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Ks. Lucjan Kamieński ze str 17 
 

szlachetne czyny, zostanie udostępniony 

przez odpowiednie władze. Szlachetność i 

odwaga ludzka winny być zauważone i 

nagrodzone nie tylko przez Izrael ale i 

przez Polskę. Pani jako Żydówka                  

z polskim obywatelstwem napewno to 

rozumie. Jeśli chodzi o motto całej akcji 

to zapewniam Panią, że w Ewangelii 

znajdzie się wiele pięknych myśli o 

wymowie zbliżonej do tych o ratowaniu 

świata przez dobre uczynki pojedynczych 

ludzi”. 

    W liście Pani Maria przypomniala, że 

w tej chwili trwają przygotowania do 

wyniesienia na ołtarze rodziny Ulmów. 

Józef Ulma, to polski rolnik 

zamordowany przez Niemców 24 marca 

1944r. w Markowej, razem z żoną 

Wiktorią, która była w stanie 

błogosławionym i z 6-ciorgiem dzieci 

wraz z ukrywanymi przez nich 8-miu 

Żydami. Zastanawiam się - pisze Pani 

Maria - co by ci Żydzi powiedzieli na 

temat “przyjaźni” niemiecko-żydowskiej 

obserwowanej w naszych czasach przez 

Polaków “pomocników Hitlera”.   ❒ 

Zbigniew Brzeziński ze str. 17 
 

konsekwentni. Teraz nie mają możliwości 

dominacji, to nie jest kwestia na jutro, ale 

na pojutrze.  

   Kończy się z kolei okres dominacji elity 

sowieckiej w Rosji. Rozsądna polityka 

rosyjska powinna zmierzać do przyjaźni       

z USA. Do polityki przyjdą kolejni ludzie, 

nawet jeśli następna generacja nie będzie 

demokratyczna, to i tak będzie odmienna. 

To będą ludzie wykształceni na 

zachodzie. Nowego ZSRR nie będzie.  

   Na wschodzie tworzy się teraz nowa 

rzeczywistość. Definicja mocarstwowości 

Rosji staje się inna. Fakt niepodległości 

jest znamienny dla b. republik.  

   Putin wypchał Gruzinów z dwóch 

republik. A jaki kraj poza Rosją uznał 

Osetię i Abchazję? Nikaragua. Na złość 

USA. W USA oczywiście nikt tego nie 

zauważył. A dla Rosji to jest komedia. Jak 

to brzmi: Rosja i Nikaragua.  

   Debatę „Globalne przywództwo oczami 

Zbigniewa Brzezińskiego” zorganizowano 

z okazji pięciolecia Akademii Młodych 

Dyplomatów. AMD jest rocznym 

programem przygotowującym studentów 

Europejskiej Akademii Dyplomacji do 

pracy w służbie zagranicznej oraz 

organizacjach międzynarodowych.   ❒ 

Polak ze str. 18 
 

działa, bo na to trzeba by stosownych 

badań, a poza tym koncerny kosmetyczne 

i producenci suplementów zabezpieczają 

się na wszystkie strony, podając drobnym 

drukiem, że tak generalnie, to nie należy 

sobie obiecywać zbyt wiele. Natomiast co 

do "stanu ogólnego", czyli metod na 

zachowanie w zaawansowanym wieku 

zdrowia,  kondycj i  i  wyglądu 

czterdziestolatka, to na dobrą sprawę 

jedyna nadzieja w specyfikach 

opóźniających (przynajmniej w teorii) 

wskazówki zegara genetycznego. A tych 

jest na rynku kilka, choć także wcale nie 

ma pewności, że rzeczywiście spełnią 

pokładane w nich nadzieje naukowców. 

   Do takich obiecujących substancji do 

niedawna należała melatonina, ale 

rezultaty jej stosowania jako leku na 

przedłużenie młodości w tej chwili 

wydają się mocno rozczarowujące. 

Podobny zawód sprawił badaczom 

hormon wzrostu oraz środek o nazwie 

DHEA. Megadawki witamin (zwłaszcza 

E) i beta-karotenu są zaś nawet 

podejrzewane, że mogą być szkodliwe dla 

zdrowia, czego dowiodły rozpoczęte już 

w latach 90. badania amerykańskiego 

National Cancer Institute. W najlepszym 

razie przyjmowanie dużej ilości innych 

witamin (na przykład A czy C) pozostaje 

bez szczególnego wpływu na wszystko, 

prócz może psychiki zainteresowanych 

(co zresztą także nie jest przecież bez 

znaczenia dla ogólnej poprawy 

samopoczucia). 

   W tej chwili najbardziej obiecujący jako 

skuteczny w hamowaniu zegara 

genetycznego wydaje się środek o nazwie 

resweratrol. Jest to naturalny polifenol         

w dużych ilościach występujący               

w czerwonym winie. Czyli, że picie 

przedłuża życie... 

   Biorąc rzecz poważnie, resweratrol 

powoduje ponoć spowalnianie przemiany 

materii, co wydłuża cykl komórkowy, a to 

z kolei hipotetycznie przedłuża młodość. 

   Tylko więc patrzeć, jak słoiczki kremu 

przeciwzmarszczkowego z koenzymem 

Q10 zastąpią na drogeryjnych półkach 

tubki serum z resweratrolem. 

   Natomiast nad różnymi suplementami i 

antyoksydantami nowy „cudowny środek 

na młodość” ma tę podstawową przewagę, 

że – zamiast wydawać ciężką kasę           

w perfumerii – można po prostu pić 

czerwone wina. Na zdrowie. I jeszcze... 

na młodość.   ❒ 

Ron Paul ze str. 18 
 

„Dzień zero”  

dla oszustów w Waszyngtonie 

   Ron Paul urodził się 20 sierpnia 1935 

roku w w Pittsburgu w Pensylwanii.         

Uczył się w liceum Dormont; jako      

nastolatek został mistrzem stanu w rzucie 

dyskiem. Następnie podjął studia              

z medycyny. W latach 60, po uzyskaniu 

tytułu doktora, rozpoczął pracę chirurga  

w amerykańskich siłach powietrznych. 

Obecnie mieszka w miejscowości Lake 

Jackson w Teksasie. W 1956 roku Paul 

ożenił się z Carol Wells. Państwo Paul 

doczekali się piątki dzieci, osiemnastu 

wnuków i prawnuka. 

   Ron Paul podjął decyzję o               

zaangażowaniu się w politykę dokładnie 

15 sierpnia 1971 roku. W tym dniu 

ówczesny prezydent USA Richard Nixon 

ogłosił, że Stany Zjednoczone 

zrezygnowały ze stosowania parytetu 

złota w stosunku do dolara. Paul mówi, że 

był to dzień, w którym dolar stracił swą 

wartość i stał się pieniądzem politycznym. 

„Dzień zero” przesądził o wejściu Paula  

w wielką politykę. 

   P o  r a z  p i e r w s z y  d o  I zb y              

Reprezentantów został wybrany w roku 

1976. Paul, w trakcie swej parlamentarnej 

kariery, zasiadał w komitecie                

finansowym, a także w komitecie do 

spraw zagranicznych i wspólnym        

komitecie ekonomicznym. W 2008 roku 

wystartował w prawyborach ubiegając się 

o nominację Partii Republikańskiej          

w wyborach prezydenckich; ta przypadła 

jednak senatorowi z Arizony Johnowi 

McCain’owi. 

   P a u l  j e s t  o p i s y w a n y  j a k o 

„konserwatysta, konstytucjonalista i    

libertarianin”. Z powodu swych          

przekonań zyskał przydomek „Dr No”, 

ponieważ zawsze podkreśla, że „nie       

zagłosuje za żadną ustawą, która nie ma 

oparcia w konstytucji”. Dziennik 

“American Journal of Political Science” 

uznał Rona Paula za najbardziej            

konserwatywnego członka Kongresu       

w okresie od 1937 do 2002 roku. 
 

Pokerowa zagrywka przeciwko Obamie 

   Paul był jedynym kandydatem na  

prezydenta rok temu, który głosował 

przeciwko wojnie w Iraku. Jest także 

zwolennikiem wycofania się Stanów 

Zjednoczonych z ONZ, NATO i NAFTA, 

która w jego opinii narusza zasady      

wolnego handlu. Opowiada się także za 

ograniczeniem napływu imigrantów do 

USA oraz skasowaniem części            

przywilejów socjalnych. W swoich        

poglądach ekonomicznych opiera się na 

liberalnej szkole austriackiej. 

   Według Rona Paula, przyjęcie ustawy o 

„prześwietleniu” Fed pozwoliłoby na 

przeprowadzenie audytu w 2010 roku. 

Kongresmen już teraz ocenia, że jego 

wyniki będą porażające. Bardzo możliwe, 

że ekipa Baracka Obamy będzie musiała 

w konsekwencji zmienić swą całą       

politykę gospodarczą. Cóż, jest kryzys, a 

to zawsze sprzyja radykalnym            

rozwiązaniom.   ❒ 

ks Kamieński - Refleksje ze str. 20 
 

przeprosin jest dowodem, że druga strona 

jeszcze nie zdobyła się na gest 

przebaczenia. Nie wolno też wymagać 

aby Kościół ciągle padał na kolana, kajał 

się i przepraszał nawet nie za swoje winy. 

Tego rodzaju naciski na papieża pewnie 

miały na celu aby pokorę zastąpić 

upokorzeniem. Pokora Kościoła - tak ale 

upokorzenie - nie! 

   Jezuita, ks.Jacek Prusak wypowiedział 

się w tej sprawie bardzo dosadnie: 

„Częste, powtarzane przeprosiny mogą 

stracić swój ciężar gatunkowi i mieć o 

wiele mniejsze znaczenie”. 

   Czy Benedykt XVI w swojej młodości 

należał1 do Hitlerjugent i Wermachtu 

tego nie wiem ale gdyby należał to nie 

jego wina. Był Niemcem i nie miał 

wyboru Karol Wojtyła w swoim czasie 

był wcielony do „Służba Polsce”             

w okresie PRL-u. W okresie PRL-u 

kleryków z seminariów wcielano do 

wojska i to do jednostek specjalnych w 

tym do ciężkich robót. Była to forma 

prześladowania i represji wobec Kościoła. 

Klerycy po odbyciu służby wojskowej 

wracali do seminariów i dziś są kapłanami 

a niektórzy nawet biskupami. Czy z tej 

racji dziś ktoś im wymawia, że popierali 

system komunis tyczny i  byl i 

kolaborantami? 

   Chyba mamy tu doczynienia z jakąś 

obsesją ze strony pewnych środowisk, że 

tylko Kościół Katolicki czy w ogóle 

chrześcijaństwo ponosi winę za to, co się 

stało podczas II-giej wojny światowej. 

Przykładem tego jest twierdzenie, że winę 

ponosi katolicyzm jako, że obozy 

koncentracyjne powstały w katolickiej 

Europie. Nazizm z jego konsekwencjami 

narodził się w Europie ale miał podłóże 

pogańskie a nie katolickie. To tak jakby 

ktoś dziś oskarzał Kościół Prawosławny, 

że ponosi winę za system komunistyczno-

marksistowski w byłym Związku 

Radzieckim. Smutne zjawisko, że dziś w 

ogniu krytyki pozostaje tylko Kościół 

Katolicki, Watykan i Polska. 

   Żydzi dziś chcą uchodzić przed światem 

za jedynych męczenników, co jest 

wielkim nieporozumieniem. W czasie 

wojny ucierpiało wiele narodów               

z polskim narodem na czele, Podczas 

okupacji mordowano też Polaków, 

Rosjan, Czechów, Węgrów, Jugosłowian, 

Greków itp. Mordowano też i Niemców, 

którzy sprzeciwiali się nazizmowi. 

Największe straty jako naród poniosła 

Polska. Wielu Polaków zostało 

zamordowanych za to, że śmieli udzielić 

pomocy Żydom. Polacy ocalili 250 

tysięcy Żydów. Jak narazie nikt za to 

publicznie nam nie podziękował. 

   Warto zapytać, co Żydzi zrobili dla 

ratowania swoich braci Żydów z 

Holocaustu z obozów zagłady itp? Mam 

na uwadze Żydów żyjących w krajach, 

które nie były okupowane przez 

Niemców. Żydzi żyjący w Stanach 

Zjednoczonych mieli pieniądze, mieli też 

swobodę działania. Niech ktoś ze 

starszych braci w wierze pokaże nam ilu 

Żydow od zagłady uratowalo swoich 

rodaków Żydów? 

   Na zakończenie pragnę zacytować 

słowa polskiego historyka Jana Żaryna; 

„Kościół Katolicki miał w swojej historii 

elementy antyjudaistyczne tak jak 

Judaism ma elementy antychrześcijańskie 

i antykatolickie. Przeprosiny należą się z 

obydwu stron i dopiero kiedy nastapią 

będzie mógł zacząć się dialog. Nie ma 

powodu aby tylko jedną stronę obarczać 

odpowiedzialnością za relacje Kościół-

Judaizm.  

   A może już nadszedł czas i warto zająć 

się problemem i żądać przeprosin Żydów 

jako, źe mają udział w budowaniu 

systemu marksistowsko-komunistycznego 

w krajach Wschodniej Europy a 

zwłaszcza w Polsce. Wielu z nich było 

nietylko kolaborantami w czasach PRL-u 

ale też piastowali wysokie stanowiska w 

bezpiece. Jednym z nich był Józef 

Światło, który w momencie kiedy mu 

zaczął sie palić grunt pod nogami zdołał 

ulotnić sie na Zachód udając wielkiego 

bohatera. 

   Punktem drazliwym podczas wizyty 

Ojca św Benedykta XVI w Izraelu była 

postać Piusa XII, a dokładniej sprawa 

jego wyniesienia na ołtarze. Moim skrom-

nym zdaniem papież Benedykt XVI 

postąpił właściwie pomijając w Yad 

Vashem miejsce gdzie był wystawiony 

portret Piusa XII z prowokującym 

napisem. Ze strony tego kto ten portret 

umiescił było wielkim nietaktem              

w stosunku do gościa którym był papież 

jako Głowa Koscioła Katolickiego. 

   Zaskakujące w tym wszystkim jest to, 

źe pewne środowiska ignorują to 

wszystko co dobrego uczynił papież Pius 

XII dla narodu żydowskiego podczas  

wojny a wysuwają jedynie pretensję         

dyktując co według nich papież powinien 

był zrobić nawet jeśli to wówczas było 

niemoźliwe do zrealizowania. 

   Odnosi się wraźenie, że pewne grupy ze 

strony żydowskiej ciągle Kościół        

Katolicki i Polskę stawiają pod           

pregierzem. 

   Jaki jest w tym cel? Być moźe aby 

upokorzyć Kościół i naród polski tak 

jakby Polska przez samą okupację nie 

była upokorzona. 

   Jak do tej pory nie słyszałem aby       

podobne zarzuty wysuwano pod adresem 

innych Kościołów,innych wyznań czy 

innych religii. Tylko Kościół Katolicki i 

papież są na celowniku. Nie jest źadną 

tajemnicą, źe holocaust, obozy             

koncentracyjne itp. to „owoc nazizmu, 

który narodził się na terenie Niemiec a 

podstawy dała filozofia pogańska 

Nietchego. Najgorsze w tym jest to, że 

odpowiedzialnością za holocaust czy 

obozy usiłują się obarczyć Polskę. Co 

jakiś czas w mass media pojawiają się 

o k r e ś l e n i a ;  0 p o l s k i e  o b o z y                      

koncentracyjne”. Kiedy strona polska  

protestuje w tej sprawie wówczas na jakiś 

czas znikają tego rodzaju określenia ale za 

kilka dni pojawiają się na nowo w tych 

lub innych mass media.   ❒ 
 

__________ 
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   Ludzie, których podstawowym 

zawołaniem politycznym jest posiadanie 

serca po lewej stronie, pod koniec XIX 

wieku wymyślili tzw. reprezentację 

proporcjonalną, ogłosili wybory                

w jednomandatowych okręgach 

wyborczych za  krzywdzące  i 

niesprawiedliwe, a wraz z dynamicznie 

rozwijającym się postępem, potrafili 

socjalizującym elitom europejskim 

wmówić, że postęp i sprawiedliwość 

mogą być realizowane jedynie w formule 

tzw. wyborów proporcjonalnych.                

W wyniku tego sprytnego zabiegu 

językowego, w którym słowo 

„proporcjonalny” kojarzy się wprost ze 

słowami „równy” i „sprawiedliwy”, po I 

Wojnie Światowej na całym kontynencie 

e u r o p e j s k i m  z a p a n o w a ł 

„proporcjonalizm”.  

   Inwazję nieubłaganego postępu 

powstrzymały jedynie wody Atlantyku i 

„demokracja udoskonalona” nie 

przedostała się na Drugą Półkulę, a nawet 

nie przekroczyła Kanału La Manche. Zbyt 

mało postępowe społeczeństwa Wielkiej 

Brytanii, Kanady czy USA nie poddały 

się namowom znacznie bardziej 

rozwiniętych elit i pozostały przy 

tradycyjnym sposobie wybierania,           

w którym wybory wygrywa ten, kto 

zdobywa największą ilość głosów 

poparcia. Elitom, naturalnie, taki stan 

rzeczy nie odpowiada i dlatego np.          

w monografii największego światowego 

autorytetu „proporcjonalizmu” – 

p r o f e s o r a  n a  U n i w e r s y t e c i e 

Kalifornijskim w San Diego, Arenda 

Lijpharta („Electoral Systems and Party 

Systems”. Oxford University Press, 2000) 

możemy przeczytać, że „wybory 

proporcjonalne są synonimem wyborów 

sprawiedliwych”, a nawet więcej: wybory 

wręcz nie mogą być wolne, jeśli nie są 

proporcjonalne. 

   W tej sytuacji nawet trudno się dziwić, 

że tę szlachetną ideę przyjęła bez oporu 

wyzwalająca się z komunizmu Polska, a 

w ślad za nią i wszystkie inne kraje 

postkomunistyczne. Polscy politolodzy i 

konstytucjonaliści bez wahania 

zaakceptowali te słuszne idee i dlatego         

z  podręczników akademickich, 

praktycznie bez wyjątku, nasza młodzież 

dowiaduje się, że sprawiedliwość 

wyborcza może być realizowana jedynie 

za pomocą list partyjnych. Aby nie było 

wątpliwości, że Polska już na zawsze 

przystąpiła do obozu postępu, zasadę 

proporcjonalności wyborów do Sejmu 

wpisano do Konstytucji 

   Rzeczywistość jednak skrzeczy i przez 

całe 20 lat stosowania tej najdoskonalszej 

formuły ustrojowej, bez przerwy 

pojawiają się najróżniejsze wątpliwości i 

protesty, bo wielu jest takich, którzy nijak 

nie  rozumieją ,  że  warunkiem 

prawdziwego postępu jest uznanie, że 

czarne jest białe, a białe jest czarne. 

„Skrzeczenie” to rozlega się także po 

ostatnich wyborach do Parlamentu 

   Europejskiego, ponieważ nawet sami 

nasi prawodawcy nie chcą się pogodzić         

z jej logiką i wielu z pechowych 

kandydatów wydaje się nie rozumieć, jak 

to jest możliwe, że można w najbardziej 

s p r a w i e d l i w y c h ,  r ó w n y c h  i 

proporcjonalnych  wyborach dostać 10 

razy więcej głosów, niż ktoś a inny, a 

mandatu nie oglądać? W tym konkretnym 

przypadku standard wyznacza nowy 

europoseł, Jacek Włosowicz z PiS, który 

zdobył zaledwie 5610 głosów poparcia. 

Tymczasem mandatów nie uzyskali 

kandydaci, którzy zdobyli nawet ponad 50 

tysięcy głosów, jak np. Jan Kozłowski        

z PO (68.066); Jolanta Szymanek-Deresz 

z SLD  (53.381),   a  z PiS  Urszula Krupa  
 

Przystawa do str. 24 

Przystawa ze str. 17 
 

(54.175), Arkadiusz Mularczyk (53.229) 

czy Beata Kempa (53.027). 

   Taka sytuacja nie mieści się w wielu 

głowach i wywołuje ożywczy ferment 

umysłowy albowiem każe się zastanowić 

nad logiką systemu wyborczego, jaki nam 

miłościwie zafundowali. Podsuwam im 

więc pod rozwagę Wniosek 57 posłów do 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 

kwietnia 2001 (Wniosek Dorna), 

wyjaśniający, że ówczesna Ordynacja 

wyborcza do Sejmu sprzeczna jest z art. 

96 ust. 2 Konstytucji, albowiem w sposób 

rażący narusza zapisane w niej zasady 

równości i proporcjonalności wyborów. 

Zasadniczym autorem wniosku był, jak 

się zdaje, przyszły marszałek Sejmu dr 

Ludwik Dorn, ale podpisali go inni 

najwybitniejsi nasi znawcy Konstytucji, 

jak przyszły marszałek Senatu Bogdan 

Borusewicz, trzej premierzy – Jan 

Olszewski, Kazimierz Marcinkiewicz i 

Jarosław Kaczyński, oraz wielu innych 

głównych aktorów sceny politycznej: 

Bronisław Geremek, Marian Krzaklewski, 

Władysław Frasyniuk, Henryk Wujec… 

   Autorzy tej ciekawej skargi obszernie 

uzasadniają i opisują, jak kolejne 

ordynacje wyborcze do Sejmu łamią 

zasady konstytucyjne. Na użytek 

dzisiejszych rozważań zacytuję tylko 

jeden fragment „Konkluzji” Wniosku:  

   …Miarą sprzeczności między zasadami 

proporcjonalności, jak i równości jest 

porównanie liczby głosów, jakie                   

w wyborach do Sejmu w 1997 roku 

przypadały na  1 mandat posła z różnych 

list wyborczych. Najmniejszy iloraz liczby 

głosujących w skali kraju na daną listę 

przez liczbę uzyskanych przez tę listę 

mandatów wynosił 21 654. a największy – 

121 179. Oznacza to, że waga głosu 

wyborcy jednej z list była 5,6 razy większa 

niż waga głosu wyborcy innej określonej 

listy… 

   Idąc tropem rozważań konstytucyjnych 

Marszałka Ludwika Dorna and Co. 

spróbujmy przyjrzeć się wynikom 

ostatnich wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w Polsce. W wyborach 

tych mieliśmy 13 okręgów wyborczych. 

Dzieląc w każdym z okręgów liczbę 

wyborców przez liczbę przyznanych 

mandatów, a także dzieląc liczbę 

oddanych głosów przez liczbę mandatów, 

dochodzimy do następujących wniosków: 

- W okręgu nr 3 – województwo 

podlaskie i warmińsko-mazurskie - liczba 

uprawnionych wyborców wynosi 2 104 

242, a w głosowaniu udział wzięło 425 

310 osób. Okręgowi nr 3 przypadły 2 

mandaty europosłów (Jacek Kurski z PiS i 

Krzysztof Lisek z PO). Widzimy więc, Że 

1 mandat przypada tam na 1 052 121 

wyborców i na 212 655 głosujących. 

Hitler na głowę ich państwa w chwili, 

kiedy wierzyli, że Hitler da im dobrobyt i 

zbuduje „wielkie” Niemcy na następne 

1000 lat. Na domiar złego Hitler cierpiał 

na chorobę Parkinson, lewa ręka trzęsła 

mu się w sposób nieopanowany. Hitler bał 

się, że umrze nim dokona swojej „misji 

dziejowej” i nie dokończy tysiąc letniego 

„Drangu nach Osten,” na następne 1000, 

kosztem likwidacji państwa i narodu       

polskiego na jego ziemiach historycznych.  

   Najprawdopodobniej Polska uratowała 

Związek Sowiecki przed upadkiem          

w chwili, kiedy pozbawiła Hitlera wojsk 

polskich i spowodowała zdradę Japonii 

przez Hitlera w 1939 roku. Polska była 

barierą oddzielającą fizycznie Niemcy od 

Rosji. Armia polska była zbyt silna, żeby 

Niemcy mogli iść na Rosję, jednocześnie 

zwalczając opór armii polskiej i żeby  

mogli przyłączyć się do japońskich 

ataków na Związek Sowiecki. Ataki       

japońskie zaczęły się w 1937 roku i        

lotnictwo japońskie staczało w walkach 

przeciwko Sowietom największe bitwy 

powietrzne w historii do tamtych czasów. 

   Hitler mścił się na Polakach za         

pokrzyżowanie mu planów i usunięcie      

z jego planów walki przeciwko Sowietom 

nie tylko 100 polskich, ale również 200 

japońskich dywizji, co w rezultacie 

spowodowało roczny brak miliona       

żołnierzy po stronie Niemiec na      

wschodnim froncie. Pakt Ribbentrop-

Mołotow wywołał oficjalny protest     

Japonii i starania japońskie o zawieszenie 

broni, które zostało podpisane 15         

września 1939, weszło w życie 16go 

sierpnia i dało Sowietom okazję inwazji 

Polski 17go września 1939 roku w chwili, 

k i e d y  s k o ń c z y ł y  s i ę  w a l k i            

sowiecko-japońskie. 

Krzywda Polski  

w cieniu Holokaustu 
Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   Krzywda Polski w cieniu Holokaustu 

ma kilka wymiarów. Dobrze pokazane są 

fragmenty losu Polski i Polaków w filmie 

BBC „Behind the Closed Doors” („Za 

Zamkniętymi Drzwiami”), w którym  

Polacy są pokazani jako zdradzeni przez 

Aliantów bohaterzy Drugiej Wojny   

Światowej. Naturalnie film ten, mimo 

trzech dwu-godzinnych odcinków, nie 

zawiera analizy strategicznej Europy, u 

progu Drugiej Wojny Światowej i       

kluczowej roli, jaką Polska odegrała w tej 

wojnie. 

   Rząd polski wiedział, że od niego zależy 

czy Polska pomoże Hitlerowi w ramach 

Paktu Anty-Kominternowskiego i          

dostarczy mu około trzy i pół miliona 

ludzi na front wschodni, w czasie kiedy 

ogóle by nie było ani konfliktu ani frontu 

na zachodzie Niemiec. Konfiguracja sił po 

stronie Hitlera byłaby 220 dywizji 

niemieckich, 100 dywizji polskich, 200 

dywizji japońskich oraz około 80 dywizji 

i n n y c h  c z ł o n k ó w  P a k t u                        

Anty-Kominternowskiego, czyli razem 

600 dywizji przeciwko sowieckim 170 

dywizjom w 1938 roku, 225 dywizjom      

w 1941 roku, w którym to roku Sowiety 

zaczęły formować dodatkowych 170      

dywizji.  

   Trzeba dodać, że liczebnie dywizje 

niemieckie i dywizje potencjalnych 

sprzymierzeńców Niemiec, były liczebnie 

znacznie większe od sowieckich i były 

lepiej dowodzone. Wiadomo, że w latach 

trzydziestych, w czystkach stalinowskich, 

Armia Czerwona straciła ponad 44,000 

najbardziej doświadczonych oficerów        

z marszałkiem Tuchaczewskim na czele. 

Nic dziwnego, że nawet w odwrocie, 

Niemcy zabijali dwukrotnie więcej       

żołnierzy sowieckich niż tracili własnych. 

   Hańbą Niemców jest wybranie przez 

nich nieuka i megalomana takiego jak 


