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Konferencja kończyła kilkumiesięczną 
pracę zespołu RDI polegającą na budowie sie-
ci korespondentów i wolontariuszy na świecie, 
którzy będą zgłaszać, analizować i reagować                                                 
na oszczerstwa dotyczące Polski, pojawiające się            
w szeroko rozumianych mediach zagranicznych.
– Chcemy, aby Polonia wspólnie                                                                       

działała na rzecz Polski. Poczynając od zgłaszania 
przez pojedyńczych ludzi przekłamań wpływają-
cych na odbiór Polski, aż po inicjowanie działań 
wspierających rozwój naszego kraju na różnych 
poziomach: wizerunkowym, historycznym,  
gospodarczym. Doniesienia mediów zachodnich                         
o Marszu Niepodległości, pokazują, że takie  
działanie jest konieczne. Musimy reagować
na to co o nas mówią i piszą. Szczególnie jeśli media 

Musimy reagować na to co o nas mówią i piszą!
W sobotę, 25 listopada 2017 r., odbyła się konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!”. 
Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń w zakresie obrony dobrego imienia Polski 
oraz zaprezentowania przygotowanego przez Redutę Dobrego Imienia systemu do zgłaszania, 
analizowania i archiwizacji oszczerczych materiałów w mediach zagranicznych.

historyczna na temat Polski w mediach i szeroko 
pojętej kulturze masowej; każdy kto dba o dobro 
ojczyzny i chce skutecznie bronić jej dobrego imie-
nia. 
Wolontariusz, zarejestrowany w systemie może 
zgłosić przypadek oszczerstwa lub zniesławienia. 
Takie zgłoszenie trafi do koordynatora – korespon-
denta, który je zweryfikuje i przygotuje propozycję 
reakcji. Po akceptacji przez administratora Reduty 
przygotowany w ten sposób wniosek o sprostowa- 
nie zostanie wysłany do oszczercy. Jeżeli  
oszczerstwo nie zostanie usunięte prośba o wsparcie 
interwencji trafi do wszystkich wolontariuszy za-
rejestrowanych w systemie. Wówczas wolontariusze 
indywidualnie wyślą wezwanie do sprostowania  
do zniesławiającej Polskę redakcji. Aby włączyć się 
w to działanie należy napisać  do Reduty na adres 
kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl z prośbą  

o dodanie do bazy użytkowników systemu. Po  
otrzymaniu informacji zwrotnej, należy za-
rejestrować się a następnie zalogować na stronie 
www.rycerz.rdi.org.pl i już można zgłaszać 
przypadki zniesławiających artykułów, programów 
telewizyjnych, radiowych, wystaw itp. 

posługują się zmanipulowanymi lub nieprawdzi-
wymi informacjami. Żaden Polak, któremu do-
bro naszej Ojczyzny leży na sercu, nie może  
pozostać bierny wobec kłamstw o nas i naszej histo-
rii, tym bardziej że nieprzychylny przekaz w mediach  
zachodnich wpływa nie tylko na relacje gospodarcze  
i polityczne, ale także na bezpieczeństwo państwa -       
podkreśliła Mira Wszelaka, Prezes Reduty Dobrego 

Imienia. 
Narzędziem pracy dla pozyskanych korespon-
dentów z zagranicy będzie centralnie zarządza-
ny system informatyczny „Rycerz”. Aplikacja,  
dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych jak  
i poprzez stronę www, ułatwi korespondentom  
redagowanie komunikatów i ich wysyłkę. 
Wolontariuszem pracującym w systemie Rycerz 
może zostać każdy, dla kogo cenna jest prawda 
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Mateusz 
Morawiecki: 
„do naszych 
obowiązków 
należy obrona 
dobrego imienia 
Polski!”
Mateusz Morawiecki, który wziął udział  
w otwarciu konferencji tłumaczył, że w Polsce 
przez wiele lat wmawiano, że bycie dumnym  
z własnej ojczyzny jest niemodne. Tymczasem - jak 
podkreślił - w Stanach Zjednoczonych do dumy  
z własnego kraju poczuwa się zdecydowana 
większość Amerykanów.
Premier podziękował także Reducie Dobrego Imie-
nia za wysiłek na rzecz Polski w obszarze „soft  
power”, podkreślił, że także dzisiaj mamy do czynie-
nia z fałszowaniem świadomości Polaków. Tymcza-
sem - jak ocenił - Polacy ze względu na własną  
historię, jak żaden inny naród na świecie, mają pra-
wo do dumy z własnej ojczyzny. „Dzisiaj musimy 
budować silną Polskę, o której marzymy i musimy 
dbać o jej dobre imię” - zaznaczył.
Dzisiaj patriotyzm przejawia się m.in. w płaceniu 
podatków. „Przez silne i sprawne państwo buduje-
my uczciwą konkurencję w gospodarce, silną bazę 
finansową, podatkową pod realizację wielu dzieł, 
również takich, które mają wspierać Polskę na are-
nie międzynarodowej” – powiedział Morawiecki.

Polska komuni- 
kacja strategiczna 
– czyli co? 
Motywem przewodnim w polskiej 
komunikacji strategicznej doty-
czącej naszej współczesności musi 
być sprawiedliwość – stwierdził 
Maciej Świrski, który był jednym  
z panelistów podczas konferencji 
„Support Poland! Wspieraj Polskę!”

Z tym motywem  wiceprezes Polskiej Fundacji 
Narodowej wiąże trzy zadania:  
1. walka Polski z korupcją elit i dążenie do spra- 
wiedliwości w polityce na arenie międzynarodowej, 
2.  brak „kolonialnego” traktowania Polski np. po-

przez wysyłanie do niej gorszej jakości towarów,
3. sprawiedliwy system prawny w Polsce, sprawie- 
dliwe rozliczenie się za drugą wojnę światową m.in.  
z Niemcami, a także sprawiedliwe traktowanie  
Polski w polityce historycznej innych krajów.
- Polska jest atakowana niesprawiedliwie przez wro-
gie media, bo tak je można nazwać, międzynaro-
dowe media nieprzychylnie nastawione do Polski 
- ocenił Świrski. 
Jako przykład przytoczył relacje po Marszu Niepo- 
dległości, który w zachodnich mediach  
został przedstawiony m.in. jako „marsz 60 tysięcy  
nazistów w Warszawie”. Podał, że w marsz wbili się 

tzw. niklotowcy, którzy rozwinęli rasistowski trans-
parent, dali się sfotografować i zniknęli. 
– To skrajnie antysemicka i można powiedzieć 
faszystowska grupa negująca wartość chrześcijań- 
stwa w polskiej historii - wyjaśnił.
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Przedstawił też kolejne kroki, podjęte przez The 
Independent, agencję Asocciated Press, The Wall 
Street Journal i inne media, które zafałszowały 
obraz marszu z 11 listopada. Krytycznie też 
odniósł się do rasistowskich wypowiedzi rzecznika 
Młodzieży Wszechpolskiej Mateusza Pławskiego, 
który - jak ocenił Świrski - skompromitował  
organizatorów marszu. Pławski dla portalu DoRze- 
czy.pl. powiedział m.in., że w haśle “Biała Europa”     
nie ma nic złego.
Maciej Świrski zaznaczył też, że walka o dobre 
imię Polski to nie tylko kwestia sentymentalno-
patriotyczna, lecz także ściśle związana z bezpie- 
czeństwem państwa. Jak tłumaczył, art. 5 Traktatu  
Waszyngtońskiego ze względu na swój - jak mówił 
- „ściśle polityczny charakter” w przypadku agre- 
sji na Polskę zadziała tylko, gdy społeczeństwa 
zrzeszone w NATO będą wobec Polski i Polaków 
odczuwały sympatię.

Potrzebna 
jest postawa 
proaktywna,               
a nie tylko  
reagowanie!          

W trakcie konferencji odbył się także panel  
dyskusyjny pt. „Wkład Polonii w obronę do-
brego imienia Polski i budowanie jej pozyty-
wnego wizerunku na świecie”. Wzięli w nim 
udział liderzy różnych organizacji polonijnych: 
Andrzej Kempa (dziennikarz polonijny, Austria), 
Roman Korzan (Koalicja Amerykanów Polskiego  
Pochodzenia, USA), Stanisław Śliwowski (Kongres 
Polonii Amerykańskiej, USA), Piotr Winiarski 
(Związek Polaków w Niemczech, Niemcy) oraz 
zastępca dyrektora TVP Polonia Filip Frąckowiak. 
Spotkanie poprowadził Krzysztof Zieliński, który 
kilkanaście lat spędził w Austrii. 

W trakcie spotkania goście wypracowali kilka  
postulatów mających pomóc w zbudowaniu strate-
gii wykorzystania zasobów polonijnych dla dobra 
Polski.
1. Reprezentacja Polonii w Sejmie i w Senacie RP
Jak dotąd Polacy mieszkający zagranicą nie 
mają swojej reprezentacji ani w Senacie ani  
w Sejmie. Według  różnych szacunków  
liczba Polaków i osób polskiego pocho-
dzenia które identyfikują się z Polską to 
około 18 do 20 mln osób. Jest to olbrzymi  
potencjał, który powinien zostać wykorzysta-
ny do budowania siły Polski. Stała reprezentacja  
w Sejmie i Senacie byłaby czynnikiem moty-
wującym działaczy polonijnych do aktywnego  
angażowania się w sprawy polskie i dałaby mandat 
do reprezentowania interesów Polonii zarówno  
w kraju jak i za granicą. 
2. Budowanie wzorców narracji przez rząd,  
postawa proaktywna
Reduta Dobrego Imienia, jak i inne społeczne  
polonijne organizacje znajdują się w sytuacji 
ciągłego reagowania na przypadki rozpowszech-
niania kłamliwych informacji o Polsce i Polakach. 
Dlatego tak ważna jest proaktywna polityka infor-
macyjna całego rządu na czele z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, które z wyprzedzeniem będą 
informować opinię publiczną na świecie o tym  
co dzieje się w Polsce. Należy budować pozytywną 
narrację wokół wielu wydarzeń, aby były przed- 
stawione z należytym obiektywizmem i nie stały się 

przedmiotem zafałszowań przez osoby, organizacje 
i państwa wrogo nastawione do Polski. Budowanie 
polskiej narracji dotyczy zarówno sytuacji bieżącej 
(ważne jest aby rząd prowadził stałe konferencje 
prasowe w języku angielskim), jak i polityki histo-
rycznej i kulturalnej, która w ostatnich latach była 
zupełnie zaniedbana. W skład tej narracji wchodzi 
również wsparcie rządu dla twórców i producentów 
filmów historycznych zajmujących się tematyką 
polską, aby w ten sposób przeciwstawić się kłam-
liwej narracji wyrażonej np. w niemieckim serialu 
„Nasze Matki, Nasi Ojcowie”. 

3. Serwisy obcojęzyczne 
Polityka informacyjna rządu wiąże się ściśle  
z przekazem wielojęzycznym, przede wszystkim  
w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim. 
Pierwszym krokiem w dobrym kierunku jest  
serwis anglojęzyczny PAP, jednak należy popraw-
ić jego funkcjonowanie. Niezwykle istotne jest, aby  
artykuły PAP pokazywały się, gdy w wyszukiwarce 
szukamy konkretnych słów np. „Poland” i „news”. 
Treści te mogłyby być także udostępniane do bez- 
płatnego powielania. 
Ważne jest aby także na rządowych stronach  
anglojęzycznych np. www.premier.gov.pl znajdowa-
ły się aktualne informacje i wypowiedzi dotyczące 
sfery politycznej, gospodarczej i społecznej, te same  
co w wersji polskiej oraz aby zagraniczny odbiorca 
mógł je łatwo i intuicyjnie wyszukać w internecie. 
Należy przemyśleć także o stworzeniu anglojęzy-
cznego kanału telewizji publicznej. W tej chwili 
TVP Polonia ma napisy w języku angielskim, ale je-
dynie pod produkcjami filmowymi. W przypadku 
takiej telewizji należy odpowiednio dobrać język 
komunikacji. Zagraniczny odbiorca, mimo że cza-
sem ma obywatelstwo polskie, nie orientuje się  
w bieżących polskich sprawach lub nawet w skra-
jnych przypadkach nic nie wie o Polsce. Tłumacze-
nie artykułów lub programów z języka polskiego  
na angielski nie wystarczy i będzie niezrozumiale dla 
zagranicznego odbiorcy.
Wszystkie te działania są niezbędne do zmiany 
negatywnego wizerunku Polski i do promowania 

polskiej polityki historycznej. 
Musimy być bardzo mocni  
w wojnie informacyjnej, 
inaczej przegramy gospo-
darczo.
4. Wspieranie inicjatyw  
polonijnych
Ministerstwo Spraw Za-
granicznych powinno 
wsłuchiwać się w inicjaty-
wy polonijne. W proje- 
ktach finansowanych przez 
MSZ, w części meryto-
rycznej, powinni uczest-
niczyć pracownicy, którzy 
na najniższym poziomie 
komunikują się z organiza- 

cjami polonijnymi. Miałoby to podwójny efekt, 
po pierwsze docenienie inicjatywy i nadanie jej 
właściwej rangi, po drugie pozwoliłoby na  lepsze 
wykorzystanie trwałych efektów konkretnego proje- 
ktu. Niestety często projekty MSZ mają charakter  
jednorazowy i kończą swoje „życie” po formalnym  
zakończeniu i rozliczeniu.  
Z drugiej strony obecny „Program Współpracy  
z  Polonią na lata 2015-20” nie uległ przez ostanie 
dwa lata żadnej modyfikacji mimo zmiany otoczenia  
politycznego. Ten ważny dokument należałoby napisać  
od nowa uwzględniając aktualne postulaty  
środowiska polonijnego.      (RDI)



REDUTA DOBREGO IMIENIA5 Nr 3 / 20 GRUDNIA 2017

weniujemy. 
Niejednokrotnie interwencje wymagają większe-
go zaangażowania - przygotowania pisma, petycji 
czy zebrania materiałów do sprawy sądowej. To nie 
jest tak, że od razu rozpoczynamy procesy sądowe.  
Zanim sprawa trafi do sądu analizujemy różne 
formy reakcji, które mogą okazać się równie skute- 
czne. Na tym etapie dbamy także o przygotowanie 
wszystkich niezbędnych do procesu dokumentów 
w tym m.in. o notarialne zabezpieczenie dowodów. 
Każde zgłoszenie jest dodatkowo opisywane  
i archiwizowane.
- Sami to wszystko Państwo robią? 
- Pracę operacyjną wykonujemy sami, ale zgłosze-
nia otrzymujemy także od naszych wolontariuszy. 
Ogromnym wsparciem dla naszych działań są 
wolontariusze i koordynatorzy regionalni. Ich 

wiedza i znajomość języków jest 
w niektórych przypadkach wręcz 
nieoceniona. Bez wsparcia Po-
lonii nasza praca byłaby o wiele 
trudniejsza. Wolontariusze po-
magają nam w wysyłce wniosków 
o korektę, podpisują petycje,  
a także wspierają nas finansowo. 
Jesteśmy za tę pomoc niezwykle 
wdzięczni. Dużym wsparciem 
w naszych pracach jest także  
stworzony w 2016 r. system 
„Dragon”, który zwraca nam 
uwagę na oszczercze strony www, 
blogi, wpisy na stronach inter-
netowych, a nawet w wybranych 
mediach społecznościowych. 
- Co może Pani Prezes uznać  
za największy dotychczasowy 
sukces Reduty? 
- Sukces podzieliłabym na kilka 
części. Pierwszy to prowadzone 
sprawy sądowe. Widzimy jak  

z roku na rok zmienia się podejście sądów w Polsce 
do obrony dobrego imienia. Jeszcze kilka lat temu 
większość spraw była umarzana. Obecnie polskie 
sądy coraz częściej uznają się właściwym organem 
do rozpatrywania spraw w mediach zagranicznych. 
To duży postęp. 
Drugi sukces to stopniowe rozbudzanie się  
świadomości konieczności walki o dobre imię 
Polski wśród samych Polaków. Coraz więcej 
osób dostrzega, że nasz kraj jest niesprawiedliwie  
traktowany, a informacje jakie pojawiają się za-
granicą są manipulowane. Szczególnie dużą akty-
wność możemy zauważyć w internecie. Tam pod 
każdym zniesławiającym artykułem, prawie naty- 
chmiast pojawiają się stosowne komentarze prostu-
jące fałszywy przekaz. 
Trzeci to rosnące zaangażowanie Polonii, chęć 
nawiązania relacji i wspólnego działania w walce 
o dobre imię Polski, a także intensywniejsze przy-
pominanie naszej historii i tradycji poza naszymi 
granicami.      (RDI)

Rozmawiamy z p. Mirą Wszelaką, Prezesem  
Reduty Dobrego Imienia. 

 - Perła Honorowa w kategorii Krzewienie  
Polskich Wartości i Tradycji. To duże wyróżnienie, 
co to oznacza dla Państwa? 
- Dla Reduty to wyjątkowa nagroda, gdyż naszą 
działalność doceniły środowiska związane  
z gospodarką. Dwa lata temu Reduta otrzymała 
nagrodę Strażnik Pamięci przyznawaną przez  
Tygodnik Do Rzeczy.
Mamy świadomość, że fałszowanie historii i negaty-
wny przekaz o Polsce w międzynarodowym obiegu 
medialnym wpływa nie tylko na relacje polityczne, 
ale także gospodarcze. A to jak nas postrzegają inni, 
buduje wizerunek kraju i jego markę. Marka zaś 
jest jednym z najcenniejszych aktywów państwa. 
Naszego także.
Reduta już o od ponad pięciu lat walczy ze zniesła- 
wieniami i oszczerstwami zarówno w Polsce jak  
i poza granicami. Nasza skuteczność w uzyskiwa- 

niu korekty najbardziej powszechnych zniesławień, 
czyli niepoprawnych związków językowych takich 
jak „polskie obozy śmierci” czy „polskie getta” się-
ga 80 proc. Przy okazji tłumaczymy oszczercom, 
dlaczego tak ważne jest aby wskazywać głównego 
sprawcę zbrodni II wojny światowej, czyli Niem-
ców. Nasze działanie ma więc także walor eduka-
cyjny. W przypadku uporczywego braku reakcji  
ze strony redakcji, prosimy o pomoc naszych 
wolontariuszy w wyegzekwowaniu sprostowa- 
nia, którzy niczym internetowa husaria masowo  
wysyłają wnioski o korektę. Takie działanie  
najczęściej okazuje się bardzo skuteczne. Niestety 
zdarzają się też przypadki, kiedy sprawa zniesła- 
wienia kończy się w ławach sądowych. 
- Jak wygląda na co dzień praca w Reducie?  
Co robicie? 

- Kto nie pił kawy w domu, ten pracę rozpoczyna  
od kawy w Reducie, choć trzeba przyznać że już 
sama materia z jaką się zmagamy skutecznie pod-
nosi ciśnienie. Na śniadanie robimy przegląd  
informacji z kraju i ze świata, zaś analitycy przecze-
sują system Dragon skanujący internet pod kątem 
najbardziej powszechnych oszczerstw, takich jak 
„polskie obozy”, „polskie getta”, „polskie SS”, „pol- 
scy naziści”, „polski faszyzm” w kilku podstawowych 
językach. Po weryfikacji i ustaleniu tych, które  
nadają się do interwencji wysyłamy wnioski  
o korektę. W tzw. międzyczasie analizujemy 
wszystkie zgłoszenia jakie do nas dotarły różnymi 
innymi kanałami (poprzez skrzynkę kontaktową, 
newsetter, media społecznościowe, a także telefo- 
nicznie). Często są to materiały (nierzadko  
filmowe) w językach obcych, których analiza 
wymaga sporo czasu i wyjątkowego skupienia. 
Sprawdzamy także, czy redakcje, które zostały wez-
wane do usunięcia oszczerczych fraz, dokonały 
korekty materiału. Jeśli nie, wtedy powtórnie inter-

Polskę trzeba 
nosić w sercu
Perły Honorowe to nagrody 
przyznawane przez miesięcznik 
ekonomiczny Polish Market. 
Przyznawane są wybitnym osobom 
i instytucjom, których dorobek  
zawodowy, doświadczenie, prestiż, 
etyka i walory osobiste oraz niepo- 
szlakowana opinia dają ręko-
jmię uznania ich za ambasadorów  
najwyższych polskich watości.  
24 listopada na Zamku Królew- 
skim w Warszawie taką 
nagrodę otrzymała Fundacja  
Reduta Dobrego Imienia. 
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Głos 
z Antypodów
Kontemplując z oddali szlachetne wysiłki Redu-
ty Dobrego Imienia w jej walce z antypolskimi 
kalumniami, dostrzegłem pewne zbieżności 
pomiędzy obecną propagandą w niemieckich  
mediach, a przewrotnymi kłamstwami wylanso-
wanymi w niektórych australijskich gazetach już 
w roku 1967. 
A zatem dokładnie pół wieku temu. Otóż w dzien-
niku „The Sun” (Melbourne, 9 sierpnia 1967) uka-

zał się artykuł Douglasa Wilkie „The Night Today”,  
w którym ten znany komentator polityki  
zagranicznej, pisząc o Wojnie Sześciodniowej wtrącił 
– ni w pięć ni w dziewięć - niebywały fałsz history-
czny, utrzymując, że Niemcy przyszli do Polski po 
to, by pomóc Polakom wymordować Żydów (!?). 
Ten sam artykuł – pod innym tytułem „Sinai Toasts 
Bring Polish Hangovers” – przedrukował też „The 
Advertiser”, wychodzący w Adelajdzie. Dziennik 
„The Sun” odrzucił protesty polskich czytelników, 
natomiast adelajdzki „The Advertiser” puścił kilka 
listów prostujących to oczywiste kłamstwo, cho-
ciaż zamieścił też list od „niemieckiego czytelnika”  
(H. Flessnera), który popierał obelżywą tezę  
Wilkiego. Niestety, nieprawdopodobna kalumnia 
Douglasa Wilkie została też podjęta, a nawet rozwi- 
nięta w piśmie „Jewish Herald” w Melbourne, gdzie 
redaktor Rapaport napisał, że (o ile mu wiadomo) 
Armia Krajowa zajmowała się chętniej mordowa-
niem Żydów niż walką z Niemcami (!?). Kalumnia 
ta bywała też powielana w mediach „światowych” 
(poddanych pewnej kurateli), a również w „Gazecie 
Wyborczej”, co mniej dziwi, gdy wziąć pod uwagę 
stalinowski profil rodziny jej redaktora. 

„Saving Jews in War-Torn Poland 1939-1945” 
Po oburzających łgarstwach z wymienionych wyżej 
gazet w redakcji „Tygodnika Polskiego” w Mel-
bourne postanowiono opracować broszurę o tym jak 
Polacy ratowali Żydów podczas okupacji. A zatem  
i na antypodach powstała jakby „reduta dobrego 
imienia”. Wydano też stosowne oświadczenie: „Nie 
obchodzi nas bliżej oblicze ideologiczne tej dziwnej 
trójki Wilkie-Flessner-Rapaport, ani zaskakująca 
zbieżność ich poglądów – obchodzi nas natomiast 
opinia, jaką na podstawie ich wypowiedzi wytworzyć 
może sobie o Polakach społeczeństwo, w którym  
żyjemy” (w artykule „Obrona prawdy jest  
kosztowna”, Tygodnik Polski, 1967, nr.19, str.1).  
W tym Komitecie Obrony Dobrego Imienia Naro-
du Polskiego (KODINP) pracowali Andrzej Chciuk, 
Jerzy Dobrostański, Roman Gronowski (redaktor  
naczelny Tygodnika), Jan Kostański, Wacław Jabłoń- 
ski, Stanisław Kukawski i Zenon Żebrowski. Z prac  
w KODINP wycofał się – po konflikcie z Chciukiem 
– Lech Paszkowski, autor „Polaków w Australii  
i Oceanii, 1790 – 1940” (Londyn, 1962). Komitet nie 
zaprzestał pracy nad broszurą pomimo że później 

Douglas Wilkie wycofał swoje antypolskie stwierdze-
nia i publicznie za nie przeprosił w numerze „The 
Sun” (9 września 1967). Za antypolskie kalumnie  
i obrazę Armii Krajowej nie przeprosił jednak  
redaktor Rapaport z „Jewish Herald”, nie pokajał 
się też niemiecki czytelnik Flessing. A zatem bro-
szura „Saving Jews in War-Torn Poland 1939-1945” 
ukazała się ostatecznie – pod redakcją Andrzeja  
Chciuka - we wrześniu 1969 roku w Melbourne. 
Liczyła 60 stron, a po przedmowie Stefana Kor-
bońskiego zamieszczono artykuł Chciuka „Who 
saved the Jews?” obok artykułu Gronowskiego o roli 
„Żegoty” oraz relacje o pomocy udzielanej Żydom 
przez Polaków zebrane przez KODINP. Broszurę  
rozesłano do bibliotek stanowych i uniwersytec-
kich w całej Australii, do ważniejszych bibliotek 
uniwersyteckich i instytucji naukowych w Polsce  
i na świecie, do prestiżowych gazet, osób i instytucji  
w Australii i w Izraelu. 
Czytamy o tych sprawach w książce „Andrzej  
Chciuk. Pisarz z antypodów” (Kraków, Wydawnic-
two Literackie 1999) pióra Bogumiły Żongołłowicz, 
a zatem w książce dostępnej w Polsce. Ten fragment 
książki (str.146 – 150) nawiązuje do antypolskiej 
kampanii ropoczętej w Australii w roku 1967, łatwo 

go jednak przeoczyć w masie faktów biograficznych 
zamieszczonych w tej pracy. 
Broszurę o ratowaniu Żydów dostrzeżono w śro-
dowisku polonijnym. O potrzebie jej wydania pisał 
Tadeusz Wojtowicz z Uniwersytetu Tasmańskiego 
w recenzji pt. „Ratowanie sensu słowa: człowiek” 
(Tygodnik Polski, nr 39, 1969). Autor sugerował 
w niej, że broszura była próbą przeciwdziałania  
w obliczu wzrostu wrogich Polsce nastrojów  
w świecie, wywołanych antyżydowską polityką rządu 
warszawskiego. Tak być mogło, albowiem broszura 
ukazała się we wrześniu 1969 roku, jednak impuls  
do jej opracowania i wydania nadała przecież  
antypolska kampania w australijskiej prasie, którą  
rozpoczęto rok przed antysemickim kursem reżimu 
PZPR-u. Nie można więc suponować, że kampa- 
nia ta była retorsją za wydalenia polskich Żydów  
na Zachód po wydarzeniach marcowych 1968 roku. 
Pomiędzy tymi faktami nie istnieje żaden związek 
przyczynowy. 
Żydowskie wsparcie?
Przyczyn owej antypolskiej kampanii należy szukać 
gdzie indziej, a logiczna analiza podsuwa mało budu-

jący wniosek: być może Niemcy – aby w jakiś sposób 
bodaj częściowo zmyć z siebie winę za Holocaust – 
postanowili znaleźć „wspólników” dla swoich zbrod-
ni i w tym przedsięwzięciu porozumieli się nawet  
z żydowskim lobby, któremu z jakichś powodów  
(np. rewindykacji utraconego mienia) pasowało  
i nadal pasuje agresywne podważanie polskich 
zasług na polu ratowania Żydów w latach okupa- 
cji. W każdym razie można zauważyć, że np. nie-
jaki Michał Cichy na łamach „Gazety Wyborczej” 
(29-30 stycznia 1994) ogłosił horrendalne bzdury  
utrzymując, iż „powstańcy warszawscy zajmowali się 
głównie mordowaniem żydowskich niedobitków”. 
Powielał więc skandaliczne pomówienia sprzed pół 
wieku, głoszone w „Jewish Herald” w Melbourne. 
Pismo Rapaporta oskarżyło przecież Armię Krajową  
o to, że „chętniej zajmowała się mordowaniem  
Żydów niż walką z Niemcami”. Po akcji polskich 
historyków i artykule „Fabryka bzdur o Powsta-
niu Warszawskim” Leszka Żebrowskiego, Michał 
Cichy publicznie przeprosił powstańców za swoje 
kalumnie. Pozostaje jednak gorzki osad po całej tej 
sprawie i pytanie: dlaczego w „Gazecie Wyborczej” 
kalumnie te opublikowano? Odpowiedź znajdzie-
my w znakomitej książce dr Ewy Kurek „Polacy  

fot. Pixabay
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i Żydzi: problemy z historią” (Lublin, 2006). Zdaniem 
Autorki zrobiono to, aby wzbudzić w Polakach 
poczucie winy, albowiem taką „moralną pacyfikacją” 
dąży się do władzy nad nami (str. 206/7). Kalumnie  
Cichego okazały się niewypałem, ruszył wtedy  
drugi etap wzbudzania w Polakach poczucia winy 
jak pisze dr Ewa Kurek w ostatnim rozdziele książ-
ki pt. „Jedwabne – anatomia kłamstwa”. Kalumnie 
Jana T. Grossa reklamowano w Polsce i na całym 
świecie, jednak „śledztwo IPN podważyło wiarygod-
ność zeznań Szmula Wasersztejna, głównego świad-
ka z filmu i książki o Jedwabnem, oraz szacowaną  
na 1500-1600 przez Grossa liczbę ofiar” (str.207).  
Istotnie, stodoła nie może pomieścić takiej ilości 
ludzi. Ekshumację niestety przerwano, bowiem stro-
na żydowska (zagraniczni rabini) wyraziła zgodę 
tylko na ekshumację ograniczoną, która wykluczyła 
szanse ustalenia liczby ofiar oraz przyczyn ich śmier-
ci. A zatem – konkluduje dr Ewa Kurek – „...żydows-
ka hucpa z Jedwabnem nie miała na celu ustalenie 
prawdy historycznej, lecz zaszczepienie Polakom 
poczucia winy wobec Żydów, które prowadzić miało 
do wybicia z Polaków dumy i honoru.” (str. 208).  
I dodaje: „...w granicach Rzeczypospolitej obowiązu-
je tylko i wyłącznie prawo polskie, zgodnie z którym 
powinna zostać w Jedwabnem przeprowadzona  
normalna ekshumacja” (idem, str.208). Niesposób  
w tym głosie z antypodów przytoczyć inne ważne ko-
mentarze dr Ewy Kurek, ale gorąco polecam uważną 
lekturę rozdziału o anatomii kłamstwa w Jedwab-
nem, jak i całej książki. Zacytować jednak trzeba 
następującą refleksję Autorki : „Żydzi upowszechnia-
ją na świecie stodołę w Jedwabnem, (...) jednak żaden 
Żyd nigdy nie pochylił się przed stojącym na rynku  
w Jedwabnem pomnikiem upamiętniającym  
Polaków, których w latach 1939-1941 Sowieci zamor-
dowali na Syberii dlatego, że sąsiedzi Żydzi donieśli 
sowieckim funkcjonariuszom, że wskazani przez 
nich Polacy nie kochają komunizmu. Żydzi z zasa-
dy milczeniem okrywają własne zbrodnie” (str. 211). 
Niestety, tak było, a po zajęciu kresów i Lwowa przez 
Armię Czerwoną komunizujący Żydzi masowo ko-
laborowali z NKWD. W zakończeniu książki dr Ewa 
Kurek przypomina, że Gross ogłosił światu nową 
arcykalumnię: jego zdaniem Polacy w czasie wojny 
zabili więcej Żydów niż Niemców. I dodaje: „Lepiej 
dla Grossa byłoby, aby wreszcie zamilkł. (...) Bo jeśli 
policzyć dokładnie wszystkich polskich mieszkańców 
Jedwabnego, Galicji, Wołynia, Podlasia i Biało- 
stocczyzny zesłanych w latach 1939-1941 na śmierć  
w syberyjskich łagrach z donosu polskich Żydów;  
jeśli policzyć wszystkich żołnierzy AK i NSZ 
zesłanych w drugiej brance lat 1944-1945; jeśli 
policzyć wszystkie ofiary żydowskich sędziów, proku-
ratorów i funkcjonariuszy UB i KBW z lat 1944-1956, 
to stodoła w Jedwabnem okazać się może większym 
niewypałem, niż nieudana próba zdyskredytowania 
Powstania Warszawskiego.” (str. 211/212). 
Aby ostatecznie wyczerpać tu sprawę rzekomej winy 
Polaków z Jedwabnego (akcją dowodzili Niemcy!) 
zacytujmy jednego z uczciwych Żydów, Bolesława 

Szenicera, który w nr.30/2008 „Głosu Gminy Staroza-
konnych” (przedruk potem w „Gazecie Polskiej”) 
tak pisał: „Nie mam żadnych wątpliwości, że pan 
Gross ma tylko jeden cel pisząc te pseudonaukowe  
rewelacje o polskim antysmityzmie – wywołać głośny 
skandal i utorować drogę do rewindykacji mienia 
pożydowskiego w Polsce, a przy okazji sprzedać 
jak najwięcej egzemplarzy paszkwilanckiej książki  
i zbić forsę. Ale jaki cel miało poważne wyda- 
wnictwo Znak, by pakować do rąk Polaków książkę  
pomawiającej wszystkich Polaków, że są antysemita-
mi i mordercami, książkę oczerniającą naród polski 
przed całym światem, książkę bez wartości jako esej 
historyczny, bo skrajnie nieobiektywną – nie wiem. 
(...) Pokrzywdzonymi są też bez wątpienia mieszka-
jący obecnie w Polsce Żydzi. Wielu z nich (w tym  
i ja – Bolesław Szenicer) zawdzięcza polskim Spraw-
iedliwym ocalenie – jak teraz spojrzą tym ludziom 
w oczy ?”. Istotnie, Polacy ratowali Żydów, a w samej 
tylko Małopolsce hitlerowcy rozstrzelali 350 osób  
za pomoc Żydom. Warto też sięgnąć do słownika  
Janiny Hery „Polacy ratujący Żydów” ( W-wa, 2014), 
choć wymaga uzupełnień. 
Na marginesie tej moralnej interpelacji  
Szenicera możemy zadać sobie pytanie czy tak  
skrajnie nieuczciwa agresja wobec Polski i Polaków 
– jaką reprezentuje Gross – nie wywoła rosnącej 
fali rozżalenia, a potem rosnącą niechęć do Żydów,  
a wreszcie faktyczny antysemityzm, którego  
narazie w Polsce ze świecą by szukać. A owa agresja 
trwa od lat i nie tylko Gross jest za nią odpowiedzial-
ny, ale jakieś antypolskie lobby, nakręcające spiralę  
nienawiści w prasie, telewizji, radiu i książkach. 
Kalumnie o rzezi w Humaniu i pogromie         
kieleckim
Wracając na antypody przykładów tej skrajnie fałszy-
wej propagandy antypolskiej znajdziemy niestety 
wiele. Rozpoczęta w roku 1967 rozlała się szeroko. 
Oto pierwsza z brzegu antypolska kalumnia o rzezi 
w Humaniu (1768), opublikowana w „The Austra-
lian Financial Review” (30.9 – 2.10.2005), w której 
niejaki Joseph Skibell pisał, że w Humaniu pod-
czas buntu przeciwko Polakom (ruling Poles) wielu 
mieszkańców Humania, w tym 20 tysięcy Żydów, 
zginęło niby z rąk polskich (Polish troops). Zwła- 
szcza na antypodach, gdzie znajomość historii Euro-
py jest zerowa łatwo jest wmawiać czytelnikom każdy 
nonsens. W kwestii rzezi w Humaniu tym bardziej, 
Australijczycy wolą pić piwo niż dociekać po czyjej 
stronie leży racja. Dla niewielu myślących należało 
jednak sprostować prymitywne pomówienia  
Skibella. Wysłałem ripostę do redakcji pisma, po-
została bez odpowiedzi. Australijczycy więc nie  
dowiedzą się, że rzezi w Humaniu dokonali ukra- 
ińscy chłopi i Kozacy, podjudzeni przez popów, 
którzy święcili w cerkwiach noże i szable. A do rzezi  
poderwała ich propaganda Katarzyny Wielkiej, której  
zależało na wytrzebieniu polskiej szlachty i księży, 
przy okazji i Żydów. W australijskiej gazecie nie 
podano oczywiście, że w humańskiej rzezi zginęło 
też 80 tysięcy Polaków. Caryca w ten sposób tępiła  

potencjalnego rekruta dla konfederatów barskich. 
Innym przykładem antypolskich łgarstw może 
być recenzja niejakiego Jacka Hibberd’a o książce  
Grossa „Fear”, ogłoszona w „Weekend Australian” (14-
15 października 2006) pod tytułem „Poland’s guilty se-
cret”. Na marginesie tej książki Hibberd dorzucił swo-
je fantazje o rzekomych pogromach we Lwowie czy 
Krakowie, także rewelacje o wyrzucaniu Żydów z pędzą-
cych pociągów albo o biciu ich w szpitalu przez kiele- 
ckie pielęgniarki. Hibberd podał nawet dane maltre-
towań w kieleckim szpitalu: 80 zmarłych i kilkuset 
rannych Żydów. Stężenie tych absurdów skłoniło 
do protestu nawet ambasadora RP, lecz jego pro-
test wisiał tylko w internecie, nie doczekał się druku  
w „The Australian”. Zignorowano też moje sprostowanie,  
a zatem Australijczycy nie dowiedzieli się, że tzw. 
kielecki „pogrom” był zbrodnią reżimu PRL-u w kola- 
boracji z NKWD, a zatem nie może obciążać polskiego 
sumienia. 
To już pół stulecia
Takimi to chorymi wizjami karmi się austra- 
lijskich czytelników od roku 1967, to już pół stulecia.  
Na ogół nie ma też szans na publikację polskich spro- 
stowań czy protestów. Jakieś tajemnicze lobby nakręca  
spiralę nienawiści wobec Polski i obrzuca nas kalu- 
mniami. To nie skończy się dobrze, Polacy zamęcze-
ni kalumniami mogą utracić życzliwość wobec Ży-
dów. Po co ten niepotrzebny konflikt? Zarówno Polacy, 
jak i Żydzi ucierpieli straszliwie podczas wojny, także  
na przestrzeni dziejów.  Czy nie lepiej wsłuchać się  
w głosy poetów? O tragedii obu narodów mówią np. strofy 
Słonimskiego – „Dwa narody karmione stuleci cierpie-
niem...”, albo ta kapitalna zwrotka Broniewskiego z wiersza 
„Żydom polskim”:
                   Oto co trzeba wyryć, jak na głazie,  
w polskiej pamięci:
                           Wspólny dom nam zburzono i krew  
przelana nas brata.
                    Łączy nas mur egzekucyj, łączy nas  
Dachau, Oświęcim,
          Każdy grób bezimienny i każda  
więzienna krata...
Dlatego po co się spierać? Podać sobie ręce, nawet 
się uściskać. Polacy robili co mogli, by ratować Ży-
dów – a garstka szmalcowników nie określa profi-
lu narodu. My o tym pamiętamy, dlatego zwrotka 
Broniewskiego domaga się korekty, powinno być: Oto  
co trzeba wyryć, jak na głazie,  
w  ż y d o w s k i e j pamięci... Bo oni, zapatrzeni  
w swój Holokaust, zupełnie jakby zapomnieli,  
że i Polacy stracili podczas wojny kilka milionów istnień. Czy 
to nie było ludobójstwo? Rada Polonii Świata na spotkaniu 
w Sopocie w 1997r. ustanowiła nawet dzień Polskiego Holo-
kaustu Chrześcijańskiego. Przypada on w dniu 14 września.  
A mimo tej sumy cierpień Polacy pozostawali  
otwarci na tragedię innych i Żydzi zawsze mogli  zapu-
kać do polskiego domu. Najczęściej nie odmawiano  
im schronienia. 
Sydney, 15 listopada 2017 AD
Dr Marek Baterowicz              
(śródtytuły pochodzą od Redakcji)
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Infamia dla 
Jaruzelskiego, 
Langego 
i Stachowicza
W wigilię rocznicy ogłoszenia stanu wojennego 
w Polsce, 12 grudnia 2017 r., odbyło się kolejne 
posiedzenie Społecznego Trybunału Narodo-
wego. Kara infamii została ogłoszona wobec  
Wojciecha Jaruzelskiego, Wacława Langego oraz 
Jerzego Stachowicza (żyjącego ubeka z Krakowa). 
Referaty oskarżające wygłosili: Tadeusz Płużań- 
ski, prof. Tomasz Panfil oraz Grzegorz Surdy.
Społeczny Trybunał Narodowy to instytucja oby-
watelska, która ma na celu symboliczne osądzenie 
komunistycznych morderców, którzy do tej pory 
nie ponieśli należnej im kary za swoje zbrod-
nie. To sąd obywatelski, dlatego wyroki będą 
mają wymiar symboliczny – orzeczenie infamii.  
Dotychczas kara infamii została wydana także 
wobec Bolesława Bieruta, Stefana Michnika,  
Zbigniewa Domino i Władysława Gomułki.
Przewodniczący STN Tadeusz Płużański pod-
kreśla, że wymiar sprawiedliwości III RP nie 
zdał egzaminu i trzeba ze smutkiem powiedzieć,  
że komunizm w Polsce nie został i nigdy już nie 
zostanie osądzony. Społeczny Trybunał Narodowy 
jest odpowiedzią na ten stan rzeczy. Bo skoro sądy 
nie skazały bestii, istnieje zagrożenie, że ich zbrod-
nie mogą ulec zapomnieniu, dewaluacji. Już dziś 
słyszymy, że komunizmu w Polsce nie było. A jeśli 
tak, to nie było również komunistów, a tym bardziej 
komunistycznych zbrodniarzy. 

Wszystkie biogramy infamisów osądzonych przez 
Społeczny Trybunał Narodowy można znaleźć  
na stronie www.stn.org.pl oraz w wydaniu interne-
towym Reduty Online.
 
Wacław Lange – sylwetka infamisa
Urodzony w 1924 roku, stalinowski prokurator.
Lubelskiego prokuratora Wacława Langego Ins-
tytut Pamięci Narodowej oskarżył o kilka mor-
dów sądowych w czasach stalinowskich. Proku-
rator IPN zarzucił mu m. in., że „w dniu 24 
grudnia 1946 r. w Kamieńczyku, pow. Sokołów  
Podlaski, woj. podlaskie, jako funkcjonariusz 
państwa komunistycznego, pełniąc funkcję proku-
ratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej, chcąc 

pozbawić życia członka or-
ganizacji walczącej na rzecz 
niepodległego bytu pań- 
stwa polskiego, (...) wnosząc 
o wymierzenie niewspół- 
miernej do czynu kary, 
podżegał skład orzekają-
cy do wymierzenia wobec 

oskarżonego Aleksandra Florczuka kary śmierci, 
która została orzeczona z pogwałceniem elemen-
tarnego poczucia sprawiedliwości, a następnie 
wykonana w jego obecności przez rozstrzelanie  
bezpośrednio po ogłoszeniu w dniu 24 grudnia 
1946 r.”.
W materiałach IPN czytamy o Langem,  
że w  latach 1945-1953 „pełniąc  funkcję   
podprokuratora Wojskowych Prokuratur  
Rejonowych w Białymstoku, Lublinie i w Warsza-
wie, skierował do Wojskowych Sądów Rejonowych  
w Warszawie, Białymstoku i Lublinie akty  
oskarżenia, a następnie zażądał wymierze-
nia niewspółmiernych do czynów kar śmierci  
w stosunku do 15 osób [żołnierzy AK i ludzi jej  
pomagających].” Cała 15-tka została stracona.  

Dodatkowo, wobec czterech skazanych zażądał 
natychmiastowego wykonania kary, uniemożli-
wiając im tym samym złożenie - przysługującej  
z mocy prawa - prośby o ułaskawienie. Zostali za- 
strzeleni na sali sądowej seriami z pepeszy. Jednego, 
który jeszcze żył, dobił strzałem z pistoletu „oficer”, 
który wstał zza stołu sędziowskiego. Egzekucję 
oglądała miejscowa ludność, która została ściągnię-
ta na „rozprawę”, aby nabrać respektu dla „ludowej” 
władzy.
Prokurator Andrzej Witkowski z IPN w Lublinie 
ustalił, że procesy trwały kilkanaście minut, odby-
wały się bez akt i spisywania protokołów. Doku-
mentacja została potem nieudolnie antydatowana. 
Czy było to zgodne nawet z ówcześnie obowiązu-
jącym prawem?
Inne „rozprawy” z udziałem Wacława Langego 
odbywały się w „terenie”, np. na polu, gdzie usta-
wiano stół i krzesła, „sędziowie” coś tam odczyty-
wali i kazali skazanemu iść przed siebie. Padały 

strzały. Komuniści nazywali to „wyjazdową sesją 
sądu”, a w praktyce były to doraźne „sądy na kółkach”.  
Decyzja o wyeliminowaniu „wroga ludu”  
zapadała wcześniej, a „sąd” był tylko przykrywką dla  
zbrodniczych praktyk.
Jak Wacław Lange stał się stalinowskim mordercą? 
W bardzo prosty sposób – ten przedwojenny kanceli- 
sta po „wyzwoleniu” Polski przez Sowietów zaliczył 
krótki kurs prokuratorski. Tyle wystarczyło (była to 
praktyka powszechna), aby oskarżać niewinnych ludzi 
tylko dlatego, że zagrażali importowaniu do Polski ko-
munistycznej zarazy. Po zakończeniu kariery prokura-
torskiej roczny kurs prawniczy na UMSC w Lublinie 
wystarczył Langemu do zdobycia uprawnień adwo- 
kackich. Szanowanym prawnikiem był aż do począ- 
tku lat 90. Ostatni udokumentowany wyrok śmierci,  
do wydania którego podżegał, nosi datę 12 stycznia 
1954 roku.
W sądzie III RP, przed który trafił - jak już pisaliśmy 
– z oskarżenia IPN - twierdził oczywiście, że 
jego praca polegała wyłącznie na wypełnianiu 
polecenia przełożonych. Tłumaczył się również, 
że postępował niezgodnie ze swoim sumieniem  
i ubolewał nad losem niesłusznie repre- 

sjonowanych. W kraju panowało przecież ogólne 
bezprawie - zarówno organy bezpieczeństwa, jak  
i sądy i prokuratura nie przestrzegały obowiązu-
jących przepisów, stosowały je instrumentalnie  
„w celu pozbycia się niewygodnych osób”.
Co prawda za czyny zarzucane Wacławowi  
Langemu groziła kara dożywocia (sąd zdecy-
dował się nawet aresztować go na trzy miesiące;  
za kratami spędził jednak tylko kilka dni, gdyż  
postanowienie to uchylił sąd wyższej instancji), ale 
sędziowie… nie podjęli się rozpatrzenia sprawy  
i przekazali ją z powrotem prokuratorowi IPN. Powód?  
Wyroki wydane ponad 50 lat temu na podstawie  
oskarżenia Langego do dziś są prawomocne i dopóki  
nie zostaną uchylone – byłego prokuratora nie  
można sądzić. Ponadto na korzyść oskarżonego miało  
świadczyć to, że… nie został pouczony, iż miał  
prawo - mimo prowadzenia postępowania w sądzie 
wojskowym - domagać się udziału w składzie orzeka-
jącym ławników-cywili.       (RDI)

fot. RDI
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Dwóch pierwszych prezesów (Wim Duisenberg 
– do 2003 r. oraz Jean-Claude Trichet – do 2011 
r.) prowadziło względnie autonomiczną politykę  
monetarną, opartą o realnie dodatnie stopy pro-
centowe. Pod koniec kadencji Tricheta pojawiły 
się jednak już pierwsze symptomy problemów: 
niekonwencjonalne metody wspierania banków  
– z naruszeniem własnych standardów, czy 
uruchomienie interwencyjnego skupu obliga- 
cji greckich, a następnie portugalskich, włoskich  
i hiszpańskich. 
Problemy euro i coraz słabsza pozycja EBC 
Głębsza degradacja i utrata niezależności tej insty-
tucji nastąpiła kiedy następcą Tricheta został Mario 
Draghi. Zarzuty jakie na przestrzeni lat pojawiają 
się wobec nowego prezesa to przede wszystkim: 
uleganie wpływom polityków i kręgów finansowych  
i doprowadzenie do utraty autonomii EBC.  
Dotychczasowe lata rządów Draghi'ego podsu-
mowywane są jako zabiegi pomagające utrzymać 
status quo banków oraz pozory płynności finan-
sowej euro-bankrutów z południa kontynentu  
– okupione coraz większym zadłużeniem tych  
krajów. Natomiast całokształt tej polityki odbywał 
się kosztem ochrony wartości euro i stabilności cen 
eurolandu. 
Mimo że z formalnego punktu widzenia nic się 

nie zmieniło - czyli EBC 
nadal jest niezależny  
od organów UE, rządów 
i parlamentów państw 
członkowskich - to jed-
nak w istotnej mierze 
jest to już tylko teoria. 
W praktyce frankfurc-
ki bank wykazuje dużą 
podatność na naci- 
ski płynące zarówno  
z Komisji Europejskiej 
jak i stolic najważnie-
jszych państw strefy euro, 
w tym zwłaszcza Berlina. 
W dobie programu 
Quantitive Easing 
(QE), czyli rekordowo  
ni-skich stóp i trwające-
go już kolejny rok „do- 
druku pieniądza”, sprzyja  
to powiększaniu się dys-
proporcji ekonomicznej 
pomiędzy najsłabszy-

mi a najsilniejszymi państwami wspólnego ryn-
ku walutowego. Jednym z najbardziej jaskrawych 
przykładów jest tutaj sytuacja Grecji. Kraj, będący 
obecnie w najgorszej sytuacji spośród członków 
strefy euro, nie został objęty pomocą w ramach QE 
ponieważ nie spełnia wymogu posiadania ratingu 
na poziomie inwestycyjnym.
Opracowanie: Kajetan Soliński

Od fanfar   
do zgrzytania 
zębami - czyli 
krótka historia 
wspólnej waluty
Z perspektywy ponad 15-letniej  
historii europejskiego pieniądza, 
można już powiedzieć, że nawet 
jego twórcy nie byli w stanie przewi- 
dzieć do jakich konsekwencji dopro- 
wadzi realizacja tego projektu. Kiedy 
w 2002 r. wprowadzano wspólną 
walutę uważano to za doskonały, 
wizjonerski pomysł, który pozwoli  
na utrzymanie stabilizacji gospo-
darczej w Europie i zapewni rów- 
nomierny rozwój krajom UE. Jednak 
z biegiem kolejnych lat entuzjazm 
opadał, a euro zaczęło być coraz 
częściej porównywane do konia tro-
jańskiego, drenującego ekonomie 
słabszych krajów Unii.

Początki euro i Europejskiego Banku Centralnego
Przygotowania do stworzenia Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC) rozpoczęły się już  
w 1989 r. - po upadku Mur Berlińskiego. Po zjed-
noczeniu RFN i NRD, Niemcy szybko uzyskały 
dominującą pozycję w Europie, m.in. ze względu 
na bardzo silną gospodarkę, dużą liczbę ludności 
oraz mocną markę. Proces ten był jednak poprze- 
dzony wcześniejszymi nieoficjalnymi negocja- 
cjami, w trakcie których Francja miała postawić 

twarde warunki: w zamian za zgodę na połączenie 
RFN i NRD, zażądała deklaracji stworzenia unii 
monetarnej i zrzeczenia się przez Berlin oddzielnej 
waluty. W efekcie tych ustaleń 1 czerwca 1998 r. 
powstał EBC.
Z perspektywy blisko 20 lat, które wskazują,  
że głównym beneficjentem euro stały się właśnie 
Niemcy, takie perypetie powstania banku cen-
tralnego mogą wydawać się zadziwiające. Jednak 
w latach 80. minionego wieku sytuacja wyglądała 
diametralnie inaczej. 30 lat temu mocna niemiec-
ka marka była potężnym konkurentem dla walut  
takich krajów jak Francja czy Włochy,  
a wprowadzenie wspólnego środka płatniczego 
miało ograniczyć gospodarczą dominację Berli-
na. Dlatego to właśnie Francja najmocniej naci- 
skała na utworzenie euro. Klauzula dotycząca unii  
monetarnej została zawarta w traktacie założy-
cielskim Unii Europejskie (Maastricht,1992 r.),  
co wynikało z deklaracji złożonych jeszcze  
w latach 80. Następnie, sześć lat później powołano  
Europejski Bank Centralny. 
Historia i rola EBC w pigułce
Na żądanie Berlina EBC został ulokowany  
we Frankfurcie nad Menem – mieście będącym 
centrum finansowym Niemiec i siedzibą Bundes-
banku (Niemieckiego Banku Centralnego). Zgod-

nie z regulacjami unijnymi, miał zagwaranto- 
waną niezależność, zarówno od organów UE, jak  
i od rządów, parlamentów i polityków państw 
członkowskich.
Jako bank centralny strefy euro, nadzoruje obecnie 
19 narodowych banków centralnych krajów, które 
przystąpiły do unii monetarnej. Ustala stopy pro-
centowe w eurolandzie, odpowiada za emisję 
banknotów i funkcjonowanie transeuropejskiego 
systemu rozliczeń bankowych. 

fot. Pixabay
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Sukces! Onet.pl przegrał sprawę i musi 
przeprosić!
21 grudnia w sądzie Okręgowym w Krakowie  
zakończyła się tocząca się od kwietnia 2016 rozprawa 
Krystiana Brodackiego przeciwko portalowi Onet.pl. 
Proces wytoczony z inicjatywy Reduty Dobrego Imie-
nia dotyczył publikacji zdjęcia kobiet prowadzonych  
na egzekucję jako ilustracji artykułu o romansach Polek 
z Niemcami, rzekomej „prostytucji bytowej” czy „ko-
laboracji leżącej”. Pan Brodacki rozpoznał na zdjęciu 
swoją matkę.
W tym wypadku zostało naruszone nie tylko do-
bre imię rodziny Brodackich, ale również dobre imię 
wszystkich zamordowanych Polek. Sąd uznał działania 
Onet za przejaw rażącej niedbałości dziennikarskiej, 
po raz pierwszy także uznał, że za naruszenie naszej 
tożsamości narodowej należy się zadośćuczynienie. 
Onet ma opublikować przeprosiny w terminie 7 dni na 
głównej stronie portalu onet.pl, na 1/4 ekranu. Prze-
prosiny mają być widoczne przez 1 miesiąc. Onet.pl 
ma także ponieść koszty sądowe procesu (3 tys. zł) oraz 
zapłacić 50 tys. zł odszkodowania panu Brodackiemu  
z przeznaczeniem na cele społeczne.

Przełomowe postanowienie sądu  
w sprawie The Jewish News – sąd kazał 
usunąć z internetu materiał szkalujący 
Polaków!
Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał portalowi The 
Jewish News usunięcie zdjęcia opatrzonego opisem,  
z którego wynikało, że Polacy są współwinni Holo-
kaustu. Zdjęcie było ilustracją artykułu „Polish restitu-
tion law excludes most Holocaust survivors and heirs” 
opisującego wprowadzaną w Polsce ustawę repry-
watyzacyjną. 
Reduta Dobrego Imienia dokonała interpretacji  
i skierowała sprawę do sądu, ze względu na oszczercze  
zestawienie treści artykułu z ilustrującym je zdjęciem 
podpisanym: „Złote pierścionki odebrane ofiarom 
zbrodni obozu Buchenwald i wykorzystane na rzecz 
prowadzonych przez nazistów działań wojennych. 
Podczas Holokaustu majątek Żydów był konfiskowa-
ny, a wielu z nich nigdy nie doczekała się sprawiedli-
wości”. Takie zestawienie materiałów jasno sugeruje,  
że to Polska odpowiada za grabieże mienia ofiar wojny.
W dniu 30.11.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie  
nakazał usunięcie ze strony internetowej spornego 
materiału, czyli fotografii z oburzającym podpisem, 
na czas toczącego się postępowania o opublikowanie  
przeprosin. Redakcja zdjęcie usunęła. 

Wokanda RDI
Dwa pozwy przeciwko europarla- 
mentarzyście Guyowi Verhofstadtowi
Reduta Dobrego Imienia złożyła do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie dwa pozwy przeciwko 
Guyowi Verhofstadtowi europarlamentarzyście  
z Belgii, byłemu premierowi Belgii, autorowi słów,  
że „60 tysięcy faszystów, neonazistów i zwolen-
ników supremacji białej rasy przemaszerowało  
300 km od Auschwitz”.
Słowa te padły w trakcie w Parlamencie  
Europejskim w tkacie debaty poprzedzającej 
głosowanie nad rezolucją ws. praworządności  
w Polsce (15.11.2017 r.).  Eurodeputowany  w skanda- 
liczny sposób wypowiedział się na temat Marszu  
Niepodległości, który odbył się w Warsza- 
wie 11.11.2017 r. w dniu święta odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Wszystkich Polaków biorą-
cych udział w warszawskim zgromadzeniu nazwał 
faszystami, neonazistami, zwolennikami supre- 
macji białej rasy.
Reduta udostępniła na stronie internetowej 
www.rdi.org.pl formularz pozwu do indywi- 
dualnego składania w sądzie przeciwko Guyowi  
Verhofstadtowi.
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Polska Wolność
 

Znaleźliśmy Złoty Róg, Złoty Róg,

Wesele ci u nas piękne, 

Wolność w sercach puk, puk, puk,

Rzesza przodków zachęcała, Aniołowie 

pomagali,

Tak jak zechciał Dobry Bóg.

 

Znowu Polska, to nasz Dom, święty  Dom,

A mówili, że my chamy,

Chcieli dać nam stos kamieni,

Myśmy Kraj nasz ukochali, Ojcowizny nie 

oddamy,

Tutaj my u siebie są.

 

Święto nasze  Boża sprawa, Boża Sprawa,

Wysławiamy  szczęsny czas,

Wieczność dmiemy w Złoty Róg,

W nas jest Kraków i Warszawa, i chałupy 

polskiej próg,

Bóg, Ojczyzna, Honor wraz.

Lech Galicki

 REDUTA Online

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej,rodzinnej atmosferze

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2017 Roku

życzy zespół Reduty Dobrego Imienia
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