Jestem autorem nowo opublikowanej ksiażki
autobiograficzno-politycznej pod tytułem „Slaying the Soviet Beast:
The True Story about How the Cold War was Won. What Next?”,
Liberty Hill , 2019.
Książka ta, napisana po angielsku, opisuje interesujący i
pełny napięć wyjazd naukowca z Warszawy do USA w latach 80-tych
na zaproszenie tamtejszego uniwesytetu. Zaproszony do rozmów
przez wywiad amerykański, dostarczył kluczowych informacji
politycznych o słabościach Bloku Sowieckiego. Opisane są gry
szpiegów sowieckich, prowokacje oraz często sprzeczne działania
agentów i naukowców. Przedstawione są przeżycia rodziny, która
została zakładnikiem sowietów w Warszawie. Po wyjezdzie
naukowca do USA, paszporty zostały im niespodziewanie
unieważnione. Opisany jest szczegółowo przebieg współpracy z
wywiadem amerykańskim oraz ciekawy sposób przekazywania
ważnych strategicznych informacji, które przyczyniły się w istotny
sposób do wygrania Zimnej Wojny i odzyskania suwerenności przez
Polaków i inne narody.
Książka promuje polską historię, kulturę i naukę. Przedstawione są różne wątki historyczne,
między innymi, walka z komunizmem, kilkukrotna obrona Europy Zachodniej przez Polskę przed
inwazjami ze wschodu, wielki udział Polaków w wygraniu II Wojny Światowej. Opisany jest również
wkład wybitnych Polaków dla nauki i kultury świata.
Książka zawiera wiele elementów religijnych. Opisuje zasadnicze znaczenie Kościoła Katolickiego
i wiary Polaków do przetrwania polskości w czasie zaborów i komunizmu. Opowiada w jaki sposób wiara
umożliwiła przeciwstawienie się Sowietom, przetrwanie rozłąki z rodziną oraz sformułowanie metody
obalenia całego Bloku Sowieckiego bez rozlewu krwi, a raczej kierując się wartościami chrześciańskimi i
oferując przebaczenie.
Książka kończy się analizą obecnej sytuacji politycznej w Polsce i na Zachodzie. Opisana jest
współczesna historia Polski, między innymi tajemnice przywództwa ruchów opozycji antykomunistycznych, szczególnie Solidarności z Lechem Wałesą na czele i jego „charyzmą”. Wyjaśnione
są motywy wywołania katastrofy smoleńskiej ze wskazaniem winnych. Przedstawione są tajniki
konspiracji komunistycznej na Zachodzie po wygraniu Zimnej Wojny wraz z faktami postępującej
rewolucji komunistycznej w USA.
Jest o czym poczytać i warto spopularyzować tą książkę na Zachodzie, napisaną na podstawie
faktów i moich przeżyć. Czy byłaby możliwość promocji tej książki? Mój e-mail do korespondencji:
wojcik.zbigniew@sbcglobal.net.
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