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Kilkaset osób, również z Izraela i Stanów Zjednoczonych, uczciło ofiary mordu z
lipca 1946 roku. Premier Beata Szydło w liście do uczestników obchodów 70.
rocznicy pogromu kieleckiego napisała, że "nie ma w Polsce przyzwolenia na…
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Jarosław Cieciura To są przełomowe chwile
Lubię to! · Odpowiedz ·

1 · Wczoraj o 08:24

Marek Maciejewski NIE MA ZEZWOLENIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA NAD
PASTWIENIEM SIĘ NAD NIM I ZABIJANIEM SZALOM BRACIA POLACY
ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA POZDRAWIAM ANDRZEJU Marek
Maciejewski

Lubię to! · Odpowiedz ·

2 · Wczoraj o 10:09

Wojciech Apel Andrzeju
Myślę, że posługiwanie się przyjętą nazwą "pogrom kielecki" utrwala tylko
propagandowe kłamstwo o tych wydarzeniach. Nazwanie tego "prowokacją
kielecką" lepiej oddaje genezę i przebieg tych wydarzeń. Tak myślę, a myślę
tak po przebadaniu tej historii i umieszczeniu jej w spójny sposób w historii
współczesnej Polski.
Lubię to! · Odpowiedz · Wczoraj o 12:35
Andre Gasiorowski W pogromie wzięło udział ponad kilkanaście
tysięcy mieszkańców Kielc. Był to pogrom. Lincz. Każdy z uczestników
był świadom tego co robił. I taka jest historia po jej przebadaniu. Taka
była na Wołyniu w kontekście Polaków mordowanych przez Ukraińców.
Można zindoktrynować i sprowokować grupę pijanych kibiców. Nie
kilka tysięcy ludzi. A najlepiej niech się wypowiedzą Ci co wzięli udział
w mordzie. Albo ich dzieci. Niech osobiście powiedzą co nimi
kierowało. Wtedy będzie możliwość umieszczenia jej w spójny sposób
w historii współczesnej Polski. A propos, ogólna liczba Żydów
zamordowanych w Polsce w latach 1945-1947 to ponad 5,000. Czyli
ponad 200 na miesiąc. Ofiary pogromu kieleckiego to niecały 1%
wszystkich których w tamtym czasie zabito. To spowodowało exodus
ponad 200,000 polskich Żydów z Polski do nieistniejącego jeszcze
Izraela. Polska przestała być ich ojczyzną. A postawa i poglądy ludzi
takich jak Pan potwierdzają fakt, że przestała nią być na zawsze. I że
już nigdy nie będzie inaczej.
Lubię to! · Odpowiedz ·

5 · 20 godz. · Edytowany

Mariusz Antoszczuk Strasznie mnie to boli. Przepraszam za mój
naród. Przepraszam.
Lubię to! · Odpowiedz ·

4 · 15 godz.

Przemek Prokopczuk oddziały wojska i milicji obywatelskiej (MO)
miały swój walny udział w tym mordzie, nawet można powiedzieć że
go rozpoczęły czy sprowokowały (zaczęło się od rozbrojenia Żydów
zamieszkujących dom przy Planty 7 i zastrzelenia przewodniczącego
Komitetu Żydów Seweryna Kahane przez oficerów WP), potem
dozwalały na trwające cały dzień mordy i rabunek (na pewno wpływ
na to miało to, że w tym czasie szefem kieleckiego UB był płk
Władysław Sobczyński, przedwojenny komunista szkolony w Moskwie
przez NKWD, antysemita, który mordował Żydów w czasie wojny
będąc w partyzantce), ale wszystkie te fakty w żadnym stopniu nie
zwalniają z odpowiedzialności wszystkich cywilnych mieszkańców
Kielc, którzy wzięli udział w tym pogromie, choć wcale nie musieli ...
Lubię to! · Odpowiedz ·

1 · 11 godz. · Edytowany

Piotr Fuglewicz
odpowiedział na swój
własny komentarz.
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Mariusz Antoszczuk
Lubię to! · Odpowiedz ·

1 · 11 godz.

Łukasz Kruszelnicki

Wojciech Apel Andrzeju

Eli Elad

Poczytaj i posłuchaj co mają do powiedzenia mniej "oficjalni"
historycy. ... Zobacz więcej

Pawel Tutka

Lubię to! · Odpowiedz · 11 godz.
Andre Gasiorowski Wojciech Apel robię to od 20 lat. I podchodzę
bardzo krytycznie. A zwłaszcza do takich ludzi jak Ty które są
narzędziem w złej spawie i kierują sie emocjami nie rozumem.
Wyznają teologie odrzucenia i konspiracji. I w imię pseudonacjonalistycznych sentymentów głoszą pseudo-intelektualne
naukowo sprawdzone tezy, zapominając ze generalizacja jest
podstawowym błędem orientacji. Stoisz po stronie oprawców, nie
pokrzywdzonych. Bronisz moralnie morderców, nie pomordowanych.
W każdym narodzie są ludzi źli i ludzie dobrzy. Ci co mordowali nie
zasługują na jakikolwiek szacunek, obronę, czy zrozumienie. Ci
których zamordowano są ofiarami. Fakt który zaistniał jest zły. Tysiące
ludzi - cywilów - każdy z nich miał wybór i robił tona co miał ochotę.
Tak jak ja teraz i Ty. To nie rzuca cienia na naród, na państwo. Ale
dzisiaj naród to rownież tacy ludzie jak Ty. Do wybaczenia potrzebna
jest pokuta. Jedli nikt nie chce powiedzieć "przeprasza", to nie ma
miejsca na przebaczenie. Chodzi mi o Boga, przekleństwo mordu
zostaje na pokolenia. Bo "krew pomordowanych wola do Boga". Tak
jest w Biblii. Prosta prawda. Bez emocji. Suche fakty. Wystarczy
trochę poczytać.
Lubię to! · Odpowiedz ·
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4 · 5 godz.

Wojciech Apel Andre
Szkoda, że zamiast zajmować się pogromem (albo prowokacją) wolisz
pisać o mnie, kim ja jestem, jakie są moje motywacje, w co wierzę. Nic
o mnie nie wiesz a piszesz? Skoro tak to ja z tej dyskusji wysiadam bo
nie warto dyskutować o mnie, nie jestem godny aby na mnie tracić
czas.
Chciałem tylko abyś sprawdził bo pisząc, że "ponad kilkanaście
tysięcy mieszkańców Kielc" przekazujesz kłamstwa i stajesz się
narzędziem propagandy.
Lubię to! · Odpowiedz · 4 godz. · Edytowany
Zajda Lidia Smutne jest to ze ludzie niepotrafia powiedziec
przepraszam niepotrafia przyznac sie do winny a jeszcze gorsze jest
to ze nieznaja sprawy a sie wypowiadaja tak jak Andrzej napisal w
kazdym narodzie znajda sie ludzie za ktorych dzisiaj trzeba sie
wstydzic i powiedziec przepraszam ale to trzeba miec Wtedy
Przebaczenia a niesyety tego nam brakuje jak ciezko przyznac sie do
Winy ale Dzieki Bogu nie wszyscy sa tacy pozdrawiam
Lubię to! · Odpowiedz ·

1 · 4 godz.

Napisz odpowiedź…
Irena Pięta Rasizm ,fanatyzm religijny ,skrajny nacjonalizm to najgorsze co
tkwi w ludziach. Niestety te demony nie śpià a nawet majà się coraz lepiej.żal,
że tyle niewinnych ofiar nic ludzi nie nauczyło.
Lubię to! · Odpowiedz ·

1 · Wczoraj o 16:52

Napisz komentarz…
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