
 

POLAM  
Federal Credit Union 

 
 

180 Punktów usługowych w Kaliforni 
 

 

Pożyczki 
 

Domowe, Samochodowe i Personalne 

Wysokoprocentowane konta 

Terminowe i emerytalne 
 

Bezpłatne konta obrotowe 

Całodobowe informacje telefoniczne 
 

589 N. Larchmont - Los Angeles 

1700 N. Tustin St. - Orange 

(800) 404-5137 

 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 

Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer, wine and spirits 

Cosmetics, Newspapers and 

magazines  
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 

 

Dzwoń do 

Polski  
1 cent za minutę    

z każdego telefonu, teraz... dzisiaj 
 

Informacja na     

www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną 

w lewym górnym rogu strony  

Str. 23  

 

Piotr (Peter) Sidoruk 
Commercial Real Estate 
Kupno ---- Sprzedaż ---- Porada 

Buying --- Selling --- Consulting 
 

Marcus & Millichap  
Real Estate Investment Services 

Office: 949-258-4522     

Cell: 949-274-6967 

e-mail:  

psidoruk@marcusmillichap.com 
License: CA: 01744605 

 

Jan 
Concrete Contractor  
Residential or Commercial 

(37 years experience) 
 

Concrete Driveways, Patios  

Stamp Concrete 

Brick, Stone, Flagstone,  

Sidewalks, Curbs 

Retaining walls, Block walls  

Remodel swimming pools 

Waterfalls, Pool decks 
 

No job too small 
Contractor License # 501466 

(818) 362-4662 or 378-6121 (c) 
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Kuliński - Andrzej Kumor ze str. 20 
 

Rosja, zdolna powstrzymać Chiny na 

Syberii. To ograniczy parcie chińskie       

w rejonie Pacyfiku i na inne tradycyjne 

amerykańskie tereny zależne – jak 

chociażby Ameryka Południowa. 

   Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Europie 

obowiązywał schemat przeciwstawiający 

związki atlantyckie – zawiązane po II 

wojnie światowej – tradycyjnym 

związkom eurazjatyckim opartym na 

współpracy niemiecko-rosyjskiej. Po 

upadku komunizmu Rosja wróciła do 

tradycyjnych zainteresowań, zaś Niemcy 

zaczęły postrzegać siebie za główną siłę 

zdolną – jak to było za carów – 

zeuropeizować pokomunistyczne, 

moskiewskie mocarstwo na glinianych 

nogach. Związek z Kremlem byłby 

fundamentem politycznego znaczenia siły 

nowych Niemiec w zjednoczonej Europie 

i pomostem, przez który rosyjskie elity 

wkroczyłyby do europejskiego klubu. 

   Wcześniej, za czasów prezydentury 

Busha, taki rozwój sytuacji nie cieszyłby 

zbytnio Waszyngtonu, dlatego, że 

oznaczałby automatycznie zmniejszenie 

politycznych i wojskowych wpływów 

USA w Europie. 

   Na tym założeniu opierała się polska 

wizja „wyjątkowego” sojuszu z Ameryką, 

w ramach NATO; sojuszu, który pozwalał 

na niewielkie, bo niewielkie, ale pole 

manewru. Niestety, w zamian za usługi 

„strategiczne” świadczone w regionie 

przez Warszawę Amerykanom, nic 

konkretnego nie uzyskano. Ameryka          

w żaden znaczący sposób nie 

zaangażowała się militarnie czy 

gospodarczo w Polsce. Pewną mutacją tej 

opcji mogłaby być próba zaangażowania 

amerykańskich koncernów w eksploatację 

złóż gazu łupkowego. Notabene zasoby 

tego gazu były poznane jeszcze w latach 

80 w rezultacie 16-letniego programu 

badań geologicznych w Polsce. 

   Jednak dzisiaj Stany Zjednoczone 

szukają nowej formuły swej pozycji po 

upadku jednobiegunowej wizji świata – 

m r z o n k i  n e o k o n s e r w a t y w n y c h 

geostrategów Busha pierwszego i 

drugiego. Zagrożenie chińskie jest 

głównym czynnikiem kształtującym 

dalekosiężne myślenie strategiczne 

Waszyngtonu, zwłaszcza w kontekście 

konkurencji o surowce, a przecież to 

jeden z najważniejszych aspektów walki o 

dominację. 

   Sytuacja Polski wymaga więc 

przeformułowania założeń strategicznej 

polityki bezpieczeństwa, określenia tego 

co realne i co z punktu widzenia naszej 

obecnej siły (a raczej jej braku) byłoby 

najkorzystniejsze. Pozbierajmy do kupy 

atuty i zastanówmy się, z kim nam po 

drodze. W przeciwnym wypadku 

zostaniemy doczepieni do jakiegoś 

tranzytowego eszelonu. 

   A na marginesie, to ponoć wedle 

„plotkarskiej” wersji III Tajemnicy 

Fatimskiej, kolejna wojna światowa ma 

się rozpocząć od zaskakującego ataku 

Chin na Rosję. Jeszcze kilka lat temu 

pukalibyśmy się w czoło.   ❒ 
 

__________ 

Latus - Dobry zawód ze str. 18 
 

w czymś pomaga, a przy tym nie 

wywołuje kontrowersji. 

   Pewien wrażliwy i wykształcony młody 

Polak powiedział mi ostatnio, że pracuje 

w piekarni, bo ma przyjemność 

wypiekania dla ludzi dobrego chleba. 

Poczucie, że każda godzina jest 

wypełniona czymś pożytecznym, 

dawaniem innym ludziom, mogą mieć: 

lekarz, dentysta, farmaceuta, ale także: 

pielęgniarki, weterynarze, masażyści, 

fizykoterapeuci, nawet fryzjerki i 

kosmetyczki. Ci wszyscy ludzie nie 

przeżywają dylematów moralnych, czy to, 

co robią, nie jest czasem zbędne, czy 

przypadkiem innym nie szkodzą 

pozbawiając ich pieniędzy, naciągając ich, 

obiecując rzeczy i idee na wyrost. 

   Dobrze mieć taki zawód, który wszyscy 

uważają za pożyteczny. Strażaka na 

przykład, ale już niekoniecznie żołnierza 

czy policjanta, bo bywają dni, gdy ci 

muszą na służbie robić rzeczy brutalne i 

moralnie dwuznaczne. 

   Jakie jeszcze zawody dają poczucie, że 

robi się pożyteczne rzeczy? Ja wiem... 

listonosz, ogrodnik, śmieciarz nawet. Ale 

już nie dziennikarz, bo ten czasem sprawi 

komuś przykrość, wywoła konflikt, 

napisze nieprawdę (choćby subiektywnym 

zdaniem czytającego), kogoś rozzłości. 

   Mam wiele sympatii i udzielam 

moralnego wsparcia młodym polskim 

imigrantom, którzy wybierają takie 

niekontrowersyjne zawody. Wiem 

bowiem, że jeśli dziewczyna zostanie 

pielęgniarką czy fizykoterapeutką, każda 

jej godzina będzie spędzona na 

przynoszeniu ulgi innym ludziom – i to 

bez względu na ich narodowość czy rasę. 

Jeśli ktoś będzie pracował w schronisku 

dla zwierząt ,  przyniesie ulgę 

schorowanym, porzuconym istotom. Ale 

równie dobrze wybiera zawód 

dekoratorka wnętrz czy architekt. Ich 

praca polega przecież na uczynieniu 

naszego otoczenia piękniejszym. Także tu 

nie odgrywa roli narodowość klienta – 

świat stanie się przecież piękniejszy, 

choćby o ten jeden pokój czy fasadę. 

Piękniejszy – więc lepszy. Nikt opiekunce 

psów, architektowi czy listonoszowi nie 

nabluzga. Nie ma też ludzi, którzy by im 

zazdrościli bez powodu i ich nienawidzili. 

Chciałbym mieć taką pracę. 
 

Nowy Dziennik 5/30/2010   ❒ 
 

__________ 

Ratjczak ze str. 17 
 

dotychczasową wersję wydarzeń. Innymi 

słowy poddają rewizji oficjalnie 

podawaną liczbę Żydów zgładzonych 

podczas wojny, a także sposoby ich 

uśmiercania. 

   Ludzie ci traktowani są przez 

wyznawców religii Holocaustu, a więc 

zwolenników cenzury i narzucania opinii 

światowej fałszywego, propagandowego 

obrazu przeszłości, jako szarlatani, 

neonaziści i skrajni antysemici. 

   Argument to chyba chybiony, gdyż ruch 

historycznego rewizjonizmu, którego 

elementem (co prawda ważnym) jest 

nonkonformistyczne podejście do 

Holocaustu, nie jest jednorodny. 

Zaangażowani są w nim historycy-

zawodowcy, amatorzy, całe instytucje. 

Nie ma on jednego oblicza ideowo-

politycznego. Występują w nim postawy 

rozciągające się od skrajnej prawicy po 

skrajną lewicę, a rewizjoniści to ludzie 

wszystkich ras i wielu narodowości, 

włącznie z Żydami. 

   I jeszcze jedna uwaga porządkująca: 

rewizjonizm historyczny, zauważalny     

w USA i Europie Zachodniej, a ostatnio  

w jej środkowo-wschodniej części (może 

najmniej w Polsce), stara się zwalczać 

tzw. utarte prawdy nie podlegające           

z różnych –  propagandowych, 

politycznych, „biznesowych” – względów 

krytyce. Problem jest więc bardzo szeroki. 

My skoncentrujemy się tylko na 

Holocauście. 

   W rozwoju rewizjonizmu Holocaustu, 

po wcześniejszych wystąpieniach Paula 

Rassiniera (ten więzień Buchenwaldu i 

Dory zakwestionował jako pierwszy 

istnienie komór gazowych w obozach 

koncentracyjnych) i prof. Roberta 

Faurissona (za głoszenie poglądów, że 

oficjalna wersja eksterminacji Żydów jest 

nieprawdziwa) „wyleciał” z pracy na 

Uniwersytecie w Lyonie. Potem miał 

sprawy sądowe i kłopoty z różnymi 

postępowymi „bombiarzami” – typowy to 

sposób rozprawiania się z rewizjonistami; 

doświadczył tego również autor „Wojny 

Hitlera” – David Irving), przełomem stała 

się sprawa kanadyjskiego rewizjonisty 

Emsta Zuendela. W 1985 roku 

postawiono go przed sądem za wydanie 

broszury autorstwa Richarda Verralla 

„Czy naprawdę zginęło 6 milionów 

(Żydów – DR)”. Na drugim procesie 

Kanadyjczyka, w roku 1988, wystąpił 

jako świadek obrony Fred Leuchter, 

jedyny w USA ekspert od budowy 

urządzeń do wykonywania kary śmierci – 

także komór gazowych, w których 

skazańcy uśmiercani są cyjanowodorem, a 

więc tym samym gazem, jakim mieli być 

zabijani Żydzi w Auschwitz-Birkenau. 

   Całość jednego z tekstów ś.p. dr. 

Dariusza Ratajczaka: HOLOKAUST TO 

MIT? Dariusz Ratajczak 
 

__________ 

 

Apel w sprawie śmierci  

Dr. Dariusza Ratajczak 
 

   Słowa te kierujemy do wszystkich 

organizacji, ludzi, stowarzyszeń 

uważających się za prawicowe, 

tradycjonalistyczne etc.  

   Z chwilą pisania tych słów jesteśmy 

wciąż wstrząśnięci informacją o 

znalezieniu zwłok Doktora Ratajczaka. 

Doktora Historii, byłego wykładowcy 

Uniwersytetu Opolskiego, który został 

zaszczuty przez Gazetę Wyborczą i 

środowiska z nią związane. Historyk ma 

za zadanie przedstawiać i poszukiwać 

prawdy, to też robił Dariusz Ratajczak. W 

swej książce przedstawił poglądy 

nazywane „Rewizjonizmem Holocaustu” 

nie dodając tam swojego komentarza, ani 

nie popierając tych poglądów, opisał je 

jako jeden z prądów istniejących w nauce. 

Później zaczęła się lawina kłamstw, 

pomówień, sąd ostatecznie umorzył 

postępowanie, ale Doktor został wydalony 

z Uniwersytetu Opolskiego, dostał wilczy 

bilet, z powodu którego nie mógł podjąć 

pracy w zawodzie, który kochał do końca 

swego życia. Kiedy starał się o inną pracę, 

do właścicieli firm dzwonili dziennikarze 

pewnej gazety, umiejętnie „przekonując” 

szefa, że Ratajczaka trzeba zwolnić. Tak 

to Doktor Historii stał się stróżem 

nocnym, najbliższa rodzina doktora nie 

wytrzymała presji- żona odeszła od niego, 

Doktór Ratajczak stał się cieniem 

człowieka. W ostatnich dniach mieszkał   

w samochodzie, gdzie umarł, Czy to 

śmierć godna niezależnego naukowca? To 

skandal, aby człowiek ambitny, szczery 

był w ten sposób potraktowany, ci którzy 

się przyczynili do jego upadku w życiu 

zawodowym i prywatnym mają jego krew 

na rękach i to ich będzie prześladować, 

jak nie teraz to w przyszłości!  

   Najbardziej jednak przykre jest to, że 

środowiska prawicowe, nie udzieliły 

Doktorowi Ratajczakowi(prawie) żadnego 

wsparcia i my wszyscy po części 

ponosimy winę za to co się stało. Prawica 

w Polsce jest rozbita i słaba, powoli 

wykańczani są ludzie, którzy mogą coś 

znaczyć lub coś w swoich środowiskach 

znaczą, ot chociażby Filip Adwent, 

k t ó r e g o  ś m i e r ć  j e s t  b a r d z o 

niejednoznaczna.  

   Dlatego też apelujemy do KAŻDEGO, 

bez względu na opinię odnośnie innych 

stowarzyszeń, czy organizacji o 

podpisanie  s ię  pod  APELEM 

skierowanym do Polskiej Prawicy o 

Powołanie Komitetu Wolności słowa, 

którego podstawowym celem było by 

niesienie wspólnej pomocy osobom, które 

znajdą się w podobnej sytuacji jak 

tragicznie zmarły Doktór Dariusz 

Ratajczak. To już najwyższy czas, nie 

możemy z tym zwlekać, musimy sobie 

pomagać. Tam gdzie pojawia się Prawda, 

piękno, dobro i tradycja, powinna istnieć 

jedność, inaczej cały czas będziemy na 

marginesie życia społecznego i 

kulturalnego. Apelujemy także o 

bezwzględny bojkot Gazety Wyborczej, 

która nie tylko przyczyniła się do 

tragicznej sytuacji, ale nie uszanowała 

nawet człowieka zmarłego, zamieszczając 

tytuł „Znaleziono ciało Kłamcy 

Oświęcimskiego”  

   Dlatego też, bez względu na sympatie 

czy antypatie prosimy o podpisy pod tym 

apelem, być może to właśnie jest szansa 

na zjednoczenie, przynajmniej częściowe 

Przynajmniej takie gdzie staniemy się 

mniej wystawieni na ostrzał, przynajmniej 

spróbujmy, nie czekajmy na kolejne 

ofiary, kolejną może być każdy z nas. 

ukryj treść    ❒ 
 

__________ 


