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18.10.2013r. Słubice – Frankfurt nad Odrą 

 

Wprowadzenie do cyklu opracowań Polaków z Polski i z Niemiec  

„Polska się staje kolonią Niemiec”.  
Sterowanie medialną rzeczywistością przy pomocy doktryn politycznych 

przyczynia się do zakłamywania wydarzeń dnia codziennego. 

Zapaść demograficzna w Polsce pogłębia się z każdym dniem a brak 

zdecydowanej polityki ludnościowej władz RP powoduje niepowstrzymaną 
emigracji młodych Polek i Polaków za zachodnią granicę. Pozostający w kraju 

muszą sobie uświadomić, że powstrzymanie dalszej emigracji i spowodowanie 

powrotów musi nastąpić jak najszybciej, gdyż leży to w interesie wszystkich 

obywateli pozostających w kraju - inaczej Państwo Polskie bez młodych ludzi 

zginie. 

W ostatnich latach w poszukiwaniu pracy za granicą wyjechało ponad 2 miliony 

100 tysięcy młodych energicznych i przedsiębiorczych Polek i Polaków, często 

stają się ofiarami handlu żywym towarem, a wszechobecna bieda w Polsce i 

głodne dzieci i całe rodziny przy bezczynności państwa polskiego powodują to, 

że coraz więcej osób z Polski wyjeżdża do Niemiec.  

Wsparcie (przede wszystkim polityczne) dla Polaków Niemczech jest ważne, 

gdyż oni, w przeciwieństwie do Turków, łatwo się integrują. Tak więc, jeśli 
zapewni Polska Polakom w Niemczech ciągłość kontaktów z polskością to jest 

jeszcze szansa, że oni do Polski wrócą. 

Poczucie bezpieczeństwa dla obywateli polskich w Polsce zamiast rosnąć 
(wbrew obietnicom rządowym) spada. Przeprowadzana z żelazną konsekwencją 
prywatyzacja między innymi opieki zdrowotnej ze strony państwa przyczynia 

się do obniżania się poczucia bezpieczeństwa. Władze w Polsce, zamiast 

minimalizować wszechobecne wśród Polaków poczucie obawy przed 

przyszłością, robią wszystko, aby ono dalej się zwiększało. 

W Problemy natury psychologicznej można już zaobserwować wśród polskich 

emigrantów w Anglii.
1
  

Przy dzisiejszych środkach komunikacji medialnej i bezpośredniej Polacy z 

zagranicy, tej „zachodniej” (ze względu na bliskość geograficzną) mają 

                                                 

1 26.09.2013 Gazeta Polska Codziennie PRZYGNĘBIAJĄCA EMIGRACJA 

BADANIA \ Prawie 60 proc. Polaków, którzy po 2004 r. wyemigrowali do Wlk. Brytanii, 

odczuwa przygnębienie, a ponad 40 proc. stres – wynika z badań Agaty Laury Smoleń z 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niespełna 5 proc. z nich zasięga tam porady 

psychologa, a 1 proc. psychiatry. 
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bezpośredni kontakt z Polską tym silniejszy, że utrudniony poprzez odległość 
kontakt z Krajem - Polską jest bezpośrednio uzupełniany internetem i innymi 

mediami - jak nigdy dotychczas. Emigranci - żyjąc w społecznościach Europy i 

świata, mamą możliwość bezpośredniej obserwacji rynku polityczno-

gospodarczego tego rzeczywistego i medialnego i to nie tylko w języku polskim. 

Taka obserwacja z poszerzonej perspektywy czyni ją obiektywną, wolną od 

cenzury poprawności politycznej, która zapanowała, z małymi wyjątkami, w 

świecie i w większości mediów „głównego nurtu” w Polsce.  

W ciągu ostatnich lat władze w Polsce, poprzez katastrofalną politykę na rynku 

pracy, świadomie i celowo przepędziły z kraju setki tysięcy ludzi, którzy nie 

pracując z kraju: zniknęli ze statystyk bezrobotnych, dostarczają pieniędzy z 

zagranicy na przeżycie pozostałym w kraju członkom rodziny 

 

Przykłady  

1) Holandia: Niskie wynagrodzenie jest powszechne dla pracujących w tym 

kraju Polaków, wynagrodzenie za pracę dla nich jest z reguły poniżej 

płacy minimalnej, do tego znacznie wzrosła liczba poszukujących w 

Holandii pracy: Niemców, Portugalczyków, Hiszpanów, Bułgarów czy 

Rumunów. Dodatkowym czynnikiem do tego pogłębiającego się małego 

zainteresowania Polaków pracą sezonową w Holandii jest antypolska 

nagonka w mediach holenderskich. 

2) Niemcy: Emigracja polityczna i zarobkowa Polaków do Niemiec ma 

długą historię, wymaga ona szerokiego wielowątkowego opracowania  

3) Anglia – obozy pracy dla Polaków - interwencje policji 

Jakże trudno było zmobilizować się a także przygotować się do tegorocznych 

wrześniowych protestów związkowych w Warszawie, do ich wsparcia, do 

wzmacniania walki o pracę, o prawdę, wolność wypowiedzi, o polską tożsamość 
itp. 

Zapisany w Artykule 68 Konstytucji RP obowiązek władz polskich 

„Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 

zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych”
2
 w rzeczywistości nie jest przez rządzących 

                                                 

2
 Rozdział II 

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA  (…) Art. 68. 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. (…)  
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przestrzegany – po nowych wyborach, które winny nastąpić jak najszybciej, 

muszą nastąpić bardzo poważne zmiany w polityce władz polskich wobec 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przemyślenia młodych ludzi w Polsce nie cechują się rozwagą – szybkość 
podejmowaniu decyzji znaczy (tak przynajmniej sądzą) „szybki pieniądz” – 

owszem czas to pieniądz, ale poważne decyzje dotyczące np. zaciągnięcia 

kredytu, zmiany miejsca zamieszkania, zainteresowanie sprawami kraju, 

pielęgnowanie własnej tożsamości w Polsce przy pomocy pogłębiania pamięci 

historycznej i tym samym (wbrew medialnym kontra-argumentom) 

wzmacnianie przywiązania do własnej kultury, patriotyzmu, wiary, rodziny, do 

miejsca pracy itp. wymagają rozwagi. W połączeniu z dumą z własnej polskiej 

patriotycznej tożsamości, przy pomocy nowoczesnych narzędzi powinniśmy 

znaleźć czas na dzielenie się głębszymi refleksjami nad tym, co może nam 

przynieść przyszłość. 

Nie można pozwolić na to: 

− aby recesja w gospodarce w Polsce dalej się pogłębiała 

− aby przemysł dalej upadał 

− aby nadal niszczone było rolnictwo, aby nadal trwał nielegalny 

(kryminalny) wykup ziemi w Polsce przez obcokrajowców. Ponieważ 
żywność jest w erze globalizacji surowcem strategicznym numer jeden a 

rolnictwo, będące od wieków jak i dzisiaj najpewniejszym 

zabezpieczeniem na przyszłość, było i jest dalej, (na co Polacy nie 

powinni rządzącym pozwalać) niszczone poprzez przybierające 

monstrualne rozmiary zmowy cenowe koncernów i pośredników.  

− Aby rozdęta unijna biurokracja dusiła nadal społeczeństwa państw Unii 

Europejskiej - wymiary sprawiedliwości, które już dawno się z tą 
sprawiedliwością rozminęły zagubiły się w dżungli przepisów 

uchwalanego prawa.  

− Aby zadłużenie Polski nadal rosło - cytat „ (…) jawny dług publiczny 

Polski przekracza już 900 mld zł, a ukryty wynosi ponad 3 bln zł – 

oszacowało Forum Obywatelskiego Rozwoju. Na każdego mieszkańca 

Polski przypada już ponad 83 tys. zł długu. To skończy się kryzysem.. 

Grozi nam powtórzenie losów Grecji czy Portugalii – ostrzega 

fundacja.(…) 

Zdaniem FOR.u, proponowana reforma OFE to jedynie zamach na 

oszczędności emerytalne Polaków i dalsze ukrywanie długu publicznego, 

który i tak trzeba będzie kiedyś spłacić. 

Jakże późno, po latach bezczynności Polskie Ministerstwo Spraw 
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Zagranicznych zdecydowało się na sprzeciw przeciwko używaniu przez media 

zagraniczne (głównie niemieckie) określenia „Polskie obozy 

koncentracyjne(zagłady)”. Zamieszczamy poniżej obszerne fragmenty 

zarządzeń niemieckiego okupanta  Polsce z tamtych lat. 

Fragment wstępu książki Maciej Rosalak „REDUTY 
WRZEŚNIA“3, wydanej 23 lata temu 

(…) 

Dla dzisiejszego czytelnika liczą się przede wszystkim fakty, przemawia do 

niego obraz autentycznych wydarzeń bez daleko idących uogólnień, a zwłaszcza 

zwykłej propagandy. Nawet jak najbardziej prawdziwe, ale często powtarzane 

zwroty tracą siłę przekonywania. Od dzieciństwa pamiętam np. jak w szkole, 

książkach, gazetach, radiu, w okazjonalnych przemówieniach wracano ciągle do 

„ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa” i do „sześciu milionów obywateli 

polskich, którzy stracili życie podczas ostatniej wojny”. Wiedziałem, że to 

prawda, ale po pewnym czasie nawet ta ogromna liczba sześciu milionów stała 

się abstrakcją. Dopiero, gdy w wieku dwudziestu lat przeczytałem w 

„Kronice...” Ludwika Landaua o tym, jak bici byli Polacy w Toruniu, Płocku, 

Łodzi i innych miastach przyłączonych do Rzeszy, jeśli nie ustąpili z drogi i nie 

ukłonili się Niemcowi, poczułem całą gorycz i upokorzenie człowieka w 

podbitym przez barbarzyńców kraju. Poczułem, jakbym sam dostał w twarz od 

niemieckiego żandarma. Młody Czytelniku, przeczytaj obszerne fragmenty 

obwieszczenia niemieckiej policji, jakie było ogłoszone w Toruniu już w 

październiku 1939 r.: 

„Ażeby bezczelnemu zachowaniu się pewnej części ludności polskiej zapobiec, 

zarządzam, co następuje: 

1.Obywatele polscy obojga płci mają obowiązek przed reprezentantami władzy 

niemieckiej — jak dalece ci ostatni rozpoznawalni są przez mundur czy opaskę 
na ręku — ustępować z drogi. Ulica należy do zwycięzców — a nie do 

zwyciężonych. 

2. Obywatele polscy płci męskiej mają obowiązek kłaniania się przez 

zdejmowanie nakrycia głowy wszystkim przechodzącym osobistościom 

Państwa, Partii i Sił Zbrojnych. (...) 

4. W składach i na Targach obsługiwani muszą być najpierw przedstawiciele 

władzy niemieckiej, członkowie ich rodzin i wszyscy obywatele niemieccy po 

nich dopiero — zwyciężeni. 

                                                 

3 Maciej Rosalak „REDUTY WRZEŚNIA“, Warszawa 1989, Warszawa: Epoka, ISBN 83-

85021-20-5. 
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5. Noszenie polskich mundurków szkolnych, czapek z odznakami itd., jak 

również noszenie przez polskich urzędników kolejowych i pocztowych polskich 

odznak państwowych jest wzbronione. (...) 

7. Kto niemieckie kobiety dziewczęta napastuje i zaczepia, będzie przykładnie 

ukarany 

8. Polskie kobiety, napastujące lub zaczepiające Niemców, będą doprowadzane 

do domów publicznych. (...)” 

Ci Polacy, którzy jeszcze nie zrozumieli, że są zwyciężonymi — a zwycięzcami 

my, i którzy przeciwdziałać będą powyższym rozporządzeniom, podlegają 
najsurowszemu ukaraniu (...)”. 

W praktyce oznaczało to: za niezdjęcie czapki przed SA-ma-nem pobicie, za 

zapytanie o drogę Niemki przy jej złej woli obóz koncentracyjny; za wszczęcie 

przez Polkę rozmowy z Niemcem dom publiczny. W obwieszczeniu tym 

przejawia się również niemiecka buta i przekonanie o wyższości „rasy panów”, 

któremu Hitler dał wyraz m.in. w mowie, wygłoszonej 19 września w Gdańsku 

(notabene rozżalony, iż nie mógł przemawiać w broniącej się jeszcze 

Warszawie): „Jest przecież różnica w tym, gdy jakiś naród o mniejszym 

znaczeniu kulturalnym ma nieszczęście dostać się pod panowanie narodu o 

wyższej kulturze, a tym, gdy jakiś naród na wysokim poziomie kulturalnym 

musi się poddać tragicznemu losowi i ulec przemocy narodu kulturalnie słabiej 

rozwiniętego... Dla was i dla mnie najbardziej przygnębiający był fakt, że 

wszystko to musieliśmy znosić od państwa znacznie nam ustępującego“. 

Oczywiście, wielu Niemców — ale był to, niestety, mały procent - pozostało 

pod panowaniem Hitlera, a nawet podczas jego największych triumfów 

normalnymi, uczciwymi ludźmi, okazującymi dobroć i życzliwość Polakom — 

niekiedy nawet i w najbardziej dla nich złowrogich okolicznościach. Znam takie 

przykłady z opowiadań bliskich mi osób. Iluż jednak uległo obłędnej ideologii. 

Iluż dało przykłady nieznanego w historii nowożytnej bestialstwa w obozach 

koncentracyjnych, podczas pacyfikacji wsi i miast, w płonącej, powstańczej 

Warszawie. Już w czasie kampanii wrześniowej zabijano jeńców i bezbronną 
ludność cywilną; od pierwszych dni, jak choćby w Bydgoszczy. Już 2 września 

założono obóz w Stutthofie. Piszę o tym z dwóch względów. 

Po pierwsze, gdyż w ciągu tych wszystkich lat, jakie upłynęły od zakończenia 

wojny, zauważa się tendencję — zwłaszcza na Zachodzie, ale i u nas - do 

ścisłego rozgraniczania „hitlerowców“ od „Niemców“. Jest to umotywowane 

tylko do pewnego stopnia. Większość obywateli niemieckich oddała władzę 
Hitlerowi w 1933 r., znakomita większość skrupulatnie i lojalnie wykonywała 

jego rozkazy, do znacznej części przemawiały jego idee rasowe i prawa do 

„Lebensraumu”, gros mężczyzn posłusznie walczyło w kolejnych najazdach. O 

poczuciu przynależności do „Herrenvolku“ wcale nie decydowało posiadanie 
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legitymacji NSDAP. 

Po drugie zaś — przeciwstawienie się Polaków, owo pierwsze, stanowcze 

„NIE!“ wobec podbojów Hitlera, nie było jedynie wyrazem najżywotniejszych 

interesów polskiego państwa i narodu. Doprowadziło do pierwszej bitwy z 

hitleryzmem, zagrażającym całemu cywilizowanemu światu i w konsekwencji - 

do drugiej wojny światowej, która zakończyła się zwycięstwem nad całym 

faszyzmem i niemieckim militaryzmem. (…) 

 


