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Czytelnicy polscy w kraju ciągle za mało znają alarmujące ostrzeżenia głośnego autora polonijnego
profesora Iwo Cypriana Pogonowskiego. Ten najwybitniejszy dziś wśród Polaków żyjących na Zachodzie
znawca problematyki żydowskiej jest autorem opublikowanego już w dwóch wydaniach monumentalnego
dzieła dokumentalnego "Jews in Poland", ze wstępem znanego sowietologa żydowskiego pochodzenia
&ndash; profesora Richarda Pipesa.
Profesor Iwo Cyprian Pogonowski od kilku lat wytrwale i systematycznie ostrzega przed tym, co robią
niektórzy bardzo wpływowi Żydzi zagraniczni, zwłaszcza amerykańscy, dla przyczernienia obrazu polskiej
historii i upokorzenia Polaków. Zdaniem profesora Pogonowskiego, to wszystko jest tylko grą wstępną
zmierzającą do ułatwienia nacisków na wypłatę przez Polskę jak największych "odszkodowań za
żydowskie mienie". To, przed czym parę tygodni temu ostrzegał wybitny żydowski politolog w USA N.
Finkelsztejn w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", twierdząc, że Światowy Kongres Żydów chce szantażami
zmusić Polskę do wypłaty 67 miliardów dolarów lobby żydowskiemu w Ameryce tytułem restytucji mienia
żydowskiego w Polsce. W tym celu robi się wszystko, by upokorzyć Polskę, czym wprost otwarcie zagroził
naszemu krajowi już parę lat temu jeden z czołowych przywódców żydowskich.
Pisząc o działaniach dla wymuszenia tego ogromnego haraczu od Polaków, prof. Pogonowski twierdzi, że
w tym celu "stwarza się mity o udziale Narodu Polskiego w zagładzie Żydów. Groźnie zabrzmiał wywiad
Aliny Całej z Żydowskiego Instytutu Historycznego w &bdquo;Rzeczpospolitej&rdquo; przeprowadzony
przez Piotra Zychowicza:
ALINA CAŁA "RZECZPOSPOLITA"
&bdquo;POLACY JAKO NARÓD NIE ZDALI EGZAMINU&rdquo;
https://www.rp.pl/artykul/310528-Polacy-jako-narod--nie-zdali-egzaminu-.html
W pewnym sensie Polacy są odpowiedzialni za śmierć wszystkich 3 milionów Żydów &ndash; obywateli II
RP &ndash; mówi historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego Alina Cała.
Rz: Czy Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust?
Alina Cała: W pewnym stopniu tak. Przyczyną tego był przedwojenny antysemityzm, który nie
przygotował ich moralnie do tego, co miało się dziać podczas Zagłady. Nośnikiem tego antysemityzmu
były dwie instytucje. Ugrupowania tworzące obóz narodowy oraz Kościół katolicki. Ten ostatni mniej
więcej od 1935 roku zaczął sprzyjać endecji. W efekcie wysokonakładowe pisma konfesyjne zaczęły głosić
propagandę antysemicką. Choćby &bdquo;Mały Dziennik&rdquo; Kolbego(o. Maksymiliana Kolbe).
Rz: Od endeckiego ekonomicznego antysemityzmu czy kościelnego antyjudaizmu do ludobójczego
rasizmu Adolfa Hitlera chyba jest daleka droga.
AC: Wcale nie taka daleka. Wszystkie rodzaje antysemickiego dyskursu w latach 30. zaczęły się zlewać.
Antysemityzm ekonomiczny był uzasadniany rasizmem, a antyjudaizm katolicki stał się rasistowski,
pochwalający politykę Hitlera. W programie Obozu Wielkiej Polski już w 1932 roku zawarto postulaty
podobne do tych, które później się znalazły w ustawach norymberskich. Obóz Narodowo-Radykalny
wysunął projekty masowych deportacji, połączonych z żądaniem, żeby to Żydzi sfinansowali swoje
wygnanie. Właśnie to zrobili hitlerowcy.
Zagłada została sfinansowana z majątków zrabowanych Żydom. Oenerowcy i klerykalni antysemici
domagali się tworzenia otoczonych murem gett. Ich życzenie spełnili okupanci.
Rz: Endecy nie postulowali zabijania ludzi.
AC: Ale inicjowali niektóre antyżydowskie rozruchy, zarówno w latach 1918 &ndash; 1920, jak i podczas
fali ponad 100 pogromów w latach 1935 &ndash; 1937. W pogromach tych ginęli ludzie. Po rozpoczęciu
okupacji doszło w Polsce do spontanicznych pogromów, takich jak wielkanocne rozruchy w Warszawie w
1940 roku, przygotowany przez organizację związaną z ONR Falanga Bolesława Piaseckiego.
Rz: A nie przez Niemców?
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AC: Nie. Wydarzenie to jest związane z próbą kolaboracji podjętą wówczas przez grupę działaczy Falangi.
Piasecki pozostał w cieniu, a jego rola nie jest do końca wyjaśniona.
Rz: Ci działacze Falangi zostali rozstrzelani w Palmirach.
AC: Zostali wykorzystani do mokrej roboty i usunięci. Chwalimy się, że byliśmy państwem bez Quislinga.
Ale chętni byli, to Niemcy nie chcieli współpracy z Polakami.
Rz: Ale mówi pani, że to Niemcy wykorzystali Polaków do mokrej roboty.
AC: Ten pogrom odbył się oczywiście ze wsparciem logistycznym Niemców. Bojówkarze byli podwożeni
ciężarówkami Wehrmachtu. Ale bez przedwojennego antysemityzmu do tego wydarzenia by nie doszło.
Rz: Jego skala była jednak niewielka. Kilka pobić czy nawet zabójstw to chyba za mało, żeby mówić o
współudziale w Holokauście.
AC: Z moralnego punktu widzenia przemoc to przemoc. Ale przecież ta fala pogromów to nie wszystko.
Spójrzmy na problem ratowania Żydów podczas Zagłady. Polak, który przed wojną był bombardowany
kościelną i endecką agitacją antysemicką, musiał mieć rozterki, czy ratowanie Żydów jest moralne.
Rz: A może rozterki te brały się nie z czyjejś agitacji, tylko z powodu terroru okupanta. Kara śmierci dla
całej rodziny za ukrywanie Żyda&hellip; Proszę się postawić w sytuacji matki, która ryzykuje życie dzieci
dla obcego człowieka.
AC: Za ukrywanie polskiego patrioty, członka ruchu oporu, też groziła śmierć. A jednak łatwiej to było
zorganizować i więcej ludzi się na to zdobywało. Bo tu nie było już żadnych moralnych rozterek. Poza tym
niektórzy Polacy brali aktywny udział w Zagładzie. Choćby sprawa buntu w Sobiborze. Więźniowie,
którym udało się przedrzeć do lasu, zostali wyłapani przez chłopów. W ogóle sołtysi w okupowanej Polsce
mieli obowiązek denuncjowania wszystkich ukrywających się Żydów i partyzantów. Tych ostatnich jednak
na ogół nie denuncjowano, a Żydów często. Jest bardzo niewiele przypadków, żeby cała wieś wzięła na
siebie odpowiedzialność za ukrywającego się Żyda.
Rz: Być może ludzie po prostu obawiali się donosu.
AC: No, ale o czym świadczy ten lęk przed donosem sąsiada?
Rz: O tym, że niegodziwcy są w każdej społeczności.

ADAM MICHNIK O POLAKACH I KOŚCIELE
Polacy są jak Kościół, a on uczy obłudy http://www.youtube.com/watch?v=QlSsg7QkjrY
26 września 2011 prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Alinę Całą Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski &bdquo;za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność
na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej&rdquo;
Za jeden z najnowszych przejawów tego typu propagandy wymierzonej w Polaków profesor Pogonowski
uznał całokształt twórczości Jana Tomasza Grossa, zwłaszcza jego eseje "Upiorna dekada", wydane w
1998 roku, &bdquo;Sąsiedzi&rdquo;, &bdquo;Strach&rdquo;, &bdquo;Złote żniwa&rdquo;. W ocenie
prof. Pogonowskiego: "Propaganda Grossa pomaga eksternistycznym ugrupowaniom żydowskim w ich
próbach wymuszania od rządu polskiego haraczu za zbrodnie dokonane w Polsce przez Niemców,
Sowietów i kryminalistów".
Aby uzyskać nakreślone wyżej cele prowadzi się akcję ciągłego prowokowania Polaków przez wysuwanie
kolejnych agresywnych żądań, usunięcia Krzyża Papieskiego w Oświęcimiu, Krzyża z Sejmu, awantury
lewackiej pod Pałacem Prezydenckim, etc. Podobnym celom służy stwarzanie różnego typu antypolskich
"faktów prasowych", nagłaśnianie różnych rzekomych incydentów antyżydowskich, tak jak wymyślona
afera z rzekomymi "antysemickimi" wystąpieniami na Majdanku.
W tym kontekście należy też widzieć próby nagłego zaatakowania Polaków przez odpowiednio
tendencyjne zniekształcenia i nagłośnienie wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, o których, mimo ich dziś
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tak mocno akcentowanej wagi, sami Żydzi prawie nie mówili przez kilkadziesiąt lat. Dziś za to je
odpowiednio retuszując, przypisują za wszystko co najgorsze winę oczernianym Polakom. Tak jak się
stało ze sprawą publikowanego przez J. T. Grossa w książce "Europa nie prowincjonalna" tekstu
oskarżającego Polaków o spalenie w lipcu 1941 roku tysiąca kilkuset Żydów z Jedwabnego w
Łomżyńskiem.
J.T. Gross w swej pierwszej książce "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali", wydanej w 1983 roku
razem z Ireną Grudzińską- Gross dał bogaty materiał źródłowy, nie ukrywający faktów o prosowieckiej i
antypolskiej kolaboracji wielkiej części Żydów na Kresach w latach 1939-1941. We wspomnianej książce
przytaczał liczne fakty o donoszeniu na Polaków, ich szykanowaniu, niszczeniu kapliczek przydrożnych
przez sfanatyzowanych Żydów &ndash; komsomolców, o wielkiej roli zbolszewizowanych Żydów w
administracji.
Dziś to wszystko wyparowało z jego analiz. Za to mamy ciągłe wybielanie żydowskiej kolaboracji z
Sowietami, jej skrajne pomniejszanie, względnie usprawiedliwianie reakcjami na dawny "antysemityzm"
polski lub strachem przed Niemcami. Po prawdziwie upiornych zniekształceniach książki "Upiorna dekada"
Gross przeszedł do najbardziej oszczerczych uogólnień-oskarżeń, że to Polacy ponoszą winę za
zorganizowane przez Niemców wymordowanie Żydów z Jedwabnego w lipcu 1941 r.
Rzecz znamienna &ndash; jedynym świadectwem, na jakim oparł się Gross w swym oskarżeniu pod
adresem Polaków z Jedwabnego, jest oskarżająca ich o wymordowanie 1500-1600 Żydów relacja Szmula
Wasersztajna (pierwsza jej wersja pochodzi z 1945 roku).
Gross uznał tę relację za najbardziej wiarygodne źródło, pomimo tego, że jak sam przyznał: "W
Żydowskim Instytucie Historycznym znajdziemy dwa zeznania Wasersztajna spisane oddzielnie &ndash;
ani liczby się w nich nie pokrywają, ani rozmaite detale". Bezkrytycznie akceptując relację Wasersztajna,
Gross ani słowem nie wspomniał o dotychczasowych polskich badaniach całej sprawy, w tym o
parokrotnie publikowanych uwagach prokuratora Waldemara Monkiewicza, byłego szefa Okręgowej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, który dokładnie badał całą sprawę. Nie wspomniał, ponieważ, iż
stwierdzenia prokuratora Monkiewicza natychmiast obaliłyby gmach fałszów zbudowany dzięki całej
relacji Wasersztajna.
Ten ostatni przypisuje wykonanie całej zbrodni na Żydach w Jedwabnem Polakom. Zgodnie z tą intencją
robi co może, aby maksymalnie zaniżyć liczebny udział Niemców biorących udział w całej jedwabieńskiej
antyżydowskiej akcji. Według Wasersztajna, w Jedwabnem było wszystkiego ośmiu gestapowców, którzy
byli faktycznie biernymi obserwatorami zbrodni popełnionej jakoby przez Polaków.
Tymczasem Monkiewicz konsekwentnie podawał, że w całej akcji w Jedwabnem brało udział ponad 200
niemieckich funkcjonariuszy. W referacie na sesję popularnonaukową zorganizowaną 20 czerwca 1986 r.,
z okazji 250-lecia nadania praw miejskich Jedwabnemu, prokurator Monkiewicz podał, że 10 lipca 1941 r.
w Jedwabnem łącznie pojawiło się 232 funkcjonariuszy niemieckiej policji.
W artykule publikowanym w 1989 roku w "Studiach Podlaskich" Monkiewicz pisał m.in. "&hellip;w
początkach lipca ze składu batalionów policyjnych 309 i 316 wydzielono ponad 200 funkcjonariuszy,
tworząc specjalny oddział nazywany "Kommando Białystok" dowodzony przez Wolfganga Burknera,
oddelegowanego z warszawskiego gestapo.
Oddział ten w dniu 10 lipca 1941 roku przybył samochodami ciężarowymi do Jedwabnego. W toku akcji
podjętej przeciwko Żydom zaangażowano również żandarmerię i policję pomocniczą. Ta ostatnia
uczestniczyła jedynie w przyprowadzeniu ofiar na rynek i ich konwojowaniu poza miasto. Tam Niemcy
dopuścili się niesamowitego wręcz okrucieństwa wpędzając około 600 osób do stodoły, którą następnie
zamknęli, ściany oblali benzyną i podpalili, powodując męczeńską śmierć znajdujących się wewnątrz
mężczyzn, kobiet i dzieci. W dwa dni później ci sami sprawcy wymordowali prawie wszystkich Żydów w
Radziłowie. Spalili tam w stodole około 650 osób.
Zarówno w Jedwabnem, jak i w Radziłowie Niemcy starali się wciągnąć do pogromu niektórych
policjantów pomocniczych narodowości polskiej.
Prokurator Monkiewicz wyraźnie &ndash; wbrew twierdzeniom Wasersztajna &ndash; informuje, że
policjanci pomocniczy narodowości polskiej brali najczęściej udział w czynnościach drugorzędnych typu
wyprowadzenia ofiar na rynek i ich konwojowania, podczas gdy decydującą rolę w mordowaniu Żydów
odegrało ponad 200 niemieckich policjantów.
I tu właśnie zahaczamy o sprawę zasadniczą &ndash; jak można traktować relację Wasersztajna, który
zamiast liczby ponad 200 policjantów niemieckich, a ściślej 232, pisał o zaledwie 8 Niemcach
uczestniczących w zbrodni. Tak skandaliczne zaniżenie liczby niemieckich policjantów w stosunku do
faktycznej liczby podanej przez badającego oficjalnie sprawę zbrodni prokuratora jest czymś wręcz
szokującym i wyklucza jakiekolwiek poważne traktowanie relacji Wasersztajna jako źródła. Trudno
zrozumieć, czym &ndash; poza antypolską tendencyjnością &ndash; kierował się J.T. Gross, czyniąc
właśnie z relacji Wasersztejna w &bdquo;Sąsiadach&rdquo;swój główny i zarazem jedyny dowód "polskiej
zbrodni".
W relacji Wasersztajna znalazło się również kilka innych skrajnie niewiarygodnych stwierdzeń. Według
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niego, ośmiu gestapowców naradzało się z Polakami z władz w miasteczku, co zrobić z miejscowymi
Żydami. "Wielkoduszni" Niemcy chcieli zostawić przy życiu co najmniej jedną rodzinę żydowską "z
każdego zawodu". Nie poradzili sobie jednak z "krwiożerczymi" Polakami, którzy wymusili na Niemcach
wymordowanie wszystkich Żydów z Jedwabnego: "nikt z nich nie może zostać żywym". I w tym miejscu
wypada zgodzić się z innym autorem tekstu o zbrodni w Jedwabnem &ndash; z Leonem Kalewskim
("Nasza Polska" z 10 maja 2000).
Pytał on: "Czy jest w ogóle możliwe, aby Niemcy pytali gdziekolwiek miejscową ludność w podbitych
przez siebie krajach, jakie ma ona zamiary wobec Żydów? (&hellip;). Taka teoria mogła powstać w głowie
nieszczęśnika o niezbyt lotnym umyśle, pełnego uprzedzeń wobec Polaków (&hellip;). Ale żeby
bezkrytycznie opierali się na jego relacji światowej sławy profesorowie żydowscy?&hellip;"
Inny niesamowity szczegół z relacji Wasersztajna. Stwierdził on, że jeden z Polaków &ndash; stolarz
Szleziński był tak fanatycznie antysemicki, że z nienawiści do Żydów zaofiarował własną stodołę jako
miejsce do ich spalenia. W sprawie tej wypowiadała się już ponad 10 lat temu córka wspomnianego
stolarza, mówiąc: "To, że ofiarował swoją stodołę do spalenia Żydów, jest czystą bzdurą. Tak jakby
Niemcy pytali o zgodę. Pasowała im, bo stała niedaleko kirkutu i w bezpiecznym oddaleniu od innych
zabudowań" (cyt. za D. i A. Wroniszewscy: "Aby żyć", "Kontakty" 10 lipca 1988).
Wiarygodność relacji Wasersztajna zdecydowanie podważyła uratowana z niemieckiej obławy w
Jedwabnem Żydówka Helena Ch., stwierdzając, że nie był on obiektywny w swym opisie. Według
cytowanego artykułu D. i A. Wroniszewskich, Helena Ch. powiedziała m.in. "Niedawno przyjechał do
Jedwabnego rabin z Kostaryki, jeden z tych siedmiu Żydów, których uratował Karwowski. Najpierw modlił
się na kirkucie, a potem przyszedł do nas. Dobrze pamiętał jednego z tych, o których Wasersztajn pisał,
że mordowali Żydów. "To był bardzo dobry człowiek" &ndash; powiedział. A ja mu wierzę". Profesor Jan
T. Gross wolał bezkrytycznie zaakceptować relację Wasersztajna.
Inna rzecz znamienna. Gross ani przez moment nie zająknął się nawet o tych Polakach, którzy ratowali
Żydów przed niemiecką zagładą, o wspomnianym Karwowskim, który uratował i przechował siedmiu
Żydów, o Antoninie Wyrzykowskiej, która ukrywała w swym gospodarstwie siedmiu Żydów, w tym
samego Wasersztajna.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą Jan T. Gross dziś niemal całkowicie przemilcza, pisząc o dramacie Żydów
w Jedwabnem. Myślę tu o pokazaniu, do jakiego stopnia na nastroje wobec Żydów w tej miejscowości
rzutowała wcześniejsza, skrajna nadgorliwość prosowiecka, donosicielsko-NKWD-owska działalność
zbolszewizowanych Żydów w Łomżyńskiem i w Białostockiem. Przypomnę, że ten sam Gross 17 lat temu,
gdy jeszcze starał się o obiektywizm, zamieścił parę dość szokujących relacji w książce "W czterdziestym
nas matko na Sybir zesłali". Była tam m.in. relacja o nikczemnej roli Żyda Lewinowicza w podstępnym
aresztowaniu Polaków. Była wstrząsająca historia śmierci nadleśniczego Łabęckiego, który odebrał sobie
życie, rzucając się pod pociąg. W książce J.T. Grossa i I. Grudzińskiej Gross: "Był on [nadleśniczy ]
wezwany do jakiegoś urzędu w dawniejszym miasteczku powiatowym Sokółce. Tam zwykli Żydzi z
czerwonymi opaskami na rękawach i karabinami, , wykopali go i potłukli. On nie mógł tego znieść i rzucił
się pod pociąg. Rodzinę, tj. żonę i sześcioletniego synka wywieziono podczas najokropniejszych mrozów
aż do Irkucka".
Doszły do tego drastyczne represje przeciw polskiej konspiracji w połowie 1940 roku. W czerwcu 1940
roku NKWD rozbiło w Jedwabnem konspiracyjną organizację, aresztując jej 35 członków. Miesiąc później
rozbito Związek Walki Zbrojnej, aresztując 79 osób z Jedwabnego i Białegostoku. Mieszkańcy
Jedwabnego dość powszechnie przypisywali wykrycie obu konspiracji donosom. Prokurator Monkiewicz
mówił w wypowiedzi cytowanej w reportażu Wroniszewskich: "Kiedy w 1939 r. do Jedwabnego przyszli
Rosjanie, dla Polaków byli zwykłymi najeźdźcami.
Na tle jednostronnego i tendencyjnego obrazu stosunków polsko-żydowskich prezentowanego przez
Grossa, warto przypomnieć o wiele obiektywniejszą próbę podjęcia podobnych tematów zaprezentowaną
przez badacza związanego z Żydowskim Instytutem Historycznym &ndash; Andrzeja Żbikowskiego. W
drukowanym na łamach Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce artykule (nr 2-3 1992
r.) Żbikowski najpierw opisał przyczyny nasilania się nastrojów niechęci do Żydów na Kresach. Pisał m.in.
w oparciu o żydowskie świadectwa dotyczące Wilna: "Nieraz Żydzi wyszydzali, a nawet denuncjowali
Polaków, głównie byłych żołnierzy (&hellip;). Umocniona została żydowska dominacja w handlu, teraz już
uspołecznionym, kwitła protekcja i korupcja. Nie inaczej działo się w Grodnie i Białymstoku. Niektórzy
autorzy relacji pisali z rozżaleniem o swoich rodakach, że odnieśli się do Polaków lekceważąco i często ich
poniżali".
Andrzej Żbikowski (ur. 1953) &ndash; profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami
polskich Żydów. W 1993 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień
doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę &bdquo;Żydzi krakowscy i ich gmina 18691919&rdquo;.
W 2006 roku obronił kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym UW na podstawie książki
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&bdquo;U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień
1939 &ndash; lipiec 1941&rdquo;. Odbył staże naukowe w Institut Wissenschaften der Menschen w
Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w
Waszyngtonie, Instytucie im. Szymona Dubnowa w Lipsku i Fundacji Pamięci Szoah w Paryżu. Od 1985
roku jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie w latach 2007-2008
pełnił funkcję wicedyrektora ds. nauki, edukacji i publikacji. Był profesorem Akademii Humanistycznej w
Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest członkiem Centrum Badań nad
Zagładą Żydów.
W innym tekście publikowanym przez Żbikowskiego w "Studiach z dziejów Żydów w Polsce" t. II (wyd.
1995 r., s.64), zacytował on wypowiedź pewnej Żydówki z Wilna, iż: "Za czasów zaś bolszewickich
wzmógł się w silnym stopniu prąd antysemicki u Polaków. W dużej mierze ponoszą za to winę Żydzi sami
(&hellip;). Przy każdej okazji śmiali się z Polaków, wykrzykiwali: już nie wasza Polska, minęły te czasy
(&hellip;). Żydowscy komuniści igrali z uczuciami patriotycznymi Polaków, denuncjowali ich nielegalne
rozmowy, wskazywali polskich oficerów oraz byłych wyższych urzędników, z własnej woli pracowali w
NKWD i brali udział w aresztowaniach".
Przytaczając różne tego typu przykłady, Żbikowski pisał o narastających wśród Polaków i Ukraińców
pragnieniach odwetu. Wskazuje również na fakt, że wszystkie bardziej znaczące zajścia antyżydowskie w
czerwcu &ndash; lipcu 1941 r., po odwrocie wojsk sowieckich (m.in. we Lwowie, Drohobyczu, Tarnopolu)
były zawsze wywołane znalezieniem w tamtejszych więzieniach zmasakrowanych zwłok osób
zaaresztowanych wcześniej przez NKWD Ukraińców i Polaków. Według Żbikowskiego, w zajściach
antyżydowskich jednoznacznie dominowali Ukraińcy. Wymieniając 31 miejscowości, gdzie w czerwcu
&ndash; lipcu 1941 doszło do zajść antyżydowskich z ofiarami śmiertelnymi, Żbikowski stwierdza, że w
18 przypadkach doszło do takich zajść z udziałem Ukraińców i tylko dwa razy z udziałem Polaków.
Znamienne, że Żbikowski, historyk związany z Żydowskim Instytutem Historycznym, gdzie od 1945 roku
znana była relacja Wasersztajna, w ogóle nie uwypukla roli Polaków w mordowaniu Żydów w Jedwabnem,
wręcz przeciwnie, pisze, że na temat Jedwabnego informacje są "mało dokładne". Przypomnijmy raz
jeszcze, że według prokuratora Monkiewicza, Polacy odegrali rolę drugorzędną przy paruset policjantach
niemieckich, zajmując się głównie eskortowaniem Żydów. Skąd więc ta nagła odkrywczość Grossa
próbującego Polaków obciążyć winą za zbrodnię w Jedwabnem, przy świadomym przyjęciu za
Wasersztajnem jego pomniejszenia liczby niemieckich policjantów z 232 do 8. Jak widać, wynika to ze
specyficznego "zamówienia" na dołożenie Polakom, by stworzyć i umocnić w nich kompleks winy. Tak,
aby potem byli dużo "podatniejsi" na zagraniczne naciski w sprawie "odszkodowań za mienie żydowskie".
Przypomnijmy, że dziwnym trafem ciągle atakuje się Polaków, a jakoś ani słowem nie wspomina się o
autentycznych licznych pogromach &ndash; dokonanych przez Ukraińców na Żydach, o których tyle pisał
Żbikowski. Czy dlatego, że dla żydowskich badaczy typu Grossa nie ma żadnego interesu w tej chwili w
pokazywaniu prawdy na ten temat?
Obalanie antypolskich zafałszowań Grossa nie oznacza, że mamy w jakimkolwiek stopniu milczeć o
przejawach podłości ze strony różnych postaci z polskiego marginesu czy polskich szmalcownikach,
którzy zresztą najczęściej działali zarówno przeciwko Żydom, jak i Polakom. Tyle tylko, że w tej sprawie
nie może być dwóch miar. Nie można dopuścić do tego, co z taką lubością stosują różni żydowscy autorzy
na czele z Grossem, wciąż bijąc się w cudze &ndash; polskie piersi, a milcząc o własnych w tym roli
wielkiej rzeszy żydowskich policjantów &bdquo;Odmani&rdquo; w gettach, którzy z całą bezwzględnością
eskortowali na śmierć swoich żydowskich ziomków, o czym pisał m. in. Emanuel Ringelblum patron
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Prof. Iwo Cyprian Pogonowski, stwierdza, iż "każdy żydowski policjant w getcie warszawskim wysłał do
komór gazowych Treblinki przeciętnie ponad 2.200 osób&rdquo;. Na Umschlagplatzu w Warszawie policja
żydowska dawała strawę w wagonach śmierci, żeby do nich zwabiać wygłodzonych mieszkańców getta.
Tragedia żydowska podczas drugiej wojny światowej polegała również na tym, że władze niemieckie
dokonały ludobójstwa Żydów głównie żydowskimi rękami". I to jest właśnie temat szczególnie wstydliwy
dla przeważającej części żydowskich autorów, tym chętniej odwracających uwagę od roli żydowskich
policjantów i Judenratów przez oszczercze oskarżenia przeciw Polakom.
W społeczeństwie polskim szmalcownicy stanowili margines, natomiast wśród Żydów rekrutowali się
spośród elity politycznej i społecznej. Pokazała to tak wymownie największa Żydówka XX wieku, filozof i
teoretyk kultury Hannah Arendt w słynnym, acz dość starannie przemilczanym w Polsce w ostatnich
latach dziele "Eichmann w Jerozolimie". Pisząc tam o roli Judenratów w bezwolnym, serwilistycznym
wykonywaniu morderczych żądań nazistów Arendt konkludowała:
"Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego mordu, stanowi
niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii (&hellip;) Wszędzie, gdzie żyli Żydzi, istnieli
uznani przywódcy żydowscy, i to właśnie oni, niemal bez wyjątku, współdziałali w ten czy inny sposób, z
takiej czy innej przyczyny z nazistami. Cała prawda przedstawia się tak, że gdyby naród żydowski był
istotnie niezorganizowany i pozbawiony przywództwa, zapanowałby chaos, liczba ofiar z pewnością nie
sięgnęłaby 4,5 do 6 milionów ludzi". Arendt powołała się przy tym na oceny sugerujące, że gdyby nie
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trzymano się zaleceń Judenratów, z powyższej liczby Żydów mogłaby się uratować mniej więcej połowa.
TRZY ZIEMIE
FELIKS KONARSKI
Od lat jakże długich i trudnych
Wciąż ta sama na sercu troska:
Że tam gdzieś- zostały trzy ziemie:
Wileńska, Wołyńska i Lwowska
Jak w nowych księgach Pielgrzymstwa,
Genezie naszego tułactwa:
Trzy ziemie. Trzy ofiary
Największego na świecie łajdactwa.
Wymazali, skreślili z mapy,
Oddzielili drutów zasiekiem.
Nie mieli kruszyny litości
Nad ziemią i nad człowiekiem.
Człowieka wygnali z ziemi Ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko,
Którzy kiedyś wolnymi umarli.
Kara ludzka ich nie dosięgła,
Nie zlękli się przeto i boskiej
I plądrują &ndash; i chodzą po ziemi
Wileńskiej, Wołyńskiej i Lwowskiej.
Wykarczować by chcieli korzenie,
Przeorali by ziemię do spodu,
Żeby nic tu nie mogło przypomnieć,
Jej przeszłości i tego Narodu,
Który w ziemię tę wrósł od prawieków.
Który żył od dziadów &ndash; pradziadów&hellip;.
Żeby nikt nie odnalazł tu więcej
Raz na zawsze zatartych śladów!
Przesiedlili, przegnali, wywieźli,
Oddzielili duszę od ciała.
Zapomnieli tylko o jednym&hellip;.
Przeoczyli, że ziemia została.
Ziemia, której ni wygnać, ni wywieźć.
Z której nadal z nadejściem wiosny
Zielonoscią w niebo tryskają
Buki, klony, topole i sosny!
I już gaj się rozszumiał, rozgadał
Po dawnemu &ndash; wileńską brzozą&hellip;.
Łatwo było wywieźć człowiekaAle brzóz &ndash; wszystkich brzóz nie wywiozą!
A tu las się po lwowsku rozśpiewał
Po człowieku została scheda&hellip;.
Łatwo było wysiedlić człowiekaAle lasu wysiedlić się nie da!
A tu chabry wśród zbóż modrookie
Ubarwiły tę ziemię żałosną
Łatwo było wyplenić człowieka,
Ale chabry na nowo wyrosną!
Ani słońca nikt przegnać nie zdoła,
Ani wiatru nikt nie wyrzuciBo i słońce na nowo zaświeci,
Bo i wiatr na nowo powróci!
Miasto da się przemienić &ndash; przestawić
Można z każdą rozprawić się wioską,
Ale ziemia wciąż ziemią zostanie
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Tą Wileńską, Wołyńską i Lwowską!
I zostaną w tej ziemi mogiły,
I te prochy zostaną i kości Jako symbol dawnego dziedzictwa,
Jako prawo odwiecznej własności!
I gdy człowiek po latach tułaczki
Wróci tu z własnym synem lub wnukiem
I usiądzie znużony wędróką
Pod modrzewiem, topolą czy bukiem
Na tej ziemi żyjącej i żywej Wtedy nagle usłyszy z daleka
Jak doń las po wołyńsku zagada&hellip;.
Jak po lwowsku zaszumi mu rzeka..
Jak mu wiatr po wileńsku zaśpiewa
O przeszłości tej ziemi upartej,
Która burze najgorsze przetrwała&hellip;.
O tej Polsce na części rozdartej.
Z mapy świata zmazanej &ndash; a przecież
Znowu całej. I wtedy zrozumie,
Że to ziemia go wita najmilsza
I usłyszy w galęzi poszumie,
Jak raduje się jego powrotem,
Czekająca na niego &ndash; ojcowska
Jego ziemia, za którą tak tęsknił!
Ta Wileńska, Wołyńska i Lwowska!
Feliks Konarski "Spotkania teatralne" w Muzeum Historycznym m. Krakowa - recytacja Aleksander
Szumański 2000 rok
Aleksander Szumański
https://www.polishclub.org/author/aszumanski/
za: BLOGMEDIA24.PL, Aleksander Szumański &ndash; blog, 06/09/2012
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