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

Józef Bizoń 

 

Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE 
Przedruk za „JEWISH.ORG.PL – PORTAL SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ” 

http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/izrael-mainmenu-61/3954-polska-najlepszy-przyjaciel-izraela-w-ue.html 
 

 
W Jerozolimie rozpoczęły się wspólne obrady rządów Benjamina Netanjahu i Donalda 
Tuska. Aż 55 osób liczy oficjalna rządowa delegacja, na czele której Donald Tusk przybył 
do Izraela. W jej skład wchodzą m.in. ministrowie obrony Bogdan Klich, edukacji 
Katarzyna Hall oraz spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Premierowi towarzyszy również 
jego doradca – a zarazem honorowy obywatel Izraela – Władysław Bartoszewski. – Wspólne obrady 
rządów Polski i Izraela to dowód, że łączy nas szczególny sojusz. I nie chodzi tu tylko o historyczne 
sentymenty, ale także o twarde interesy – powiedział „Rzeczpospolitej" Władysław Bartoszewski. – 
Polska w lipcu obejmuje przewodnictwo w UE i Izraelczycy łączą z tym spore nadzieje – dodał. 
 
Już w 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do Unii, mówiono, że stanie się w tej instytucji 
przeciwwagą dla propalestyńskich państw, takich jak Francja czy Wielka Brytania. 
Obecnie, w wyniku rewolucji w świecie arabskim, osłabienia roli USA w regionie oraz impasu w 
rozmowach z Palestyńczykami, międzynarodowa pozycja Izraela uległa znacznemu osłabieniu. 
Polskie przewodnictwo w Unii może ją wzmocnić. 
 
– Polska to ewenement. Wszystkie liczące się siły polityczne w naszym kraju są życzliwe 
Izraelowi. Zarówno PO, jak i prawicowe PiS. Przecież świętej pamięci Lech Kaczyński był 
wielkim przyjacielem państwa żydowskiego – mówi Bartoszewski. – Proszę wskazać inny 
kraj w Europie, w którym w ostatnim 20-leciu trzech szefów dyplomacji, Meller, Rotfeld 
i Geremek, było żydowskiego pochodzenia, jeden ma honorowe obywatelstwo Izraela, 
a obecny ma żonę Żydówkę. 
 
Rozmowy w Jerozolimie dotyczą współpracy w dziedzinie kultury, edukacji (wycieczki 
izraelskiej młodzieży do Polski), gospodarki oraz wojskowości. Ministrowie obrony podpiszą 
deklarację dotyczącą współdziałania między obydwiema armiami. Chodzi m.in. o wspólne 
ćwiczenia  pilotów F-16. 
– Obie nasze armie mają amerykański sprzęt, ale my używamy go na co dzień w warunkach 
bojowych. Dlatego taka współpraca może być dla Polaków niezwykle cenna – powiedział 
„Rzeczpospolitej" Jossi Melman, znany izraelski publicysta. 
 
Podkreśla on, że polsko-izraelskie zbliżenie to w dużej mierze zasługa pochodzących 
z Polski Izraelczyków (Melman sam urodził się w Warszawie), którzy z nostalgią myślą 
o „starej ojczyźnie". – Do tanga trzeba jednak dwojga. Widzimy, że Polska również jest 
do nas nastawiona bardzo pozytywnie. W efekcie stereotyp Polaków jako notorycznych 
antysemitów zanika. Zarówno w Izraelu, jak i w diasporze – dodał Melman. 
 
Nie wszystkim w Warszawie znakomite relacje na linii Izrael – Polska odpowiadają.  
Dziś przed siedzibą rządu odbędzie się demonstracja Kampanii Solidarności z Palestyną. – To, 
że te obrady nie odbędą się w Tel Awiwie, tylko w okupowanej Jerozolimie, to skandal.  
Polska sankcjonuje zbrodniczą politykę Izraela wobec Palestyńczyków – powiedziała „Rz" 
Ewa Jasiewicz, działaczka Kampanii. 
Jej zdaniem Polska powinna jak najszybciej zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem 
i wszystkie kontrakty zawarte z izraelskimi firmami. 
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Ps. 
 

Czytaj też to niżej. To wszystko łączy się w jedną całość. 
 

1. 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/  
 

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

3. Polska stać będzie u boku Izraela! - Czy Lech Kaczyński drugim Szaronem? A może 
kimś znacznie więcej? 

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

4. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną  
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/  
 

5. 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/ 
 

6. Aby krzyk Narodu Polskiego nie został przez świat zauważony 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/10/aby-krzyk-narodu-polskiego-nie-zostal-przez-swiat-zauwazony/  
 

7. Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez  PiS w Fundacji Batorego 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-
fundacji-batorego/ 
 

8. 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/ 
 

9. Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-
narodziny/ 
 

10. Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-
pojmanie-polski/ 
 

11. Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r. 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/ 
 

12. Nocna zmiana - czy nocna zdrada 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/ 
 

13. Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już 
wiedzą! 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/10/jezeli-radio-maryja-i-nasz-dziennik-nie-wiedzialy-kogo-i-co-

popieraja-to-teraz-juz-wiedza/ 
 

14. Jarosław Kaczyński gwarantem – czego? 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/14/jaroslaw-kaczynski-gwarantem-%E2%80%93-czego/    
 

15. UNIJNY MATRIX - CO, SKĄD i JAK POBRAĆ [Opracowania i dokumenty z 2002 r.] 
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/ 
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