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Ks. Kamieński - Lustracja ze str. 18 
 

skierowali na Polaków. Polacy nie mają 

za co przepraszać Żydów. Jest żenujące i 

przykre, że tylu Polaków oddało życie 

ratując Żydów, a znalazł się taki kłamca, 

który dziś fałszuje histoirę, jątrzy między 

narodami żydowskim i polskim”. 

   Nie mogę sobie odpowiedzieć na 

następujące pytanie: Wobec tej kampanii, 

kłamliwej kampanii przeciwko Polakom  

Polsce w której oskarża się nas o 

wszystko, dlaczego nie staną w naszej 

obronie jako żywe świadectwo ci Żydzi, 

którzy zostali uratowani przez Polaków? 

Jeśli część uratowanych Żydów już nie 

żyje, to z pewnością żyją ich rodziny. 

   Ciekawy jestem jak na kłamstwa Grossa 

z a r e a g o w a ł y  n a s z e  s ł u ż b y 

dyplomatyczne? Jak narazie nic mi nie 

wiadomo o żadnej reakcji w momncie 

kiedy piszę moje rozważanie. Wydaje się, 

że nasza dyplomacja nabrała wody w usta 

i woli przemilczeć w miejsce bronienia 

naszej racji stanu. 

   Tak patrząc z drugiej strony może nawet 

i dobrze, że ukazała się ta kłamliwa 

publikacja Grossa, bo to pobudziło do 

ogólnej reakcji i oburzenia nas Polaków. 

W tej chwili kiedy to piszę, wydaje się że 

się zanosi na „pospolite ruszenie”            

w Polsce i wśród Polonii aby bronić 

prawdy. Dlatego spotkania z panem Prof. 

R. Nowakiem cieszą się takim 

powodzeniem.  

   Kto wie czy to aby nie „początek 

końca”, czy przsłowiowy „gwóźdź do 

trumny” gdy chodzi o Grossowe 

kłamstwa? Oby tak było!   ❒ 

 

__________ 

Pogonowski - Tortury ze str. 19 
 

Wschodzie. Uciekinier ze Związku 
Sowieckiego zeznał w 1939 roku, że 

tortury sowieckie były modernizowane 

według wzorów amerykańskich, jak to 

opisuje artykuł w „The Boston Globe”           

z 16 grudnia, 2007. 

   Demokratyczne rządy nie zapobiegają 

torturom bez silnego naporu opinii 

publicznej i wyborców na rząd żeby 

faktycznie traktował tortury jako 

zbrodnie, za które każdy policjant lub 

wojskowy musi każdorazowo odpowiadać 

przed sądem. Historia wykazuje, że 

stosowanie tortur przez wojsko na 

okupacji zwykle powoduje stosowanie 

tortur po powrocie żołnierzy do ich kraju. 

   Tak zwane, „waterboarding” czyli 

stopniowe zalewanie płuc wodą i topienie 

przesłuchiwanego pojawiło się w użytku 

policji w USA w latach 1920tych, po 

masowym stosowaniu tej formy tortur 

przez wojska amerykańskie, w czasie 

pacyfikacji Filipin, wówczas pod władzą 

USA. 

   Technika tortur za pomocą prądu 

elektrycznego stosowana przez policję          

w Chicago w latach 1970tych i opisanych 

s z c z e g ó ł o w o  w  o f i c j a l n y c h 

sprawozdaniach w archiwum miejskim, 

była stosowana wcześniej w latach 

1960tych w Wietnamie, przez 

odznaczonego wieloma medalami oficera 

Jon’a Burge. Jego fotografia była 

umieszczana na plakatach używanych          

w czasie demonstracji przeciwko torturom 

w Chicago.  

   Konwencje genewskie stanowią cztery 

traktaty międzynarodowe podpisane         

w Genewie w celu stosowania ich                 

w prawie międzynarodowymi i                   

w ustawodawstwie cywilizowanych 

państw dla ochrony ludności cywilnej i 

jeńców wojennych. Począwszy od 

utworzenia Czerwonego Krzyża w 1863 

roku do sierpnia 2006 roku 194 państwa 

zatwierdziło prawomocność konwencji 

genewskich i wprowadziły je do swoich 

kodeksów karnych tak, że tortury stały się 

przestępstwami kryminalnymi we 

wszystkich 194 państwach włącznie          

z USA zgodnie z artykułami # 49, 50, 129 

i 149, konwencji genewskich w traktatach 

# I, II, III, i IV. 

   Do niedawna tortury na Arabach były 

legalne w państwie Izrael do sprzeciwu 

przez ONZ w 1997 roku. Izraelscy 

oprawcy wsławili się  „torturą 

palestyńską,” która polega na zakładaniu 

kajdanów na przeguby więźnia za jego 

plecami i następnie wieszanie na dłuższy 

czas do zemdlenia torturowanego 

człowieka. Tortury na Arabach stosowane 

przez władze Izraela były fotografowane i 

nieraz używane do szantażu w celu 

werbowania donosicieli. Szantaż ten 

polegał na groźbie pokazywania 

upokarzających zdjęć torturowanego          

w jego środowisku wśród Arabów. Tak, 

więc „tortury były od dawna stosowane 

przez demokracje” jak informuje prasa         

w USA.   ❒ 

 

__________ 

Wojciechowski z Kanady ze str. 19 
 

obiecywane przyspieszenie budowy 

autostrad? Czy był to tylko kolejny blef? 

Bo jakoś dziwnie  cichutko  na  ten  temat.  
 

 

Ciekawe jak tam budowa drogi przez tak 

nagłośnioną wcześniej Rozpudę? Czy też 

może jest to kolejna za trudna sprawa dla 

Platformy, no to odkładamy ją na później 

albo na św. Dygdy... A może Polska to ma 

być taki skansen bez żadnych dróg i 

autostrad, gdzie tubylcy w strojach 

ludowych będą witali bogatych turystów        

z zachodniej części Europy? Też jest to 

jakiś pomysł na życie, tylko czy da się          

z tego wyżyć? 

   W dużym stopniu z budową dróg i 

autostrad, zwiazane są przygotowania do 

Euro 2012 – niestety mogą ulec 

zakłóceniu. Widoczny jest tu marazm, aby 

nie powiedzieć bezruch i opóźnienia                 

w realizacji wielu potrzebnych inwestycji. 

Rząd Tuska otrzymuje upomnienia           

z europejskiej centrali piłkarskiej, i trzeba 

być dużym optymistą aby wierzyć, że 

organizacja piłkarskich mistrzostw 

Europy nie będzie Polsce odebrana.  

   Dobrym przykładem cudotwórczych 

działań rządu Platformy, jest sprawa 

inwestycji dla poszczególnych regionów? 

Sprawa załatwiona i zatwierdzona przez 

wcześniejszy rząd PiS-u. Rząd Tuska 

postawił to zupełnie na głowie, 

mianowicie postanowił przydzielić 

fundusze wg. zasady: „jak ludzie 

głosowali w wyborach”. Czyli cała ściana 

wschodnia kraju – gospodarczo 

odbiegająca od zachodniej i środkowej 

Polski ale głosująca za PiS-em, nie 

dostała praktycznie nic. Zatwierdzone 

wcześniej  inwestycje dla woj. 

świętokrzyskiego, co do jednego zostały 

skasowane – wiadomo, były wicepremier 

Gosiewski jest z tamtąd. Rząd Tuska, 

najwyraźniej postanowił stworzyć polską 

„wschodnią ścianę płaczu”. Czyżby to 

miał być kolejny, „niezapowiadany” cud? 

Gdzie jest ta tak zapowiadana, cudowna 

zmiana polityki zagranicznej? Bo jak na 

razie, ukazują się nam tylko jej coraz 

bardziej opłakane rezultaty, jak na dłoni 

widać, że celem tej polityki jest oszukanie 

własnego społeczeństwa. Już nie chodzi 

nawet o błędny dobór kadrowy, rodem           

z głębokiego PRL-u czy z PRL-owskiej 

agentury. Mniejsza już o wydawanie 

politycznych instrukcji odnośnie bojkotu 

patriotycznych środowisk polonijnych, 

czyli kontynuacji polityki  

komunistów. Spróbujmy ocenić rezultaty 

wizyt premiera i ministra spraw 

zagranicznych Radka Sikorskiego              

w trzech bardzo ważnych dla Polski 

krajach: w Niemczech, w Rosji i w USA.  

   W Niemczech, najważniejsze sprawy do 

załatwienia to: zrzeczenie się przez 

Niemcy roszczeń wobec Polski, gazociąg 

północny, i sprawa tzw. „centrum 

wypędzonych” (jest wiele innych, 

mniejszej skali niezałatwionych spraw) – 

co premier Tusk konkretnie z tych spraw 

załatwił? Otóż nic, totalna klapa. 

Zobaczył trzy wielkie niemieckie figi. A 

konkretnie, wyciszył polskie protesty 

wobec niemieckich dążeń roszczeniowych 

jak również głosy krytyki wobec nowej, 

agresywnej polityki historycznej 

Niemców (roszady personalne po stronie 

polskiej, bardzo korzystne dla strony 

niemieckiej). Uzasadnione jest pytanie, 

czy polskiemu premierowi w ogóle 

zależało aby cokolwiek załatwić, czy 

raczej  chodziło  o  odnowienie 

niemieckiego „protektoratu” dla Polski? 

W gruńcie rzeczy, pytanie retoryczne. 

   Wizyta w Rosji, to również wiele spraw 

do załatwienia: „rura po dnie Bałtyku”, 

zniesienie rosyjskich restrykcji na polskie 

produkty, tarcza antyrakietowa, polityka 

historyczna. Co konkretnie Donald Tusk 

załatwił z tych wymienionych spraw? 

Poza częściowym zniesieniem rosyjskiego 

embarga na mięso – które miało czysto 

polityczny wymiar, nic nie zostało 

załatwione. Chyba że, za taki sukces 

uznać reaktywację festiwalu piosenki 

rosyjskiej w Zielonej Górze.  

   Z kolei wizyta w Stanach, miała 

przynieść konkretne rozstrzygnięcia              

w sprawie tarczy antyrakietowej, sprawy 

gospodarcze, modernizacja polskiej armii, 

zniesienie wiz dla Polaków podróżujących 

do Stanów. I znowu to samo  

pytanie, co polska dyplomacja uzyskała  

w Stanach? W sprawie tarczy 

antyrakietowej nie wiadomo nic 

konkretnego. Wydaje się, że toczy się to 

zgodnie z intencjami Niemców, którzy od 

początku byli przeciwni tarczy, podobnie 

jak i wzmocnieniu polskiej armii. Za to 

Donald Tusk sprawił kolejną cudowną 

niespodziankę polskiej opinii publicznej, 

zobowiązał się mianowicie do wypłaty 

organizacjom żydowskim rekompesaty za 

utracone mienie, obiecał to zrobić szybko 

i sprawnie. Co prawda, znając szybkość i 

sprawność Donalda Tuska, to z pewnością 

Żydzi jeszcze kilka lat będą musieli 

poczekać. Ale już sam fakt składania 

takich obietnic, jako reprezentanta Polski 

jest po prostu skandaliczny i karygodny.  

   Jak by nie patrzeć, Polacy już teraz 

powinni oswajać się z myślą, że ze swoich 

i tak już żenująco niskich poborów, będą 

musieli złożyć się na rekompensaty dla 

bogatych organizacji żydowskich             

w Ameryce, a chodzi o sumy naprawdę 

niebagatelne.  

   Kolejnym „cudem nad cuda” Platformy, 

jest położenie swoich łap na i tak już 

bardzo stronnicze dla tej partii media 

publiczne. Jest to jedyna szansa dla 

Platformy – dlatego tak czepia się jej „jak 

tonący brzytwy” – wiedząc, że tylko 

totalna propaganda może uchronić obecny 

rząd od totalnej kompromitacji.  

   Jakże prorocze były słowa Orwella i 

chyba nigdy nie stracą ze swojej 

aktualności: „Ten, który włada 

przeszłością, włada również przyszłością. 

A ten, kto steruje dzisiejszymi dziejami, 

steruje również dziejami przeszłymi”. 

Nigdy ta prawda, na taką skalę nie 

sprawdzała się w Polsce, tak jak to ma 

miejsce obecnie, na naszych oczach i             

w „świetle reflektorów”...  

   C z y  w  p o l s k i m  s y s t e m i e 

demokratycznym, nie ma żadnych 

mechanizmów aby społeczeństwo mogło 

zdetronizować, odwołać, zmusić do 

dymisji politycznych kłamców i 

oszustów? No bo jeśli nie, to jakaś marna 

jest to demokracja.  

   Odwoływanie się w takich przypadkach 

do honoru, uczciwości, etyki jest zupełnie 

czasem straconym. Ci ludzie nie znają 

takich pojęć. Obecną sytuację                       

z cudotwórcą Donaldem Tuskiem, 

humorystycznie i trafnie podsumował            

w krótkiej fraszce jakiś współczesny, 

internetowy „Jan z Czarnolasu”:  

 

Pewien Fircyk – bez krępacji, 

Cud obiecał całej nacji 

Trafnie uznał, lud to kupi 

Wielce ciemny, mocno głupi 

No i młodzież uwierzyła 

Do urn wartko podążyła 

I we Wronkach i w Pułtusku 

Dali głos Donaldu Tusku 

No nareszcie, jest nadzieja 

Naród wybrał czarodzieja 

No i w końcu stał się cud 

Czary mary... wyszedł smród. 

Śmiejmy się, póki jeszcze można.   ❒ 

 

__________ 


