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Artykul wyjatkowo przyjazny Polsce

Iwo Cyprian Pogonowski

Gazeta The New York Post opublikowala 22 grudnia 2003 artykul Ralph’a Peters’a pod
tytulem „Nasi Zapomniani Sprzymierzency” (Our Forgotten Allies). Ralph Peters jest eme-
rytowanym pulkownikiem i autorem ksiazki „Po Bagdadzie” (Beyond Bagdad).

Na poczatku wspomina odsiecz Wiednia z 12 wrzesnia 1683 roku i twierdzi ze Polacy
uratowali wtedy kontynent europejski przed zalewem islamskim. Husarie polska, autor
nazywa najlepsza kawaleria w historii Europy i opisuje jak to husarze skruszyli 2000 kopii
wtedy kiedy Francuzi robili uklady z Turkami przeciw Austrii.

Peters wspomina jak niewdzieczni Habsburgowie wzieli udzial w rozbiorach Polski wraz z
Hohenzollernami i Romanowymi jak rowniez pomoc Polakow, zwlaszcza Pulaskiego i
Kosciuszki w wojnie o niepodleglosc Stanow Zjednoczonych. Rozbiory polski nazywa on
najcyniczniejszym aktem do paktu Molotow-Ribbentrop w 1939 r.

Pisze on o walkach Polakow o swoja i innych niepodleglosc w XIX wieku i jak kwiat patrio-
tow polskich ginal na polach bitew i za zeslaniu na Syberii. Nastepnie opisuje odrodzenie
Polski i „Cud nad Wisla,” kiedy to Polacy zatrzymali pochod na zachod Armii Czerwonej.
Pulkownik Peters twierdzi ze wtedy Polacy uratowali zachodnia cywilizacje i ocenia ze
Polacy uzywali bardzo dobrej strategii. Nastepnie pisze ze pod sowiecka okupacja, po
Drugiej Wojnie Swiatowej, Polacy walczyli z wiekszym uporem niz inne narody pod so-
wieckim jarzmem a teraz walcza ramie w ramie z Amerykanami w Iraku, ale wedlug niego
znowu sa niedoceniani.

Jako patriota amerykanski pulkownik Peters ma na sercu los amerykanskich zolnierzy i
pisze ze oni wierza ze walcza o wolnosc i cieszy sie ze pomaga im 2,500 doborowych
zolnierzy polskich i ze polski general dowodzi  bardzo dobrze 12,000 wojska skladajacego
sie z oddzialow przyslanych przez 22 panstwa. Autor narzeka ze inni mniej zasluzeni dla
USA od Polakow dostaja bez porownania wieksza pomoc materialna niz Polska, ktora ma
zolnierzy na Balkanach, w Afganistanie i w Iraku.

Pulkownik Peters wyraza sie krytycznie o „kabale Rumsfelda” czyli mo¿na siê domyslac
ze chodzi mu o neokonsrwatystow w Pentagonie, takich jak Paul Wolfowitz i jemu podob-
ni spadkobiercy pomyslow Trockiego wojny permanentnej ale tym razem o politycznie
poprawna demokracje a nie o rewolucje komunistyczna.

Jest wina historykow polskich ze tak przyjaznie nastawiony do Polakow Amerykanin nie
wspomina o tym jak Polacy cierpieli zemste Hitlera zato ze odmowili w styczniu 1939 roku
jego czteroletnim staraniom zeby wraz z Niemcami i Japonia Polska uderzyla na Zwiazek
Sowiecki w ramach antykominternowskiego paktu. Polska odmowila wiedzac ze Hitler
opiera sie calkowicie o doktryne lebensraumu, ktora to doktryna mogla byc urzeczywist-
niona tylko przez zagarniecie ziem polskich i zniszczenie panstwa polskiego. Dyploma-
tyczna historia kilkuletnich zabiegow Hitlera o przystapienie Polski do paktu antykominter-
nowskieg jest dobrze udokumentowane przez polskiego ambasadora w Berlinie Jozefa
Lipskiego ale w Polsce te fakty sa, jak dotad, ukrywane. Rowniez faktem niedostatecznie
podkreskanym przez historykow polskich jest to ze 16 wrzesnia 1939 weszlo w zycie
zawieszenie broni na froncie japonsko-sowieckim poczem nastepnego dnia nastapila in-
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wazja Sowietow na Polske.

Pulkownik Peters jest slusznie krytyczny co do oportunistycznego postepowania Francji.
Szkoda ze nie wspomnial jak we wrzesniu 1939 roku Niemcy mieli na froncie polskim 70
procent sil. Francja obiecala ze wtedy uderzy na Niemcow znacznie przewazajacymi sila-
mi by wygrac wojne juz w 1939 roku. Obietnica ta znana byla polskim zolnierzom i pamie-
tam jak w pierwszych dniach wojny mowili jak to na karkach Niemcow „wjedziemy do
Berlina.”

Sa dzis w bibliotekach prace historykow, ktorzy udawadniaja jak Francusi mieli wiecej
dywizji, wiecej tankow i lepsze samoloty niz niemieckie chociaz Niemcy mieli wiecej sa-
molotow i co najwazniejsze chcieli walczyc podczas gdy Francuzi nie chcieli. Glownym
powodem zlego stanu ducha armii francuzkiej byly straty w pierwszej wojnie swiatowej i
fakt ze w 1939 roku bylo mniej Francuzow niz w 1914 roku.

Marksistowski i socialistyczny rzad Zyda Leona Bluma, ktory objal wladze po upadku
rzadu Lavala w 1936 byl nie popularny z powodu udzialu komunistow i radykanych socia-
listow. Rzad Bluma spowodowal kryzys finansowy, dewaluacje franka i kolosalny deficyt
budzetowy. Radykalny socialista Edouard Daladier uformowal podobny lewicowy rzad w
1937 roku i 6 go grudnia 1938 podpisal w imieniu Francji pakt z Niemcami gwarantujacy
istniejaca granice miedzy obu stronami. Pakt ten dawal Francuzom bledne poczucie bez-
pieczenstwa. Tak wiec krytyka Francji w artykule pulkownika Peters’a jest zupelnie slusz-
na.

Zwykle publikuje sie w Ameryce negatywne opinie o Polsce i Polakach wedlug schematu
zydowskiego ruchu roszczeniowego, ktory bez przerwy szuka nowych oskarzonych. Cze-
sto w prasie kontrolowanej przez Zydow czyta siê wzmianki o Jedwabnem jako polskiej
zbrodni narodowej, za ktora ceremonialnie i publicznie przepraszal prezydent Polski Alek-
sander Kwasniewski z jarmulka na glowie. Powyzej opisywany artykul pulkownika amery-
kanskiego jest mila niespodzianka.

Artykul pulkownika Petersa ulazal sie wkrotce po ksiace „Sprawa Honoru; Szwadron Ko-
sciuszki; Zapomniani Bohaterowie Drugiej Wojny Swiatowej” (A Question of Honor, The
Kosciuszko Sqauadron; Forgotten Heroes of World  War II) przez Lynne Olson i Stanley’a
Cloud’a. Autorzy w sposob uczciwy i dokladny opisali i udokumentowali w powanym dzie-
le historycznym role Polski w ostatniej wojny swiatowej jak rowniez zdrade Polski przez
Roosevelta i Churchilla w latach wojny, a zwlaszcza w 1943, 1944 i 1945 roku.  W sumie
Ralpf Peters napisal pierwszy od dluzszego czasu naprawde zyczliwy Polsce artykul, któ-
ry mialem okazje przeczytac z satysfakcja w prasie amerykanskiej.

Kim jest profesor Iwo Cyprian Pogonowski? Nota biograficzna. „The Sarmatian Review” w
USA pisze: Pogonowski jest rzeczywiscie wybitnym Amerykaninem polskiego pochodze-
nia, przykladem czlowieka, który laczy w sobie benedyktynskie umilowanie pracy, wier-
nosc najlepszym idealom polskiej historii i zdolnosc do osiagniecia sukcesu w zyciu pu-
blicznym Ameryki. Laureat Nagrody Polsko-Amerykanskiej (Polish American Prize), Po-
gonowski jest jednym z tych, którzy uosabiaja „jasne punkty swiatla”, które kazda spolecz-
nosc etniczna musi podtrzymywac, jesli pragnie byc zywotna i udowodnic swoja obecnosc
w szerokim spektrum amerykanskiego spoleczenstwa.Pogodnowski jest autorem „Histo-
rycznego Atlasu Polski” (1987) i ksiazki „Zydzi w Polsce: Udokumentowana Historia” (1993).
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Niebawem zostanie wydany jego „Slownik Polsko-Angielski i Angielsko-Polski”, który roz-
szerza i wzbogaca o nowe tresci wszystkie istniejace dotad Polsko-Angielskie slowniki.
Najwiekszy Kompletny Slownik Polsko-Angielski, którego jest autorem, zawiera 200 tysie-
cy slów na 3936 stronach. Jest nazywany „pomnikiem jezyka polskiego w Ameryce”. Pod-
czas II Wojny Swiatowej prof. Pogonowski byl wiezniem obozów koncentracyjnych w Au-
schwitz i Oranienburgu-Sachsenhausen. Przezyl straszliwy „marsz smierci”, podczas któ-
rego eskorta SS otwierala ogien do polskich wiezniów. Napisal krytyke ksiazki Jana Toma-
sza Grossa „Upiorna Dekada, 1939 - 1948”, która analizuje w jaki sposób i dlaczego pan
Gross pisze swoje ksiazki i jakich taktyk uzywa, aby uzyskac pozadany efekt . prof. Iwo
Cyprian Pogonowski,

PANORAMA POLSKA - POLISH PANORAMA, 2001-03-19.


