykańskiej scenie 

politycznej. I to wszystko bardzo mocno szkodzi Polsce, gdyż nie mamy w USA  żadnej   

większej siły, która mogłaby wywierać presję na  amerykańską administracje  przeciw 

porzucaniu Polski.  

  To wszystko musi być zmienione. Dlatego organizując nasz Komitet Obrony Dobrego Imienia 

Polski i Polaków, wciągnęliśmy doń od razu na początku kilkadziesiąt osób z Polonii, w tym 

wielu bardzo znanych działaczy, naukowców itp. Będziemy konsekwentnie walczyć o zerwanie 

z polityką lekceważenia  Polonii, wspierania jej działań i odpowiedniego wykorzystania talentów 

polonijnych w Polsce, wspierania polonijnych inwestycji, otworzenia im zielonego światła przez 

odpowiednią politykę podatkową etc. Konieczne jest powołanie, zgodnie z postulatami  śp. 

prezesa KPA  Edwarda Moskala, specjalnego  rzecznika do spraw stosunków  z Polonią przy 

rządzie RP.  (W połowie lat 90-tych powołano przy rządzie RP takiego rzecznika do spraw 

stosunków z diasporą żydowską, a „zapomniano” o powołaniu rzecznika ds. stosunków z 

Polonią). Umocnieniu więzi z Polonią szczególnie mocno służyłoby wprowadzenie stałej 

reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie RP, wybieranej wyłącznie przez środowiska polonijne ( 

proponowałbym  wybieranie z 10 posłów z Polonii i z 6 senatorów). Trzeba wreszcie 

zatroszczyć się o gruntowne spopularyzowanie w Kraju dorobku intelektualnego Polaków z 

zagranicy na przykład prawie nie znanych w Polsce świetnych prac prof. I.C.Pogonowskiego). 

W Polsce po 1989 r. dość wybiórczo propagowano tylko dorobek wybranych czasopism 

emigracyjnych, głównie giedroyciowej „Kultury”, niemal zupełnie pomijając dorobek czasopism 

prawicowych typu londyńskich „Wiadomości”, etc. To tez musi się zmienić. Apelowałbym do 

prawicowych wydawnictw o przygotowanie przynajmniej trzytomowego wyboru prawicowej 

emigracyjnej publicystyki politycznej i kulturalnej. Sam mógłbym sporo pomóc w tym 

względzie. Za szczególnie ważne uważam organizowanie kongresów integrujących 

poszczególne środowiska polonijne, typu parokrotnie już organizowanych w Częstochowie 

dzięki inicjatywie doktora Zenona Rudzkiego Kongresów Polonii Medycznej. Władze w Polsce 

powinny aktywnie wspierać realizację wysuniętego przez prof. Zygmunta Haducha z Meksyku 

planu  stworzenia Polish Heritage Chairs  ( Katedr Polskiego Dziedzictwa) w Kanadzie, USA , w 

krajach Ameryki Łacińskiej  i w Australii. 

      Osobny temat, który w przyszłości chciałbym szerzej przedstawić w oparciu o prace naszego 

Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, to sprawa wypracowania szerszego 

programu pomocy środowiskom polskim w krajach ościennych (od Litwy, Białorusi , Ukrainy i 

Rosji po Czechy). A także Polakom w Kazachstanie. 
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                    Umacnianie patriotyzmu i tożsamości narodowej 

   - Za szczególnie ważną sprawę uważam zerwanie z godzacą w nauczanie historii narodowej 

osobliwą polityką oświatową minister K.Hall i gruntowne usunięcie fatalnych skutków tej 

polityki. Pisał o tym sporo i jakże kompetentnieprof. Andrzej Nowak. Gruntownej naprawy 

wymagają skutki   działań minister K.Hall w dziedzinie wycinania na j. polskim wielkich 

klasyków literatury (od J.Slowackiego po S. Żeromskiego). 

    -Niezbędne jest podjęcie przez grupę wybitnych patriotycznych historyków, typu prof. A. 

Nowaka, W.Roszkowskiego, J.Rulki,T.Kisielewskiego, T.Marczaka czy T. Kisielewskiego i T. 

Dubickiego gruntownej oceny podręczników do historii.  Ocena ta miałaby polegać na zaleceniu 

prawdziwie wartościowych podręczników i wyeliminowania historycznych śmieci typu 

dwutomowego podręcznika do historii pióra starego agenta komunistycznego („TV Pedagog” ) 

prof. Andrzeja Garickiego. Podręcznik ten w 2000 r. został zawieszony  wykorzystaniu  do 

nauczania w szkołach (po  mojej 67-stronnicowej recenzji, wytykającej kardynalne wręcz 

zafałszowania historii w tym „podręczniku”), ale znów wszedł na rynek księgarski za rządów 

SLD. 

- Należy zrobić wszystko dla zapobieżenia uderzającym w IPN działaniom  polityków PO i  SLD 

. Pragną oni za wszelką cenę zmienić tak potrzebny profil obecnych działań IPN  lub nawet go 

całkowicie zlikwidować (politycy SLD ). Trzeba stanowczo piętnować występowanie w 

jakichkolwiek mediach patriotycznych z krytyką działań IPN, pod jakimkolwiek pretekstem by 

tego nie robiono. Ludzie na prawicy, atakujący w tej chwili IPN, gdy jest tak mocno zagrożony, 

są albo ukrytymi sprzedawczykami, albo „leninowskimi pożytecznymi idiotami”. 

- Należy maksymalnie wspierać znakomicie robiony telewizyjny program TV Historia i 

domagać się udostępnienia go dla dużo większej grupy telewidzów. Nie powinno się żałować 

pieniędzy na dofinansowanie programu tak cennego dla edukacji historycznej. 

- Należy naciskać na telewizję publiczną o udostępnienie w dobrym czasie telewizyjnym 

licznych (około stu) filmów odrzuconych na półki z powodu swej ostrej wymowy rozliczeniowej 

ze zbrodniami komunizmu lub ze względu na ższe władze.„niepoprawnie politycznie” 

przedstawianą tematykę niepodległościową m.in. filmów A.Czerniakowskiej, J.Zalewskiego, w 

tym jego wielkiego cyklu „Pod Prąd”, filmów P. Zarębskiego, G. Brauna, K.Wojciechowskiego 

in. Należy starać się maksymalnie upowszechniać te filmy na spotkaniach dyskusyjnych z  

szeroką publicznością. 

- Należy naciskać na  Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i inne władze  na rzecz 

dofinansowywania „pokrzepiających serca” filmów o wielkich polskich postaciach 

historycznych. Oczywiście chodziłoby nie o wielkie narodowe chały w stylu filmu Petelskich o 

Kazimierzu Wielkim, lecz o filmy prawdziwie fascynujące, pogłębione psychologicznie typu 

słynnego filmu brytyjskiego „Lew zimą” o strasznych powikłaniach historycznych w Anglii XII 

wieku. Jakiż wielki fantastyczny film możnaby stworzyć na przykład o królu Bolesławie 

Chrobrym, począwszy od jego pobytu w roli zakładnika na dworze cesarskim, gdzie poznał 

zachodnie arkana rządzenia, po konflikt z macochą Odą. I dalej wielkie zwycięskie wojny, ale 

także i ogromna przenikliwość polityczna, która  pomogła mu w uzyskaniu niezależności 
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kościelnej od cesarstwa niemieckiego już w r.1000. Czechy, od których wzięliśmy chrzest, na 

próżno dobijaly się o tę niezależność kościelną od cesarstwa  jeszcze z trzysta kilkadziesiąt lat po 

nas. A  Chrobry, lżony dziś jako „awanturnik”, „osiłek”, „agresor”i „tyran” we „Wprost” i 

„Wyborczej” potrafił zdobyć tę niezależność już w  r.1000. Dodajmy, że  siostra B. Chrobrego 

Świętosława (Sigryda) została królowa szwedzką, a później zrodziła jako syna króla duńskiego, 

lepiej znanego jako pierwszego władcę zjednoczonej Anglii Kanuta Wielkiego. Był on 

równocześnie królem Danii, Szwecji  i Norwegii. Pisarz historyczny Zbigniew Święch 

wspominał, że w każdym z krajów, którymi rządził Kanut Wielki „bardzo chwalono to, że 

otrzymał wspaniałe wychowanie przez matkę Świętosławę”. 

- Warto starać się o dużo szersze nagłośnienie w szkołach, telewizji, etc,.  wielkich zasług 

Polaków na wygnaniu na różnych kontynentach, ich wkładu do rozwoju gospodarczego, 

kulturalnego i naukowego poszczególnych  krajów, czy ich wkładu do walk o  wolność różnych 

narodów. Są na ten temat m.in. cenne książki prof. Bolesława Orłowskiego, są trzy wydania 

mojej książki „Co Polska dała światu”. W czasach dominacji w Polsce swoistego masochizmu 

historycznego warto przypominać sławiące Polaków opinie różnych wybitnych cudzoziemców. 

Np. opinię twórcy amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego Henry Forda: „Pomysły 

nadchodzą do nas ze wszystkich stron. Polscy robotnicy ze wszystkich cudzoziemców zdają się 

być najsprytniejsi”.(Por. H.Ford: „Moje życie i dzieło”, Warszawa 1925, s.99-100).  Profesor 

Zdzisław Krasnodębski pisał 31 grudnia 2003 r. na łamach „Wprost” : „Mamy niezwykle 

inteligentnych młodych ludzi, często bijących na głowę studentów niemieckich czy nawet 

amerykańskich. Zasługują oni na znacznie lepsze uniwersytety. Wszyscy zasługujemy na 

znacznie lepsze państwo i znacznie sprawniejszą gospodarkę. Lecz jeśli chcemy zmian, 

polubmy, doceńmy i szanujmy siebie. Doceńmy Polskę. Pielęgnujmy nasze cnoty i zalety. A 

innych lubmy bez przymilania się, bez niewolniczej imitacji i wymachiwania białą flagą. Wtedy 

i oni nas bardziej polubią”. Pisał te słowa polski profesor znakomicie znający Niemcy, bo od 

wielu lat wykładający na niemieckim uniwersytecie w Bremie. Dobre wskazania dla Tuska i 

Sikorskiego!  Światowej sławy polski kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, uważany za jednego 

z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, stwierdził w 1994 r.: „Mamy wiele wspaniałych 

rzeczy, których nie doceniamy. Całe życie interesowały mnie sprawy polskie, nasza muzyka, 

fantastyczna spuścizna kulturowa, zabytki i przyroda. Czy jest np. gdzieś drugi taki  zbiór jak u 

Kolberga? (…) Cóż jestem chory na Polskę, jest to straszliwa choroba, która n niejednego zabija, 

ale ja się jej nie boję, jest mi z nią dobrze”.(Cyt. za: „Kościól nad Odrą i Bałtykiem” z 20 marca 

1994 r.) Jakże chciałbym, by wciąż powiększały się zastępy Polaków, prawdziwie zakochanych 

w Polsce i jej przeszłości, „chorych na Polskę”, tak jak kompozytor Henryk Mikołaj Górecki! 

- Należy starannie przeglądać katalogi bibliotek, w tym największych (Narodowej, 

Uniwersyteckiej w Warszawie, Jagiellonki, etc.) , aby zorientować się w jakim stopniu zostało w 

nich podjęte np. hasło antypolonizm. Częstokroć w ogóle go nie ma, lub zostało opracowane w 

minimalnym stopniu.  Np. w Bibliotece Narodowej pod tym hasłem było podane zaledwie kilka 

książek, choć „dzieł” kwalifikujących się do zaszeregowania pod tym hasłem jest z kilka tysięcy 

(od książki Muchina o Katyniu po co najmniej 20 książek polakożercy L.Urisa, znajdujących się 

w zbiorach BN). Jeden z m oich kolegów profesorów niedawno zauważył w jednej z gminnych 

bibliotek we Wrocławskiem aż kilkanaście egzemplarzy polakożerczego „Strachu” J.T.Grossa. 

Skad aż tyle egzemplarzy tego śmiecia znalazło się w gminnej bibliotece – z darów, czy w 

ramach zakupów zleconych przez wyższe władze. W każdym razie J.T.Gross trafił „pod 
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strzechy”. Równocześnie , jak wiemy w wielu bibliotekach  blokuje się zakup książek lub 

czasopism patriotycznych. Pisał o tym szerzej  niejednokrotnie znakomity znawca 

bibliotekoznawstwa prof. Zbigniew Żmigrodzki. W Warszawie i pewnie gdzie indziej 

dochodziło do dość szczególnego procederu , opisanego przez Stanisława Michalkiewicza. Po 

księgarniach chodzili radni SLD---owscy i straszyli, jeśli dalej będą tam sprzedawać książki 

niektórych patriotycznych autorów, to mogą się spodziewać szybkiej, a znaczącej podwyżki 

czynszów. „Dzielni” radni SLD-owscy najwyraźniej rozmineli się z powołaniem – w innych 

czasach paliliby  na stosach ksiązki.Czas najwyższy,żeby na takie praktyki „odpowiednio” 

odpowiadali ludzie ze środowisk patriotycznych, grożąc bojkotowaniem księgarń i kiosków 

Ruchu bojkotujących publikacje patriotyczne. 

- Warto byłoby inicjować prace doktorskie lub nawet habilitacyjne na następujące tematy: 

„Obraz historii Polski w polskich filmach”, „Obraz historii Polski w filmach zagranicznych”, 

„Obraz historii Polskij w zagranicznej literaturze pięknej czy publicystyce”. 

- Warto byłoby zalecać historykom i politologom uważne obserwowanie stanowisk wobec Polski 

w myśli politycznej i historiografii takich krajów jak Niemcy , Rosja, USA , Francja, Ukraina, 

Litwa, Białoruś etc,. 

- Jakże przydałby się obszerny wybór patriotycznych homilii i artykułów pióra głośnych 

hierarchów polskich, począwszy od Prymasa Tysiąclecia po współczesnych arcybiskupów i 

biskupów. Kiedyś przedstawiałem taki wybór w 7 czy 8 numerach „Naszej Polski”, ale chodzi 

mi o dużo szerszą publikację książkową. 

- Jakże przydałby się wreszcie list Episkopatu, piętnujący niszczenie patriotyzmu i polskiej 

świadomości narodowej w większości polskich mediów. 

-Konieczne jest doprowadzenie wreszcie do realizowania zapisów prawnych o obronie symbol 

narodowych. Powinno się wreszcie skończyć z bezkarnością osób nagminnie wyszydzających te 

symbole i znieważających to, co jest drogie dla ogromnej części Polaków. Apeluję do 

biznesmenów, którzy naprawdę czują się Polakami, aby wspierali takie akcje procesowe. Aby 

nie kończyły się skandalicznym umorzeniem w pierwszej instancji, jak zakończyła się sprawa 

haniebnego sprofanowania polskiej flagi narodowej przez Kubę Wojewódzkiego. 

-Apelowałbym do kierownictwa Radia Maryja i Telewizji Trwam o wprowadzenie stałego 

cotygodniowego cyklu historycznego przedstawiającego sylwetki wybitnych Polaków, znanych i 

nieznanych. 

- Jakże przydałoby się doprowadzenie wspólnymi siłami, choćby przez zalożycielską „grupę 

dwustu”, inicjatorów Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, do powstania stale 

działającego Latającego Uniwersytetu Chrześcijańsko- Patriotycznego. Nader ważne byłoby 

inspirowanie wykładów w szkołach i na wyższych uczelniach. Należałoby też puścić w 

Internecie stale uzupełniany spis różnego typu instytucji, które bez żadnego uzasadnienia 

odmówiłyby udostępnienia sali, nawet za opłatą na patriotyczny wykład czy inne 

przedsięwzięcie patriotyczne. Powinno się przy tym podawać nazwiska osób winnych 

odmownych decyzji, „niech spisane będą czyny i rozmowy”, jak głosił pewien znany poeta. 
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- Niedawno ( w „Rzeczypospolitej” z 4 sierpnia 1989 r. Bronisław Wildstein otwarcie zapytał: 

„Dlaczego polskie środowiska żydowskie nie protestują przeciw politycznej instrumentalizacji 

oskarżeń o antysemityzm-[ przeciw instrumentalizacji, która prowadzi do banalizowania tych 

oskarżeń”. Dodałbym do tego pytanie : dlaczego krajowe środowiska żydowskie nie protestują 

przeciw najbardziej  nawet plugawym przejawom  antypolonizmu w wykonaniu  J.T.Grossa czy 

A.Całej? Osobiście opowiadałbym się za listem otwartym polskich intelektualistów do naszych 

bliźnich żydowskich w tej sprawie ,w imię prawdy i dialogu. Żyjemy przecież na jednej ziemi, 

zroszonej krwią obu naszych narodów, a to do czegoś zobowiązuje! 
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