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Pogonowski - wizje ze 15
uzupełnione przez 100 polskich dywizji, do
których Hitler miał nadzieję zmobilizować
ponad trzy i pół miliona Polaków, po
przystąpieniu Polski do paktu z Niemcami.
Po odmowie Polski przystąpienia do Paktu
AntyKominternowskiego, 26go stycznia,
1939, Hitler stanął wobec dylematu. Dostęp
do Rosji prowadził przez Polskę, ale Polskę
mógł zniszczyć tylko , przy pomocy Rosji, a
dopiero później dokonać ataku na Rosję.
Niemiecki pakt z Rosją przeciwko Polsce
oznaczał zdradę paktu Niemiec z Japonią,
która była w trakcie staczania wielkich
bitew przeciw Armii Syberyjskiej.
Stalin chciał uniknąć wojny na dwa fronty
i wiedział, że anty-polski pakt z Hitlerem
postawi Niemcy wobec wojny przeciwko
Francji i W. Brytanii, z jednej strony, a
z drugiej uczyni z Hitlera zdrajcę paktu
z Japonią. Pomyłką, do której później
przyznawali się oficerowie sowieccy, było
założenie Stalina, że Francja z większą
ilością czołgów niż Niemcy, zwiąże siły
niemieckie na froncie zachodnim na długi
czas, podobnie jak to się stało w czasie
Pierwszej Wojny Światowej, co miało dać
czas Rosji na odbudowę korpusu
oficerskiego zdziesiątkowanego czystką
Stalina.
Tragedia Polski w 1939 roku zaczęła się
od masowych mordów inteligencji polskiej
przez aparaty terroru Hitlera i Stalina,
mordów, które nie zdarzyły się, na przykład
w Czechach i we Francji. Po podpisaniu
traktatu przyjaźni sowiecko-hitlerowskiej,
z 28go września, 1939 roku, już w kilka dni
później, bo już 3go października Beria,
wydał rozkaz sporządzenia listy oficerów i
inteligencji polskiej w niewoli i
w więzieniach sowieckich a z wiosną
1940go roku były opublikowane plany
zniszczenia Warszawy w ramach zemsty
Hitlera za wykolejenie przez Polaków jego
strategii szybkiego podboju zasobów ropy
naftowej Rosji i Bliskiego Wschodu.
Powstała lista sowiecka około 27,000
nazwisk Polaków, ludzi do stracenia, po
zatwierdzeniu przez politbiuro w Moskwie
w lutym 1940 roku, za pomocą podpisów
począwszy od podpisu Stalina, który
umieścił swój podpis wielkimi literami na
pierwszej stronie listu Berii. Lista ta
nazywana jest Listą Katyńską, z której do tej
pory jeszcze nie ujawniono 3500 nazwisk,
ponieważ nazwiska te znajdują się na
Białorusi, nadal pod rządami prezydenta
Łukaszenko, byłego oficera sowieckiego
aparatu terroru.
Hańbą Niemiec jest legalne postawienie
Hitlera na stanowisku głowy państwa i
naczelnego wodza. Doprowadził on do
klęski Niemiec i straty ziem piastowskich i
pruskich zdobywanych przez Niemcy przez
setki lat. Stalin zatrzymał w granicach
Związku Sowieckiego ziemie polskie na
wschód od rzeki Bug, według układu
w Teheranie z Rooseveltem i Churchillem
w 1943 roku, który to tajny układ
pozostawił Polskę i całą Europę ŚrodkowoWschodnią, pod kontrolą sowiecką jako
państwa satelickie.
W dniu 2go sierpnia 1945 roku
w Potsdamie, zwycięscy alianci zawarli
układ mocą którego, zabroniono powrotu na
wschód od granicy na Odrze i Nysie, pięciu
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Wiadomości Polonijne
milionom uciekinierów niemieckich i
nakazano deportację do Niemiec
dodatkowych 3,155,000 Niemców z terenów
przyłączonych do Polski. W sumie ludność
8,850,000 Niemców nie mogło wracać na
wschód od rzek Odry i Nysy w rezultacie
wojny, rozpętanej również w ich imieniu.
W roku 1989tym ludność terenów uprzednio
zaludnionych przez 8,850,000 Niemców
była zaludniona przez 11,600,000 obywateli
polskich.
Niemcy, którzy osiedlili się w Niemczech
Zachodnich, zostali wynagrodzeni za straty
majątkowe w Polsce przez rząd ZachodnioNiemiecki. Po zjednoczeniu Niemiec,
wsz ysc y p rzesiedleń cy dostali
odszkodowania od rządu niemieckiego tak,
że wszelkie roszczenia przeciwko Polsce,
stanowią próbę uzyskania podwójnego
odszkodowania, co nie jest zgodne
z prawem międzynarodowym.
Skutki fałszywych wizji historii
doprowadziły do śmierci milionów
niewinnych ludzi i masowego rabunku ich
mienia. Obywatele polscy ucierpieli więcej
niż obywatele wszystkich państw
okupowanych przez wojska niemieckie na
zachód od Polski. Niemcy zniszczyli ponad
40% majątku państwa polskiego, a Związek
Sowiecki zagarnął większość terenów Polski
przedwojennej. Nie ma żadnego prawa
moralnego, żeby przesiedleńcy niemieccy
oraz kluby Żydów w Ameryce, mogły żądać
w ramach ruchu roszczeniowego 65
miliardów dolarów odszkodowania od
Polski dla tych klubów, jak i podwójnego
odszkodowania dla obywateli niemieckich
zamieszkałych w Niemczech. ❒
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Krzysztof Wojciechowski ze str. 15
kierował MON-em, czy MSZ-em. Na jedno
z pytań dziennikarza, co uważa za przejaw
dobrej współpracy polsko-niemieckiej?
Sikorski odpowiedział, że jest to m.in. dobra
współpraca wojskowa, w tym: przekazanie
Polsce ponad stu niemieckich czołgów typu
„Leopard”, absolutnie za darmo! No cóż,
różnie na to można patrzeć. To, czego
Sikorski nie powiedział w temacie czołgów,
dotyczy m.in. wieku tych maszyn. Niemcy
przekazali je Polsce za darmo, bo sama
utylizacja kosztowałaby ich grube miliony. I
te grube miliony musieli wyciągnąć Polacy
(tylko „na dzień dobry” około 200 mln zł),
na same remonty i na uruchomienie tego
sprzętu (tak zwany serwis tychże czołgów to
kolejne kilkaset milionów złotych dla
niemieckich firm, które tymże serwisem
będą się zajmowały). Dlaczego te pieniądze
nie poszły na dalszą modernizację polskiego
czołgu najnowszej generacji PT-91?
Dlaczego Polska – zamiast unowocześniać
swoją własną produkcję – pakuje pieniądze
w niemiecki „złom”? Tym samym
promujemy niemiecki sprzęt wojskowy i
uzależniamy się od niego. Głupota, której
racjonalnie nie da się wytłumaczyć. Ale czy
na pewno tylko głupota? Coś za dużo tu
tych przypadków.
Celem jest dezintegracja Śląska.
Niesłychanie bulwersująca jest wypowiedź
reżysera Kazimierza Kutza dla jednego
z kolorowych magazynów. Stwierdził tam
mianowicie, że jakoby Donald Tusk obiecał
mu (Kutzowi) autonomię Śląska w zamian
za kandydowanie z listy Platformy
Obywatelskiej. Poseł z Torunia, dr
Zbigniew Girzyński zwrócił się w tej
sprawie z interpelacją poselską do Donalda
Tuska, aby potwierdził albo zaprzeczył tej
informacji. Dla wielu osób może to
wydawać się wręcz niewiarygodne, a raczej
mające znamiona marnej prowokacji, to
jednak na tle dużo wcześniejszych,
podobnych wypowiedzi obecnego premiera
w odniesieniu do Kaszubów, tego typu
sugestie są jak najbardziej realne. Chociaż
w tym niezwykle długim expose premiera
Tuska, akurat o autonomii dla Śląska nie
było ani jednego słowa. Już tylko same tego
typu sugestie, za plecami polskiej opinii
publicznej, są absolutnym skandalem, no
chyba że poseł ziemi śląskiej pan Kutz
(w PRL-u: Kuc) najnormalniej kłamie. Na
tym tle zupełnie innego znaczenie zaczyna
nabierać domaganie się przez co niektóre
osoby ze Śląska – nastawione proniemiecko
(popierane przez Niemcy) do powołania
organizacji z członem „narodu” śląskiego.
Są to oczywiście pierwsze kroki, mające na
celu w dalszej perspektywie czasowej
doprowadzenie do całkowitej dezintegracji
Śląska. Dzisiaj może to jeszcze wydawać się
mało realne, ale już przy odrobinie większej
wyobraźni, jak najbardziej możliwe.
Z kim Tusk ma lepsze stosunki?
Coraz donośniej słychać głosy o zwrocie
Wrocławia i Gdańska, można je usłyszeć już
nawet w niemieckiej telewizji (ARD).
Polaków przekonuje się – a ma kto nas

przekonywać, oj ma – że jest to jakiś
zupełnie bez znaczenia margines. Kilka lat
temu tak samo mówiono o Erice Steinbach i
jej projekcie tzw. „Centrum Wypędzonych”,
obecnie jest to bardzo wpływowa osoba
w niemieckim parlamencie. Czy dzisiaj o
pani Erice Steinbach i o tamtych planach też
tak można powiedzieć? Po II wojnie
światowej w niemieckiej polityce – w tym
najszerszym znaczeniu – można było
zauważyć różne zwroty, tendencje, zmianę
taktyki, poza jednym wyjątkiem, tzw.
kierunkiem wschodnim w odniesieniu do
Polski. Natomiast w polskiej polityce mamy
wręcz do czynienia z „tańcem na linie”,
każda nowa ekipa musi „udowodnić”
poprzedniej, „kto tu rządzi”... Dla Donalda
Tuska czy Radosława Sikorskiego okazuje
się, że dużo ważniejsze jest „dać pstryczka”
prezydentowi niż tak naprawdę mieć na
uwadze interes kraju. Premier Tusk ma
lepsze stosunki z niemiecką kanclerz Angelą
Merkel niż z prezydentem kraju, który
reprezentuje. I znowu, czy to tylko
przypadek, czy jawny już sabotaż i
demontaż państwa? Na temat budowy
„Centrum Wypędzonych” w Gdańsku, jako
alternatywy tego w Berlinie, chyba nawet
nie warto się wypowiadać. Czy
pomysłodawcy takich idei naprawdę nie
mają pojęcia o realiach, czy tylko udają, że
nie mają? Bo jeśli to pierwsze, to naprawdę
należy zacząć się bać. Francuski historyk
Pierre Gaxotte zauważył, że w historii
Niemiec brakuje równowagi i ciągłości, iż
przebiega ona pośród kontrastów i
skrajności: „Niemcy są krajem niezwykłych
wzlotów i apokaliptycznych katastrof”...
** ** **
Dzisiaj ten pęd Niemców do nowej
socjalistycznej „idei” jest zauważalny
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, oraz
bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju.
Niemcy już nie tylko są pierwszą potęgą
gospodarczą Europy, ale taką samą pozycję
chcą uzyskać w polityce. Ciekawe –
przeciwko komu ich potęga zostanie kiedyś
zwrócona? Szczególnie, że niemiecka
polityka wschodnia jest niezmienna. Czy
Niemcy rzeczywiście stali się skromniejsi,
od tych dawnych, zadufanych w sobie?
Śmiem wątpić... ❒
__________
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