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„Sprawiedliwi
wśród
narodów
świata”
z kraju który
wiele
wycierpiał

Pisać reportarz o pracy Księży Salezjanów
w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa
w Warszawie na Pradze, wspomniałem, że
w okresie okupacji Salezjanie oraz
wtajemniczeni parafianie z narażaniem
ż yc i a s w o j e g o i n a j b l i ż s z yc h ,
przechowywali Żydów w Bazylice. Na tym
polu szczególnie wsławił się nieżyjący już
ks. Michał Kubacki, który dopiero po
śmierci został odznaczony medalem;
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
Szkoda, że tak późno strona izraelska
okazała swoją wdzięczność. Byłoby
napewno o wiele lepiej gdyby ks. Michał
jeszcze za życia otrzymał to odznaczenie.
„Lepiej później niż wcale”. Jest rzeczą
oczywistą, że ks. Michał nie robił tego dla
medali i odznaczeń, ale z pobudek czysto
chrzescijańskich według słów Chrystusa;
„Największa zaś miłość, na jaką człowiek
wogóle może się zdobyć, polega na tym, że
ktoś oddaje swoje życie za swych
przyjaciół”(J 15,13).
Jak dyskutować z kimś kto szukając
w polsce antysemityzmu widzi tylko co chce
widzieć? A co chcą widzieć niektórzy
w Polsce? Chcą widzieć Polaków jako
„zagorzałych i prymitywnych antysemitów a
Polskę jako kraj „super antysemicki”.
Chyba najsmutniejsze jest to, że
częstokroć ci którzy w okresie okupacji
zostali uratowani przez Polaków, narażając
życie własne i najbliższych, obecnie
oczerniają i plują na Polskę i na Polaków
urabiając w świecie opinię o Polsce w której
rzekomo kwitnie antysemityzm, że Polak to
synonim antysemity, który antysemityzm
wysłał z mlekiem matki. Przykładem takiej
postawy mogą być autorowie pewnych
książek, publikacji i artykułów prasowych.
Za
uratowanie
życia
płacą
niewdzięcznością.
W styczniu bieżącego roku w Rzymie
zap rezen to wano wyd an ie ks i ążki
angielskiego historyka Martina Gilberta pt
„Sprawiedliwi - nieznani bohaterowie
holocaustu”. Sekretarz Stanu Stolicy Ap.
kard. Tarcisio Bertone, podczas prezentacji
wspomnianej książki powiedział; „Chcę tu
przypomnieć sprawiedliwych z kraju, który
wiele wycierpiał z różnych powodów, czyli
Polskę. Według polskiego historyka Jana
Żaryna z Instytutu Pamięci Narodowej,
blisko milion Polakłów na różne sposoby
pomagało Żydom. Temu milionowi osób
w każdej chwili groził natychmiastowy
wyrok śmierci ze strony niemieckiego
okupanta, którą była objęta często cała
rodzina osoby udzielającej pomocy.
Nierzadko zapomina się, że Polska była
jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom
groziła kara śmierci. Adolf Barman o tym
fakcie przypomniał obecnym na konferencji
poświęconej pomocy Żydom podczas II-giej
wojny światowej, zorganizowanej
w Jerozolimie w 1947r. Za pomaganie
Żydom zostało zabitych tysiące Polaków.
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Wiadomości Polonijne
Jubileusz Władysława
Bartoszewskiego

Za głosem sumienia
Martyna Mazurek
„Nigdzie nie krzyczę, że służę Bogu.
Działam na własną odpowiedzialność (...).
Staram się działać zgodnie ź sumieniem i
głębokim przekonaniem”. - podkreśla prof.
Władysław Bartoszewski, wybitny historyk,
polityk, pisarz, więzień Auschwitz, działacz
Polskiego Państwa Podziemnego. Jest dla
wielu Polaków symbolem tego, że - jak głosi
tytuł jednej z jego książek - warto być
przyzwoitym, uczciwym, warto stać przy
prawdzie. Z okazji jubileuszu Profesora,
uroczystą Mszę św. w Warszawie odprawił
nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk, zaś
na Zamku Królewskim w Warszawie odbył
się bankiet, w którym wz i ę l i udział m.in.
ambasadorzy: Niemiec i Izraela, a także
Prezydent RP na Wychodźstwie Ryszard
Kaczorowski. Życzenia Jubilatowi przesłał
także papież Benedykt XVI.
Życiorys
prof.
Wład ysława
Bartoszewskiego, który świętował podwójny
jubileusz: 85 urodziny i 65-lecie działalności
publicznej, jest niezwykle bogaty. Urodził się
19 lutego 1922 r. w warszawskiej rodzinie
inteligenckiej. We wrześniu 1939 uczestniczył
w cywilnej obronie Warszawy, pracowal także
dla Czerwonego Krzyża i rozpoczął tajne
studia polonistyczne. Był oficerem AK,
więźniem Auschwitz, uczestnikiem Powstania
Warszawskiego, współtwórcą Rady Pomocy
Ż yd o m „ Ż e go t a”, d zi en n i ka rz e m
konspiracyinych pism. W 1945 r. dzialał
w Biurze Informacji i Propagandy KG AK
w Krakowie, a następnie w Warszawie,
w sztabie Delegatury Sił Zbrojnych.
Współpracował z Instytutem Pamięci oraz
z Główną Komisją Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce. Należał do
opozycyjnego wobec komunistów PSL.
W 1952 r. skazany na 8 lat więzienia za
fałszywy zarzut szpiegostwa, trzy lata później
zostal uniewinniony. Pracował m.in. dla
„Tygodnika Powszechnego” i Radia Wolna
Europa. Był sekretarzem generalnym
Polskiego PEN Klubu, wykładał historię
najnowszą m. in. na KU-u i uniwersytetach
w Bawarii, gdzie przyznano mu tytut
profesora. Od 1986 r. jest jednym
z wiceprezesów Instytutu dla Studiów PolskoŻydowskich w Oksfordzie.
Od 1970 r. przez 4 lata był objęty zakazem
druku w Polsce oraz represjonowany. W latach
1980-1981 był członkiem NSZZ
„Solidarność”, współzałożycielem Komitetu
Obrony Więzionych za Przekonania.
W sierpniu 1980 r. podpisał list
intelektualistów do strajkujących robotników
Wybrzeża. W czasie stanu wojennego być
internowany. W II Rzeczypospolitej
dwukrotnie: w rządzie Oleksego i Buzka
piastował urząd ministra spraw zagranicznych,
pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii, być
też senatorem, przewodniczącym Senackiej
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej, członkiem Rady ds. Stosunków
Polsko-Żydowskich, przewodniczącym
Międzynarodowej Rady Państwowego
Muzeum w Oświęcimiu.
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Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder

(http://www.americanserviceslax.com)

Specializuje się w następujących
sprawach dotyczących
przedsiębiorstw małych i dużych:
Planowanie i rozliczenia podatkowe
Sprawozdania kontrolne i finansowe

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody
A także fracht komercyjny - Polska

Rozliczenia majątkowe i powiernicze

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi”

Księgowość i porady
Ponad 25 lat praktyki

Droga morska i lotnicza
Personal effects/cars
Commercial freight for Poland and worldwide

Bezpłatna pomoc
w przeanalizowaniu potrzeb firmy

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis

(310) 398-1787

Tel: 310 335 0100 Fax: 310 414 2016
e-mail: info@americanserviceslax.com
Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254

W Los Angeles od 1989

Doktryna podboju
świata przez imperium
USA

Blefowanie i pogróżki
Waszyngtonu przeciwko
Iranowi
Iwo Cyprian Pogonowski

Od kiedy George Bush Jr. został
prezydentem, rząd Stanów Zjednoczonych
nagle przestał się wstydzić że jest rządem
imperialnym, który dąży do dominacji nad
całym światem. Plan znany jako Doktryna
Busha został opracowany jeszcze przed jego
wyborem przez grupę polityków z Partii
Republikańskiej pod wodzą vice-prezydenta
Dicka Cheney, którego większość
Amerykanów uważa dziś za prawdziwego
prezydenta USA.
Dick Cheney zaczął swoją karierę
w rządowej administracji w wieku 28 lat za
kadencji prezydenta Nixona, a potem
prezydenta Forda. Kiedy Republikanie
przegrali wybory i Carter zostal
prezydentem, Cheney przez 11 lat był
konserwatywnym członkiem Kongresu
USA. Wrócił do Białego Domu w 1989 roku
aby objąć stanowisko Ministra Obrony
Narodowej, kiedy ojciec George Bush Sr.
był prezydentem. Będąc Ministrem Obrony
dał on firmie Haliburton $9 milionowy
kontrakt na badanie możliwości
prywatyzacji zaplecza logistycznego armii
amerykańskiej. Kiedy Demokraci (prez.
Clinton) wymienili Republikanów, Dick
Cheney dostał posadę szefa (CEO) firmy
Haliburton. Był on zawsze byl głównym
animatorem napadu na Irak, co dało firmie
Haliburton około 11 milardow dolarów
w postaci rządowych kontraktów. Jak widać
bardzo opłacalne jest powiązanie interesów
z polityką.
Amerykańskie firmy takie jak Haliburton,
Bechtel, Exxon, Chevron czy Lockheed
Martin stanowią większość firm globalnych
na świecie. Są one także największymi
sponsorami Partii Republikańskiej. Tym
samym mają zdecydowany wpływ na
politykę rządu USA. W zamian za dotacje
polityczne powstała wypraktykowana
w wielu krajach Doktryna Busha, która
oficjalnie ma na celu promocję wolnego
handlu na świecie. Kiedy Bush mówi „nie
ma demokracji bez wolnego handlu”,
„wolny handel to dobrobyt” należy to
rozumieć, że amerykański rząd woła o
wolny dostęp dla swoich globalnych firm do
zasobów mineralnych takich jak rudy i ropa
naftowa oraz o nieograniczony dostęp do
lokalnych rekursów takich jak tania siła
robocza przy minimalnej ilości podatków.
Biczem używanym do zapędzenia
poszczególnych krajów w róg „wolnego
handlu” są sterowane przez Amerykanów
instytucje:
Bank
Światowy,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz
Światowa Organizacja Wolnego Handlu.
Dodatkowo „Kto nie z nami jest przeciw
nam” to silny bodziec dla każdego rządu
kraju w rozwoju. Podtekst jest taki, że nikt
nie chce zostać powieszony za
nieposłuszeństwo tak jak prezydent Saddam
Hussein.
Prezydent Bush Jr. nie jest autorem tej
Doktryny. Istnieje ona od dawna przez
powiązania polityki oraz „big businessu”.
Ale to za jego kadencji została ona
ujawniona i wymuszona przez użycie sił
zbrojnych w Afganistanie, Iraku oraz
wszędzie tam, gdzie należało potrząsnąć
maczugą aby mieć dostęp do rynków dla
„swoich” korporacji. Należy się spodziewać
że Doktryna Busha będzie działać dalej,
kiedy George Bush Jr. już nie będzie
prezydentem. A to dlatego że jest ona
skuteczna i bardzo rentowna dla globalnych
firm, które to mają szybszy wzrost niż
większość krajów na świecie. Ich
miliardowe obroty przewyższają GDP
każdej rozwijącej się narodowej gospodarki.
„Co dobre dla naszych globalnych firm,
dobre dla Ameryki!”
Od roku 1989 Polska podlega tej samej
Doktrynie Busha, znanej u nas jako Plan
Balcerowicza. Kształcony i prowadzony
przez Amerykanów Leszek Balcerowicz
przez lata sumiennie wykonywał swoje
zadanie z ogromną stratą dla naszego
narodu. Aby powstał wolny rynek był
wprowadzono przymusową, gwałtowną,

www.pogonowski.com
Blefowanie i pogróżki USA i Izraela
przeciwko Iranowi mają miejsce
w przygotowaniu do dialogu w Bagdadzie i
są poprzedzane oskarżeniami, że Teheran
jakoby planuje wielką ofenzywę w lecie, na
terenie Iraku i z tego powodu wydano
rozkaz służbom specjalnym USA i Izraela,
do działań subwersyjnych na terenie Iranu.
Jednocześnie koncentruje się flotę USA
w Zatoce Perskiej, żeby ukryć fakt, że USA
ma słabą pozycję do rokowań w Bagdadzie,
z czego dobrze sobie zdaje sprawę Teheran,
gdzie wiadomo, że USA potrzebuje pomocy
Iranu, żeby wyjść z kryzysu w Iraku.
Słabość Waszyngtonu polega na
nahalstwie przemysłu naftowego i
megalomanii radykalnych sjonistów, którzy
są partnerami w osi USA-Izrael. Z jednej
strony Izrael chciałby na siłę kontrolować
reżim w Teheranie, a jednocześnie wie, że
arsenał i elekrownie nuklearne na terenie
Izraela, stanowią przysłowiową beczkę
prochu radioaktywnego, w chwili gdyby te
obiekty, były uderzone salwą odwetową
rakiet z Iranu i zatruły radioaktywnie tereny
o promieniu 400 km. co uczyniłoby z Izraela
radioaktywną pustynię, według raportu
organizacji Greenpeace.
W rezultacie popularność obecnego rządu
Izraela jest bliska zeru, a niewiele bardziej
jest popularny neokonserwatywny rząd
Bush’a w USA. Tak więc w przededniu
konferencji w Bagdadzie ambasadorów
USA i Iranu, panuje zamieszanie co do
możliwych osiągnięć tej konferencji.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
w rezultacie niewiele się zmieni, ponieważ
dla Żydów im dłużej Amerykanie ugrzęźli
w Iraku, tym lepiej, a jednocześnie nie ma
sposobu zmuszenia Irakijczyków do
pogodzenia się z programem rabunku ich
zasobów energetycznych, tak że rabunek ten
można dokonać, tylko w warunkach
okupacji przez wojska USA.
Waszyngton ma więc słabą pozycję do
rokowań z Iranem na temat chwilowej
poprawy sytuacji w Iraku, ale chce rokować
na temat zakończenia pacyfikacji i
ewakuacji wojsk USA. Tak więc w cieniu
tego „co jest dobre dla Żydów i nafciarzy”
są małe nadzieje na uzyskanie
permanentnego pokojowego porozumienia
USA z Iranem mimo tego, że Iran jest
jedynym źródłem paliwa z Azji środkowej
nie kontrolowanego przez Rosję.
Naczelny ajatola Ali Khamenei zapytał
16go maja 2007: „Jak można rokować
z aroganckim, starajacym się zastraszać i
ekspansywnym rządem USA, którego
przedstawiciele zachowują się grubiańsko,
nieodpowiedzialnie i nahalnie?” (Zresztą
podobnie oś USA-Izrael traktuje Polskę.)
Jak dotąd Waszyngton odrzucał próby
Iranu utworzenia wzajemnych stosunków
opartych na logice i uczciwym oraz
otwartym porozumieniu. Pięciu dyplomatów
irańskich zostało porwanych w styczniu
w mieście Irbil w Iraku, bez dostępu do nich
Czerwonegp Krzyża. Czyżby ludzie ci byli
zakładnikami, jakoby przetrzymywanymi
przez marionetkowy rząd w Bagdadzie?
Teheran zareagował aresztowaniem Haleh’a
Esfandian, Amerykanki, zatrudnionej
w Smithonian Institution w Waszyngtonie i
czterech innych Amerykanów pochodzenia
irańskiego, po zarzutem szerzenia subwersji,
a w rzeczywistości, żeby móc dokonać
wymiany porwanych w Iraku Irańczyków.
W USA szerzy się mity o bliskiej
współpracy shyitów z Teheranu z ich
dotychczasowymi zaciętymi wrogami,
radykalnymi sunnitami z Alkaidy, w celu
pokonania wojsk okupacyjnych USA
w Iraku. Mit ten ma uzasadniać ostre
postępowanie USA przeciwko Iranowi,
według programu osi USA-Izrael.
Tymczasem sieć telewizyjna ABC
twierdzi, że rząd Busha wydał tajne rozkazy
subwersji i destabilizowania rządu
w Teheranie. Jednocześnie władze
w Teheranie donoszą o aresztowaniu
dziesięciu agentów na granicy z Pakistanem,
którzy mieli przy sobie pół milina dolarów
jak również mapy i broń, w ramach
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