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Strona Mancinelli_NMP_Polska na: http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/  

 

Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

Polska stać będzie u boku Izraela! 
Czy Lech Kaczyński drugim Szaronem? 

A może kimś znacznie więcej? 
 
W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie sięgnijmy na początek do 
oficjalnej wizyty w dniach 10-13 września 2006 r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
w Izraelu w związku z 60 rocznicą powstania państwa Izrael. 
 

PORTAL SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ JEWISH.ORG.PL zamieszcza na tę okoliczność informację 
PAP, w której czytamy: 
 

„Prezydent Kaczyński w przemówieniu zaznaczył, że pochodzi z kraju, z którego pochodzi 
też bardzo znaczna część diaspory żydowskiej. W ocenie prezydenta to właśnie szczególnie 
łączy Polskę z Izraelem i dlatego chcemy jak najlepszych stosunków. - Osiągamy je - ocenił.  
Słowa prezydenta RP o polsko-żydowskiej przeszłości i bezprecedensowe deklaracje, 
że Polska stać będzie u boku Izraela, wywołały aplauz zebranych.” 
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1456&Itemid=57 
 

 
 

http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/polska-stac-bedzie-u-boku-izraela/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/polska-stac-bedzie-u-boku-izraela/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/polska-stac-bedzie-u-boku-izraela/
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1456&Itemid=57
http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/


2 

Blog Sursum Corda na http://jozefbizon.wordpress.com  | Kontakt: boguchwala@go2.pl  
z także uprzednio na: http://www.propolonia.pl/blog.php?bid=142 

I dalej: „Polska to miejsce, gdzie ponad 800 lat trwała żydowska diaspora. I że tutaj 
rozwijała się żydowska kultura, m.in. żydowski renesans, żydowskie oświecenie - mówił 
prezydent. Jak zaznaczył, chciałby, żeby młodzi obywatele Izraela wiedzieli, jaki udział 
mieli ich rodacy w historii Polski, w powstaniach narodowych, i jaką rolę odegrali 
w tworzeniu polskiej literatury i kultury.” 
 

W artykule Macieja Konarskiego z dn. 13.09.2006 r. zamieszczonego na 
http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3213  

czytamy: 
„Polska jest przyjacielem Izraela, który zawsze może na Polskę liczyć” zadeklarował 
polski prezydent” 
„Podczas poniedziałkowego spotkania Kaczyńskiego z prezydentem Izraela Mosze Kacawem ten 
ostatni nawiązał do historii i holokaustu. „Pamiętamy z bólem, że na ziemi polskiej wydarzyła się 
najstraszniejsza tragedia narodu żydowskiego. Na ziemi polskiej działali naziści i ich 
kolaboranci, dążąc do zagłady narodu żydowskiego” powiedział. „Jest prawdą, że na ziemi polskiej 
doszło do wielkiej tragedii, zbrodni, jaką był holokaust” odparł Lech Kaczyński podkreślając 
jednak twardo, że „tragedię przygotował i zrealizował reżim niemiecki, nazistowski”. 
 

Zauważmy, że Mosze Kacaw najwyraźniej odwoływał się w tym miejscu do paszkwilu Grosa 
„Sąsiedzi”, który to paszkwil podżyrował Lech Kaczyński wstrzymując – jako Minister 
Sprawiedliwości – ekshumację zwłok w Jedwabnem. Swoje zrobił i teraz mógł podkreślać twardo 
jedynie na użytek ogłupienia Polaków – no bo nie Żydów, którym wyświadczył przysługę. 
 

I dalej czytamy:  
„W poniedziałek Prezydent RP uczestniczył w uroczystości otwarcia wystawy „Za Naszą i Waszą 
Wolność”, poświęconej udziałowi obywateli pochodzenia żydowskiego w wojsku 
polskim. Prezydent Kaczyński wygłosił wykład na temat „Stosunków polsko-żydowskich i polsko-
izraelskich”. Jak powiedział Lech Kaczyński, Żydzi byli obecni w polskich siłach zbrojnych 
już w powstaniu kościuszkowskim. Jego zdaniem, taka wystawa „to klucz do przełamywania 
pewnych obustronnych stereotypów”.” 
 

Z tego wyżej już podanego wyłania się nam obraz, że - zdaniem Lecha Kaczyńskiego -  
Polska należy się jednakowoż Polakom jak i Żydom. 
 

 
 

http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3213
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No i Żydom należy się jeszcze dodatkowo odszkodowanie za utracone mienie w czasie 
II wojny światowej. Upomniał się oto Yohilel Lekiet - przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów. 
A na to L. Kaczyński: „„jest w tej chwili projekt polskiej ustawy w tym zakresie”. „W tej 
chwili spór dotyczy nie zasady tylko procentu”   
Na okoliczność odszkodowań dla Żydów L. Kaczyński jechał na tę wizytę już przygotowany, a nie 
z pustymi rękoma.  
Załatwił mu to Marszałek Sejmu RP Marek Jurek wraz z Sejmem RP. Ten sam Marek 
Jurek, który pierwszy wprowadzał Chanukę do sejmu składając w sejmie, jako Marszałek 
Sejmu RP, życzenia Żydom z okazji ich święta Chanuka. No bo przecież L. Kaczyński nie mógł 
tylko powiedzieć twardo Żydom, że da się to jakoś kiedyś zrobić. 
Szczegóły w „Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów - kontekst wyborczy”. 
 

Z artykułu Macieja Konarskiego dowiadujemy się jeszcze innej ciekawej rzeczy. 
Otóż – udało się obejść Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha [w rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego] uznawanego w Izraelu za antysemitę. Sprawa dotyczyła koordynacji wizyt 
edukacyjnych młodzieży izraelskiej w Polsce. Okazuje się, że na życzenie Żydów Jarosław 
Kaczyński - na kilka tygodni wcześniej przed wizytą swego brata Lecha w Izraelu – 
powołał specjalnego pełnomocnika do tych celów. Warto by było teraz spytać Jarosława 
Kaczyńskiego o personalia tego pełnomocnika. Zaś Romana Giertycha wypada zapytać: czy 
warto było zakładać jarmułkę na głowę w Jedwabnem? 
A jak wyglądają te nowe zasady wycieczek młodzieży żydowskiej do Polski to można zobaczyć tu: 
http://www.youtube.com/watch?v=nu6t9YmHvT4&feature=player_embedded  
 

Lech Kaczyński podczas tej wizyty zaprzeczył temu jakoby Radio Maryja prowadziło jakąś walkę 
z Żydami, no i że ono się zmienia. Komentarz do tego twierdzenia na razie pozostawmy na później.  
 

W miesiącu lutym 2006 r. – jak można sądzić w ramach przygotowań do wrześniowej wizyty 
w Izraelu - Żydowska Agencja JTA podała: 
[czytaj: „Prezydent Kaczyński porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona”] 
 

„Prezydent Kaczyński porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona, 

"prawdopodobnie jako jedyny przywódca europejski". Podkreśla też, że polski ambasador 
w Izraelu potępił terroryzm palestyński, co - jak pisze - "wywołało wrzaski oburzenia ze strony 
niektórych jego europejskich kolegów".  
„Jak przypomina autor, Lech Kaczyński jeszcze jako minister sprawiedliwości w rządzie premiera 
Buzka (w latach 2000-2001) "przeforsował pełne ujawnienie masakry Żydów 
w Jedwabnem", a później, jako burmistrz Warszawy, aktywnie poparł budowę Muzeum 
Historii Żydów Polskich w stolicy.”        
 

Swe przywiązanie do Izraela – i wypełnianie deklaracji „Polska stać będzie u boku 
Izraela” – Lech Kaczyński potwierdzał również później swym działaniem jako Prezydent 
RP. 
Wprowadził on do Pałacu Prezydenckiego zwyczaj obchodzenia żydowskiego święta 
„Chanuka”.  
Regularnie odwiedzał Synagogę Nożyków w Warszawie. 
Odznaczał Żydów wysokimi polskimi odznaczeniami państwowymi, co byłoby zrozumiałe, 
gdyby te odznaczenia były przyznawane za odbudowę polskiej suwerennej państwowości, a tym 
czasem popatrzmy: 
Odznaczeni zostali: 
 

 za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, 
za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce: 
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

Pan Piotr Krzysztof KADLČIK 
 za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Pan Krzysztof Symcha KELLER 
Pan Michael Joseph SCHUDRICH 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Pani Joanna Małgorzata PODOLSKA-PŁOCKA 
Pan Marek SZUKALAK 

 za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

Pan Yosef EREZ * 
Pan Michał Stanisław SAMET. 

 

Więcej tu: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną” 
To raczej władze Izraela powinny dać swe odznaczenia za te osiągnięcia – no cóż, ale jak 
się stoi u boku Izraela … 
 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
http://www.youtube.com/watch?v=nu6t9YmHvT4&feature=player_embedded
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/prezydent-kaczynski-porownal-siebie-do-izraelskiego-premiera-ariela-szarona/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/
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Po katastrofie pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. w wywiadzie dla The JewischWeek (TUESDAY APRIL 20, 
2010 26 NISAN 7670)  
[http://www.thejewishweek.com/news/international/%27we_lost_friend%27   

Tłumaczenie w „Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim”] 
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich mówił o Lechu Kaczyńskim: 
  

„Straciliśmy przyjaciela.  Jako Prezydent Polski, Lech Kaczyński z całą siłą i szczerze wspierał 

Izrael oraz naszą tutejszą żydowską społeczność: 

Ostatnio,  bardzo mocno przeciwstawił się Raportowi Goldstone’a, przygotowanemu dla ONZ, 

w którym oskarża się Izrael o dokonanie przestępstw wojennych w Gazie.   

- Lech Kaczyński był pierwszym prezydentem, który zapalił świecę z okazji święta Chanukah 

w pałacu prezydenckim.  Od trzech lat mam honor kierować tą ceremonią. 

- W grudniu 2008 r. jako pierwszy polski prezydent odwiedził synagogę Nożyka, centrum życia 

społeczności żydowskiej w stolicy, aby zapalić pierwszą świecę Chanukah. 

- Jako jeden z pierwszych popierał idee utworzenia w Warszawie Muzeum Żydowskiego, które 

obecnie tam się wznosi.” 

„Brakuje mi słów, aby opisać ból, i cierpienie całego narodu. Straciłem przyjaciół. Żydzi i Izrael 

stracili przyjaciół. 

Przyjaciele, których straciliśmy, walczyli, aby uczynić Polskę lepszą i Polska już jest lepsza dzięki 

nim.” 
 

I ma rację rabin – tyle tylko, że nie dopowiedział, że Polska dzięki nim jest lepsza [a może dużo 
lepsza], ale dla Żydów. Nic też dziwnego w tym, że Lechowi Kaczyńskiemu należy się Wawel – 
zdaniem Żydów. 
Czytaj: „Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach 
polskich”  
 

I żeby była sprawa jasna, to nie tylko Kaczyńscy i PiS zasługują na bardzo wysokie uznanie Żydów, 
ale i pozostali uczestnicy kanciastego stołu rządzący Polska od 1989 r. 
W informacji PAP, msu /10.01.2006 23:09 w „Obecność w UE to sprawa fundamentalna" 
Prezydent Lech Kaczyński powiedział podczas spotkania z dyplomatami m.in.:  
"Fundamentalną sprawą jest dla nas przynależność do UE" - podkreślił prezydent. 
"Traktujemy to jako poważny sukces" - dodał. 
„Kaczyński wyraził też przekonanie, że stosunki z Izraelem, które istotnie poprawiły się 
w ostatnich kilkunastu lat obecnie "przybiorą nową jakość" – no i jak już wyżej pokazano 
przybrały.  
A przytoczona już żydowska agencja JTA 10.02.2006 r. podała: 
"Od upadku komunizmu Polska - kraj, który Żydzi tak lubią nienawidzić - prowadzi 
konsekwentnie proamerykańską i proizraelską politykę" - ocenia Taube.” 
 

Powróćmy teraz do wypowiedzi L. Kaczyńskiego w Izraelu: 
„Polska to miejsce, gdzie ponad 800 lat trwała żydowska diaspora. I że tutaj rozwijała 
się żydowska kultura, m.in. żydowski renesans, żydowskie oświecenie - mówił 
prezydent. Jak zaznaczył, chciałby, żeby młodzi obywatele Izraela wiedzieli, jaki udział 
mieli ich rodacy w historii Polski, w powstaniach narodowych, i jaką rolę odegrali 
w tworzeniu polskiej literatury i kultury.” 
 

„Prezydent Kaczyński wygłosił wykład na temat „Stosunków polsko-żydowskich i polsko-
izraelskich”. Jak powiedział Lech Kaczyński, Żydzi byli obecni w polskich siłach zbrojnych 
już w powstaniu kościuszkowskim.” 
„Podczas spotkania z młodzieżą w Yad Vashem prezydent był też pytany o Radio Maryja. Lech 
Kaczyński, odpowiadając, zaznaczył, że radio „się zmienia”, a ponadto „myli się” ten, kto myśli, 
że na jego antenie jest prowadzona jakaś walka z Żydami.” 
Do tego dodajmy:  
  

"… pomimo dramatu historii i wszelkich złych prognoz, żydowska nauka i żydowskie 
życie mogą odrodzić się w Polsce na najwyższym poziomie, kształtując przyszłość 
polskich Żydów i kierując ich na drogę Tory, która stanowi o istocie żydowskiej 
tożsamości. Oby dzieło rozpoczęte prze Pardes Lauder mogło być kontynuowane i oby 
stało się fundamentem dla odbudowy prawdziwego żydowskiego życia w Polsce, jeżeli 
nie w tym, to na pewno już w przyszłym pokoleniu.” – krakowski rabin Sacha Pecaric -   
[Więcej: „Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską”] 
 

Wyłożono nam Polakom  jasno i dobitnie, że Polska w jednakowym stopniu należy się 
Żydom jak i Polakom, a z uwagi na to, że Polaków we wszystkich obszarach zepchnięto 
do roli niewolników [do czego nieodzowna była Unia Europejska], to w zasadzie należy się 
Żydom. Realizacja dla nich odszkodowań to przypieczętuje. 

http://www.thejewishweek.com/news/international/%27we_lost_friend%27
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-o-lechu-kaczynskim/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/dwa-zywioly-antypolskie-wiszace-nad-polska/
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W odpowiednim czasie dołożony zostanie do tego koronny argument w postaci Jana 
Pawła II wkładającego karteczkę w ścianę płaczu. 
 

Dlatego też teraz „Polska stać będzie u boku Izraela” – jak zapewniał Lech Kaczyński. 
No i aby stała trzeba było się spotykać w Fundacji Batorego Żyda Sorosa  
[Czytaj: „PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa”]  
i trzeba było zadbać o to, aby wykluczeni tym kursem Polacy nie spotkali się nad urną 
wyborczą, bo grozi to katastrofą misternego planu oszustwa. 
 
Pomijając już PO, SLD i PSL – którzy również stoją u boku Izraela, to u boku Izraela stoi 
nadal Jarosław Kaczyński wraz ze swoim PiS. 
No i u boku Izraela stoją wszyscy popierający J. Kaczyńskiego i PiS. 
W ten oto sposób - póki co - u boku Izraela stoi też Radio Maryja – o czym zapewniał 
Lech Kaczyński mówiąc w Izraelu, że radio to „się zmienia”.    
Czy przyjdzie otrzeźwienie? 
 

Nie płaczcie więc Polacy nad ofiarami katastrofy pod Smoleńskiem, ale płaczcie nad sobą 
samym, nad waszymi dziećmi i wnukami waszymi, bo zgotowaliście im [aczkolwiek nie 
wszyscy] los niewolników na polskiej ich ojczystej ziemi. 
Oby Lech Kaczyński nie okazał się tym, który wraz z Radiem Maryja wprowadził Żydów 
do ziemi obiecanej zwanej Polin. 
 
Boguchwała, A.D. 30 września 2010 r. – mgr inż. Józef Bizoń 

_____________ 
 

Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia: 
 

Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów - kontekst wyborczy 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-
odszkodowan-dla-zydow/  

 

Prezydent Kaczyński porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/prezydent-kaczynski-porownal-siebie-do-izraelskiego-premiera-ariela-szarona/  
 

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/  

 

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-o-lechu-kaczynskim/  
 

Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego  
na ziemiach polskich 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-
ziemiach-polskich/  

 

Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/dwa-zywioly-antypolskie-wiszace-nad-polska/  
 

PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/  

_______________________ 

Przeniesiono i uaktualniono z: 

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2860  

_______________________________ 

Opublikowano na: 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/polska-stac-bedzie-u-boku-izraela/   

_________ 
13.08.2011 

 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
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