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jak to się stało w poprzedniej wojnie.” (Roy 

Dennan, „Missed Chances” Indigo, London 

1997, str.65). 

   W czasie bitwy japońsko-sowieckiej         

w Mandżurii nad rzeką Kalką, 20 do 25 

sierpnia, 1939 roku, w której zginęło około 

25,000 Japończyków i 10,000 żołnierzy 

sowieckich, Japonia dowiedziała się o 

pakcie niemiecko-sowieckim z 23go 

sierpnia, 1939 roku i oficjalnie 

oprotestowała ten pakt w Berlinie. 

Japończycy uznali Hitlera za zdrajcę, 

któremu nigdy nie moża zaufać, ale którego 

można użyć do japońskich celów przeciwko 

USA.  

   W przeddzień paktu ze Stalinem, Hitler 

nakazał swoim generałom, żeby ich wojska 

masowo mordowały Polaków. Na 

niemieckich skrzyniach amunicyjnych 

stemplowano słowa „nicht schparen” czyli 

nie oszczędzać. Według inwentarzy 

niemieckich, Niemcy we wrześniu w Polsce 

użyli dwa i pół razy więcej kul i szrapneli 

oraz bomb lotniczych niż rok później 

uczynili to przeciwko Francuzom i 

Anlikom. Był to początek zemsty Hitlera 

dokonanej na Polsce, za wykolejenie jego 

planów podboju Rosji, bez wojny na 

zachodnim froncie Niemiec. 

   We wrześniu 1939 armia polska 

zniszczyła jedną trzecią niemieckich wozów 

pancernych i jedną czwartą samolotów 

atakujących ją. W dniu 16go września, 1939 

weszło w życie zawieszenie broni na froncie 

sowiecko-japońskim i 17go września Armia 

Czerwona zaatakowała Polskę, w czasie 

toczących się ponad dwudziestu bitew 

między siłami polskimi i niemieckimi. 

   Wcześniej kiedy 70% sił niemieckich było 

zaangażowanych w Polsce, Francja miała 

okazję zaatakować teren niemiecki mając 

przewagę liczebną w czołgach. Natomiast 

Japonia po zawarciu zawieszenia broni już 

więcej nie walczyła przeciwko Sowietom, 

ale robiła Hitlerowi nadzieję, że w 1941 

roku zwiąże armię syberyjską, tak że             

w cztery dni po japońskim ataku na Pearl 

Harbor 7go grudnia, 1941 roku, Hitler 

popełnil ciężki błąd i wypowiedział wojnę 

przeciwko USA. 

   Szpieg sowiecki w Tokio, Ryszard Sorge, 

wcześniej powiadomił Moskwę o decyzji 

japońskiej nie interweniowania zbrojnego 

przeciwko armii syberyjskiej, tak że 

Sowiety już 3go grudnia 1941 roku, 

dokonały zwycięskiego ataku 100,000 

żołnierzy, 300 tanków i  2000 armat, na 

niemiecką armię „środkową” pod Moskwą.  

(Stephen Badsey „World War II Battle 

Plans,” 2000, str. 98). 

   Trzeba pamiętać, że rozkaz Hitlera 

zamknięcia getta w Warszawie z końcem 

listopada 1940 roku zbiegał się z datą 

zaniechania w Berlinie planu Hitlera 

deportacji Żydów z Europy na Madagaskar. 

Plan ten był powzięty przez Hitera w czasie 

euforii zwycięstwem nad Francją i jego 

przekonaniu, że W. Brytania podda się pod 

bombardowaniem z powietrza w bitwie o 

Anglię, w której to bitwie ważną rolę 

odegrali lotnicy polscy. 

   Wówczas w euforii Hitler nakazał 

Eichmann’owi przygotować szczegółowe 

plany stworzenia dla Żydów „super getta” 

na wyspie Madagaskar za pomocą floty 

francuskiej i angielskiej z portów we 

Włoszech. Plan ten Hitler osobiście 

uzgodnił z Mussolinim. Jest to jeden z wielu 

przykładów zwariowanych wizji Hitlera i 

jednocześnie dowód, że wówczas nie miał 

on planów ludobójstwa Żydów i że takie 

plany powstały w rezultacie klęski 

poniesionej przez Niemców pod Moskwą,  

w dwa lata po rozpoczęciu wojny i 

jednoczesnej utracie wartości Żydów jako 

zakładników w stosunkach Niemiec z USA. 

   Hitler przekonał się wówczas, że grozi mu 

klęska i 20 stycznia 1942, w Wannsee pod 

Berlinem, ogłosił plany „ostatecznego 

rozwiązanie kwestii żydowskiej.” Uczynił to 

żeby upewnić się, że na wypadek klęski           

w wojnie, Niemcy nie będą najechane przez 

„hordy Żydów Wschodnich.” Trzeba 

pamiętać, że do tego momentu, począwszy 

od września 1939, polska inteligencja i 

wogóle Polacy, byli głównymi ofiarami 

masowych mordów niemieckich. 

   Gdyby Polacy pozwolili na przemasz 

wojsk niemieckich i zgodzili się na 

zastosowanie do Polski polityki 

Pogonowski -zemsta Hitlera ze str. 18 
 

Stało się to mimo tego, że jeszcze w 1929 

roku naziści mieli w wyborach tylko 

800,000 głosów, ale już we wrześniu 1930 

roku zdobyli oni 6.4 miliona głosów 

przeciwko 8.4 miliona głosów oddanych 

wówczas na socialistów. 

   Wobec  nadchod zące j  roczn ic y 

wrześniowej warto przypomnieć jak Polacy 

wykoleili hitlerowską wersję wielkiego 

niemieckiego imperium kolonialnego 

opartego o podbój Rosji, za pomocą sił tak 

zwanego Paktu Anty-Kominternowskiego. 

W dniu 5go sierpnia 1935 Hitler 

zadeklarował, że dobre stosunki polsko-

niemieckie są jednym z jego priorytetów i 

zaproponował Polsce pakt przeciwko Rosji 

włącznie ze współpracą wojskową. Nie 

udane usiłowania Hitlera uzyskania poparcia 

Polski opisał polski ambasador w Berlinie, 

Józef Lipski („Dyplomat in Berlin, 1933-

1939”).  

   Hitler zawarł z Japonią Pakt Anty-

Kominternowski 25 listopada, 1936 roku i 

konsultował się z generałem japońskim 

Sawadą, jak wciągnąć do tego paktu Polskę 

13go sierpnia, 1937. W akcji tej pomagał 

Hermann Goering, pod pozorem wycieczek 

do Polski, niby na polowanie w Białowieży. 

W dniu 6 listopada, 1937, Włochy 

p r z y s t ą p i ł y  d o  P a k t u  A n t y -

Kominternowskiego i również zaczęły 

napierać na przystąpienie Polski. 

   Hitler miał nadzieję zebrania do ataku na 

Sowiety 600 dywizji, w tym 220 

niemieckich, 200 japońskich, 100 polskich 

( po poborze trzech i pół miliona Polaków) i 

80 innych członków paktu anty-

kominternowskiego. Czerwona armia była 

osłabiona czystkami Stalina i utratą 45,000 

najbardziej doświadczonych oficerów; jej 

stan faktyczny  ograniczał się w 1939 roku 

do 170 dywizji, każda z nich liczebnie 

mniejsza niż dywizje niemieckie.  

  Polacy rozumieli, że wszelkie zbliżenie się 

Polski z Hitlerem lub Stalinem oznaczałoby 

stratę niepodłegłości i wręcz groziłoby 

utratą państwowości. Rząd polski czekał na 

wiadomości z pola bitew japońsko-

rosyjskich. Było jasne, że negatywna 

odpowiedź Polski na zaproszenie do Paktu 

Anty-Kominternowskiego, powinna 

nastąpić po rozwinięciu się ciężkich walk 

sowietów przeciwko Japończykom żeby 

utrudnić Hitlerowi  porozumienie się           

z Rosją przeciwko Polsce.  

  Armia niemiecka nie mogła przebijać się 

przez Polskę do walki, z Rosją bez 

poniesienia ciężkich strat,  natomiast 

porozumienie się Niemiec z Rosją, w czasie 

walk rosyjsko-japońskich, oznaczałoby 

zdradę Japonii przez Hitera i stratę udziału 

200 dywizji Japońskich w walce przeciwko 

Rosji, co razem z nie uzyskaniem 100 

polskich dywizji stawiało Niemcy wobec 

braku żolnierzy już na początku wojny, 

ktorą Hitler starał się rozpętać. 

   W 1938 roku, w czasie kryzysu czeskiego, 

kilkakrotnie Hitler napierał na otrzymanie 

odpowiedzi i 24go października, 1938 roku, 

zaoferował „ogólne załatwienie” polsko-

niemieckich problemów w ramach Paktu 

Anty-Kominterniowskiego. W dniu 26 

stycznia, 1939 roku, w Warszawie, Joachim 

von Ribbentrop otrzymał negatynwą 

o d p o w i e d ź  i  N i e m c y  z a c z ę ł y 

przygotowywać atak na Polskę.  

   W dniu 31go marca, 1939 roku Polska 

wymieniła z W. Brytanią i Francją 

protokóły o wspólnej obronie przeciwko 

Niemcom, a Hitler podpisał 11go kwietnia 

plan nazwany „Fall Weiss” w celu ataku na 

Polskę we wrześniu 1939 roku. 

   Polacy podarowali, bez jakiejkolwiek 

zapłaty, Anglikom i Francuzom rozwiązanie 

niemieckiego szyfru Enigma, 25go lipca 

1939, o czym Amerykanin, specjalista od 

szyfrów, David A. Hatch powiedział: 

„Złamanie przez Polskę szyfru Enigmy było 

jednym z kamieni węgielnych zwycięstwa 

Aliantów nad Niemcami.” 

   Hitler w rozmowie z Jacob’em 

Burkhardt’em, komisarzem Ligi Narodów, 

powiedział 11go sierpnia, 1939 roku: 

„Wszystko co czynię jest skierowane 

przeciwko Rosji, jeżeli Zachód jest za głupi 

i ślepy, żeby tego  nie zrozumieć, to ja będę 

zmuszony zawrzeć układ z Rosją, pokonać 

Zachód i wtedy, po klęsce  Zachodu, 

zaatakować Związek Sowiecki wszystkimi 

moimi siłami. Ja potrzebuję Ukrainy, żeby 

nie można było pokonać mnie głodem, tak 

„Lebensraumu,” wówczas Hitler walcząc 

tylko na froncie wschodnim mógł pokonać 

Sowiety walczące na dwu frontach. Chciał 

on zdobyć pola ropy naftowej i gazu 

ziemnego w południowej Rosji i na Bliskim 

Wschodzie, jako atut w zdobyciu hegemonii 

nad światem przez wielkie kolonialne 

imperium niemieckie tym razem stworzone 

w wersji hitlerowskiej. 

   Zemsta Hitlera uczyniła w Polsce 

największe szkody, w porównaniu ze 

wszystkimi państwami europejskimi na 

zachód od Polski. Już w lutym 1940 roku 

był opublikowany plan zniszczenia 

Warszawy, przygotowany przez zespól 

urbanistyczny Sigfried’a Pabst’a na rozkaz 

Hitlera. Plan Pabst’a Niemcy wprowadzili  

w życie w czasie Powstania Warszawskiego, 

podczas naumyślnego zatrzymania 

ofenzywy sowieckiej i w rok po zdradzie 

Polski przez USA i W. Brytanię. Zdrada ta 

miała miejsce w czasie spotkania prezydenta 

USA, Delano Roosevelt’a i premiera              

W. Brytanii Winston’a Churchill’a ze 

Stalinem w Teheranie.  

   Kariera Hitlera skończyła się wraz               

z klęską Niemiec. Jego samobójstwo            

w bunkrze miało miejsce w Berlinie 

atakowanym przez Armię Czerwoną i 

Pierwszą Armię Polską, zwerbowaną przez 

Związek Sowiecki. Polska decyzja 

odmówienia przystąpienia do Paktu Anty-

Kominternowskiego dopiero w styczniu 

1939 i przyjęcie bitwy obronnej we 

wrześniu 1939 roku, zadecydowała o 

przebiegu historii świata, w stopniu 

znacznie większym, niż z tego obecnie zdaje 

sobie sprawę większość ludzi.   ❒ 
 

__________ 

Jeden polski naród  ze str. 20 
 

partnerów chcących rozwijać działalność 

gospodarczą polsko-polonijną, 

   H/ bieżąca debata polityczna i społeczna 

musi uwzględniać interesy Polaków 

zamieszkałych za granicą, 

   I/ nowowybrany sejm podejmie uchwałę 

dającą materialne zadośćuczynienie byłym 

działaczom Solidarnośći i opozycji antyko-

munistycznej wygnanym z kraju przez         

komunistów, rekompensującą poniesione 

straty materialne i moralne, np. w formie 

działek z Państwowego Funduszu Ziemi – 

„polska ziemia w ręce Polaków”, 

   J/ podpisać umowy dwustronne z krajami, 

gdzie jest duża liczba Polaków dotyczące 

uprawnień emerytalnych, 

   K/ tworzyć takie warunki prawno-

administracyjne, aby ułatwiać repartiację i 

powroty Polaków z wszelkich kierunków 

geograficznych, a nie tylko ze wschodu 

   L/ wprowadzić zakaz zasiadania w sejmie 

przestępcom. 
 

2.  Polityka zagraniczna: 

   A/ w ramach UE dążyć do zachowania 

suwerenności państwowej i narodowej, UE 

jako związek ojczyzn, a nie superpaństwo, 

prawo polskie musi być ponad prawem 

europejskim we wszystkich kwestiach 

mogących być spornymi, 

   B/ zabezpieczyć Polaków przed żądaniami 

majątkowymi Niemców, dążyć do 

ostatecznego, prawnego uregulowania 

wzajemnych stosunków Polska-Niemcy, a  

w perspektywie również Polska-Rosja          

z uwzględnieniem strat w IIWŚ 

   C/ sprawę repatriacji Polaków ze wschodu 

należy potraktować priorytetowo i 

zakończyć w ciągu jednej kadencji obecnie 

wybieranego sejmu, tak aby wszyscy chętni 

mogli wrócić do ojczyzny, a nie 

przygotowywać społeczestwo do „otwarcia 

rynków pracy dla mieszkańców sąsiednich 

państw na wschodzie”, Chińczyków, 

Hindusów, ... 

   D /  p r z y  o b s a d z i e  p l a c ó w e k 

dyplomatycznych brać pod uwagę opinię 

Polonii i jej oceny ich funkcjonowania, 

   E/ oczyścić MSZ z urzędników mających 

w swoim życiorysie przynależność do PZPR 

i służb specjalnych PRL, wraz ze „stajnią 

Geremka”, która utrwala postkomunizm i 

przenosi na płaszczyznę międzynarodową 

jego najgorsze cechy w kształtowaniu 

polityki zależności, a nie suwerenności, 

   F/ przygotowywanie programu wizyt 

zagranicznych konsultować z Polonią i         

w trakcie ich trwania uwzględniać obecność 

i  p ropozyc j e  meryto ryczne  j e j 

reprezentantów, którzy powinni brać udział 

w spotkaniach z władzami kraju 

zamieszkania, 

   G/ opracować zasady i metody 

profesjonalnego lobbingu Polski w świecie  

z  uwzględnien iem ro l i  Po loni i                     

w powoływaniu zespołu lobbystów i 

przewidywanych funduszy w celu 

zapewnienia skuteczności działań nie          

w myśl politycznej poprawności, a              

w interesie Polski i Polaków, tylko i 

wyłącznie. 
 

3.  Aktywność polityczna Polonii: 

   A/ przeprowadzić zmiany w ustawie 

wyborczej umożliwiające Polonii wybór 

swoich reprezentantów do parlamentu            

w liczbie 8, dwóch senatorów i sześciu 

posłów, aby swoich reprezentantów miały: 

Europa Zachodnia, Kresy, Azja, Ameryka 

Północna, Ameryka Południowa, Australia. 

   B/ polonijni posłowie powinni pełnić 

funkcje przewodniczących komisji ds 

polskiej emigracji, zasiadać w komisjach ds 

zagranicznych, gospodarczych, oświaty i 

kultury. Senatorzy natomiast, jeden jako 

przewodniczący komisji ds polskiej 

emigracji, a drugi - członek komisji ds 

zagranicznych. 
 

4.  Karta Polaka: 

   A/ nie ma ona podtrzymywać podziałów 

na Polaków lepszych i gorszych, krajowych 

i zagranicznych, a być dokumentem 

identyfikacyjnym przeznaczonym dla 

wszystkich Polaków mieszkających za 

granicą, 

   B/ jej wydanie poza wszelkimi innymi 

uprawnieniami musi wiązać się                          

z uprawnieniem do głosowania na jej 

podstawie,  

- musi zatem spełniać wymogi 

porównywalne z dowodem osobistym i 

paszportem, potwierdzać obywatelstwo 

polskie, mieć długi okres ważności,  

- czas oczekiwania na wydanie Karty musi 

być ograniczony do tygodni, a nie jak           

z paszportem do miesięcy, 

- Karta powinna być relatywnie tania, a 

napewno tańsza niż paszport 
 

Mirosław Rymar 

Koordynator Ruchu Rodaków – Świat 

Ryszard Majdzik 

Koordynator Ruchu Rodaków ds. 

Politycznych 

Małgorzata Mamajko 

Sekretariat Ruchu Rodaków 

Stowarzyszenie FENIKS 

Artur Rogala 

Koordynator Ruchu Rodaków – Polska 

Hanna Shen 

Koordynator Ruchu Rodaków – Azja 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Kraków 

Ryszard Gocowski - więzień polityczny – 

Sydney,  

Tadeusz Jaskulski - więzień polityczny - 

Sydney ,Wiedeń - członek Rady 

Porozumiewawczej Badań nad Polonią  

Wojciech Kopciński – pisarz, reżyser - 

Niemcy 

Aleksander Szumański - pisarz, poeta - 

Kraków  

mgr Jerzy Korzeń - prezes Towarzystwa 

Pamięci Narodowej – Kraków 

dr Krzysztof Zdunkiewicz - publicysta – 

USA   ❒ 

 

__________ 


