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Żołnierze I Armii Wojska Polskiego wkopują słup graniczny nad Odrą. Wiosna 1945 r.

Od innych bliższa, od innych inna,
Kochamy ciebie Ziemio Rodzinna.

Dziadkowie nasi tę rolę orali,
Nauczyciele czytać, pisać nauczali.

Tu barwy się splotły, swojskie wzorzyste,
Winniśmy więc cenić te strony ojczyste.
Tak wrośliśmy w  Dolnośląską Ziemię,

I jesteśmy pewni, że tej ziemi 
Jak matce jesteśmy potrzebni.



Słowo wstępne

W Solicach wesoło, ruch, gwar
Roześmiane, niebieskie  oczy pań
Z których każda ma inny dźwięk,

Oczekuje nadchodzącej nocy.
             Jacek  Kolbuszowski
{Solice 1945-47-Szczawno Zdrój}

Fot.  Mikołaj Troicki z 1 Dywizji T. Kościuszki zawieszający w imieniu Narodu Polskiego flagę
Polski po zdobyciu Berlina na Kolumnie Zwycięstwa. 2 maj 1945 r. (arch. cyfrowe).

Szanowni Krajanie Mieszkańcy Dolnego Śląska. Z okazji wyżej wymienionego jubileuszu
piszemy i składamy w wasze ręce rzecz może osobliwą w której  pragniemy podzielić się swymi
przemyśleniami.  Będąc  miłośnikami  małej  ojczyzny  i  idei  piastowskiej  widzimy,  że  organy
państwowe i ogólnopolskie media wyciszają bądź pomniejszają patriotyczno – ludowe rocznice.
Według nich Polska to tylko oni, a inaczej myśląca część narodu do pamięci prawa nie ma. Często
pamięć historyczną robotniczo – chłopską się ośmiesza, oczernia lub przedstawia jako zło. Wmawia
się ludowi, że zwycięstwo 1945 r. i wyzwolenie oraz przesiedlenie na Ziemie Zachodnie było dla
niego niedobre, że wszystko co działo się i zrobiono za Ludowej Polski było złem.

Bałamuci  się  młodzież  głosząc  bujdę  o  samym  occie  i  „czarnej  dziurze”  PRL–u.
(Największe niedobory towarów wystąpiły w latach 1980 - 81).  Część historyków i polityków głosi
bajdy by zdobyć poklask i władzę. 

Życia  wszak  nie  da  się  podzielić  na  czarno-białe.  W tym życia  w Polsce  Ludowej  jak
i  Polsce dzisiejszej.   Pomiędzy skrajnościami jest  cała  gama szarości.  Między dobrem, a  złem
istnieje obszar  na którym poruszają się  i działają różni ludzie i w zmiennych okolicznościach.
Często trzeba było wybierać mniejsze zło , albo niewielki sukces. 

Bywa, że nasi oponenci, entuzjaści „flamastrów historycznych” upominają nas w mediach
(  i  przyjacielskich  radach)  abyśmy  pisali  obiektywnie  i  prawdę.  Cóż  z  tego,  kiedy  nawet
najszczersza obiektywność nie wszystkim przypadnie do gustu. Prawda  może być niewygodna,
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a  co za tym idzie  podważana przez  oponentów. Po za  tym to  kto  ma być  sędzią  oceniającym
obiektywność? Jaki sąd? Które Towarzystwo historyczne? 

Wśród wybitnych historyków  też toczą się spory i to wiekowe i zaciekłe. Wniosek, że nie
ma  co  silić  się  na  zaspokojenie  wszystkich  „smakoszów”  i  „znawców”  historii.  Dlatego  też
„Przyjaciele  … piszą  „swoją  prawdę”  mającą  źródła  w  określonej  literaturze,  pamięci  własnej
i sąsiadów. W tradycji rodzinnej i ludowej.  Wybieraliśmy informacje  z powyższych źródeł według
swojej  najlepszej  wiedzy i  z dobrą wiarą.  Po to aby jak najmniej  dzielić,  a bardziej  jednoczyć
Dolnoślązaków  wokół Czcigodnego Jubileuszu 70-cio lecia . Ze względu na planowaną szczupłość
książki  nie  wszystkie  nasze  myśli  i  argumenty  mogliśmy w niej  zmieścić.  Jednak zachęcamy
wszystkich  mających  inne  zdanie  oraz  poglądy na  temat  odzyskania  Ziem Zachodnich  w  tym
Dolnego Śląska aby je również upublicznili w formie pisemnej {druku}, chętnie je poznamy. My
śpieszymy  się  z  niniejszą  publikacją  aby  zdążyć  na  majowe  święto   i  obchody  historyczne.
Pracujemy  w  dużym  tempie  i  mogą  wyniknąć  z  tego  pewne  niedociągnięcia.  Jednak  naszą
publikacją pragniemy podziękować ludziom, organizacjom cywilnym i wojskowym  za wyzwolenie
Polski oraz zdobycie i odzyskanie Ziem Zachodnich dla naszej Ojczyzny w nowych granicach po
zakończeniu II Wojny Światowej.

 Fot. Forsowanie Odry przez  ludowe -Wojsko Polskie. Operacja Berlińska 16.04.1945 r. (fot. NAC).

Fot.  Maj 1945 r. Żołnierze I Armii Wojska Polskiego w Belinie. Po raz pierwszy w dziejach. (fot. M.W.P.).
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DOLNOŚLĄZACY! W maju 2015 r. przypadnie 70 – lecie (kamienne) powrotu Dolnego
Sląska  do Polski. Tym samym i osadnictwa polskiego w 1945 r. Sporadycznie obchodzono 50 i 60
–  lecie.  Czas  to  zmienić,  nie  ma  się  czego  krępować.  Przybyliśmy  na  te  ziemie  na  skutek
postanowień Konferencji w Jałcie i konkretnie Konferencji Poczdamskiej z lipca - sierpnia 1945 r.
Państwo i naród polski miały prawo do rekompensaty (inne kraje również) bo zostało napadnięte
okrutnie zniszczone materialnie i ludnościowo głównie przez Niemcy hitlerowskie. (Z ZSRR to
nieco inna historia). Na w. w. Konferencje nam Dolnoślązakom nie wypada dziś narzekać, bo gdyby
nie one to większość z nas by tu nie żyła w tej urodzajnej i uroczej krainie. Właściwie to by wielu
z  nas  w  ogóle  na  świecie  nie  było,  gdyż  tu  najczęściej  spotkali  się  nasi  rodzice,  dziadkowie
i pradziadkowie. Poza tym ogółem Ziemie Zachodnie były o 150 % bogatsze niż pozostawione na
Wschodzie. Rozwiązane też zostały problemy: mniejszości narodowych (ok 10 mln) i przeludnienia
wsi w centralnej Polsce.

Fot.  Informacja z maja 1945 r. w
gazecie „Polska Zbrojna”
 
Czas  więc  na  radosne

świętowanie  i  wznoszenie  toastów  za
zwycięstwo,  pełnych  kielichów  za
wyrzucenie  z  ziem  polskich
hitlerowskich  wojsk  za  Odrę  i  Nysę
Łużycką, oraz za wyzwolenie społeczne,
które  się  dokonało,  a  dzięki  któremu
jesteśmy  społeczeństwem  lepszym.
Wówczas  to  wybyliśmy  z  kraju
półfeudalnego zbliżając się  do wzorów
zachodnich,  choć  w  innym  modelu
ustrojowym.  (Filozof  Andrzej  Leder
„Prześniona rewolucja”). Przedstawianie
tylko  historii   cierpień,  przegranych
wojen i bitew nie wpływa krzepiąco na
młodzież  (np.  Września  1939  r.  czy
Powstania  Warszawskiego).  W 1945  r.
po mrocznych latach okupacji,  byliśmy
w gronie wygranych, a po raz pierwszy

w dziejach Wojsko Polskie szturmowało Berlin. Naród był wówczas dumny  i miał satysfakcję,
a dziś część „pańska” na zwycięzców „kicha”, luminarze podważają fakty chcąc ugrać politycznie.
Dlatego, że zwycięskie wojsko zorganizowała Polska Partia Robotnicza, a masy  żołnierskie w 90
% pochodziły z ludu. Usuwa i szpeci się pomniki tych dzięki którym tu jesteśmy, którzy ocalili
miliony od zagłady, a tymczasem rozsądni Niemcy wydają 200 tys. euro na odnowienie radzieckich
pomników i  2 czołgów w Berlinie.  Zwycięstwo i  wyzwolenie oczernia  się bałamutnie mianem
„nowej sowieckiej okupacji”. Fakt, że przedwojenne elity magnacko – sanacyjne, wyzyskiwacze
ludu,  odpowiedzialni  za  klęskę  wrześniową zostali  wywłaszczeni  z  majątków i  fabryk oraz  do
rządów nie  byli  dopuszczani.  (Za  majątki  otrzymywali  miesięczne  pensje  i  kształcili  dzieci  za
darmo).  W tym duchu pisali  K. Pruszyński,  Bobrzyński,  a gen.  Sikorski zamknął ich w dwóch
obozach w Anglii. Jak to, to ten „okupant sowiecki” jak dobry wujek  walczył dla nas o obszary do
Odry i Nysy Łużyckiej, a dwa mocarstwa zachodnie walczyły aby nie uszczuplić za dużo Niemiec.
Jednak to Związek Radziecki dawał gwarancje przez 45 lat  naszej  granicy zachodniej.  Dlatego
i PRL na pewną zależność polityczną godziła się, tak jak dziś RP godzi się na amerykańską i wysyła
żołnierzy na ich napastnicze wojny. (W tym duchu pisze J. Dobrosz).

• Zrozummy, że Związek Radziecki nie mógł zgodzić się na Polskę prawicowo – sanacyjną
bo wiedział, że będzie mu wroga (dziś to wyszło i do Rosji). Bowiem od 1812 r. to z ziem
polskich  wyszło  na  Rosję  trzy  potężne  uderzenia,  czwarte  polskie.  Chciał  temu  na
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przyszłość zapobiec mając od zachodu Polskę przyjazną i sojuszniczą (uległości też nikt nie
odrzuci). Miał prawo do bezpiecznych granic. Jednak Polacy w okresie PRL ciągle wolność
i niezależność poszerzali tak, że nie jest ona jednorazowym  aktem z 1989 r., co się dziś
nagłaśnia.   (Dziś  mamy wiele  innych  zakazów  i  ograniczeń,  barier  finansowych,  plagi
bezrobocia, zadłużenia kraju i ludzi oraz przymusu wyjazdu za pracą. Jeśli jest tak pięknie
to  dlaczego ciągle  wzrasta  liczba  samobójstw z  powodów ekonomicznych?).  W 1945 r.
Polskę niemałą i o korzystnych granicach mogły stworzyć tylko: Polska Partia Robotnicza,
radykalne Stronnictwo Ludowe, socjaliści, inni ludzie lewicy, a nawet dalecy od komunizmu
jak np. min. kult. prof. Lorentz z Wilna czy Wł. Grabski z Wielkopolski, hr. Dzieduszycki,
który  zrezygnował  z  pańskości  i  trzymał  z  ludem.  Gen.  Rommel  też  był  z  honorami
przyjmowany  przez  Bieruta.  Porozumienia,  jeszcze  we  wojnę,  z  Delegaturą  Londyńską
szukał Wł. Gomułka, ale ona z komunistami rozmawiać nie chciała. Tak więc jeśli Polacy
nie porozumieli się przy „polskim stole” no to rewolucję przeprowadzili „stalinowcy” czyli
ludzie radykalni. Na pewno  Polska typu przedwojennego mogłaby stracić jeszcze więcej na
wschodzie,  a  niewiele  zyskać  na  zachodzie.  Stalin  miał  taką  wersję  w  zanadrzu  tj.
niemieckich komunistów. Dyplomacja przegrywa ze siłą, a siłę na szlaku do Berlina miał
Związek Radziecki. Wypada też docenić wysiłki tych ludzi lewicy, którzy umieli dogadać
się z chytrym i groźnym Stalinem. U boku Armii Radzieckiej stworzyli wojsko, (które Zw.
Radz.  uzbroił  i  dług  umorzył),  i  wyzwalali:  manewrem Warszawę,  Pomorze,  szli  przez
Dolny Śląsk nad Nysę Łużycką i atakowali Budziszyn.

Fot. 15 lipca 1943 r. Przysięga żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Sielcach nad Oką (ZSRR).
(fot. arch. WAF). Niżej tekst przysięgi:

 „Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu rzetelnie pełnić obowiązki żołnierza w obozie,
w pochodzie, w boju, w każdej chwili i na każdem miejscu, strzec wojskowej tajemnicy, wypełniać

wiernie rozkazy oficerów i dowódców. 

Przysięgam dochować wierności sojuszniczej Związkowi Radzieckiemu, który mi dał do ręki
broń do walki z wspólnym naszym wrogiem, przysięgam dochować braterstwa broni sojuszniczej

Czerwonej Armji.

Przysięgam wierność sztandarowi mojej dywizji i hasłu ojców naszych, które na nim
widnieje: za naszą wolność i waszą.

Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu, że do ostatniej kropli krwi, do ostatniego
tchu nienawidzić będę wroga, który zniszczył Polskę - Niemca, do ostatniej kropli krwi , do
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ostatniego tchu walczyć będę o wyzwolenie ojczyzny , abym mógł żyć i umierać jako prawy
i uczciwy żołnierz Polski.

Tak mi dopomóż Bóg".

 Zdobyli z wojsk. radz. Berlin i nad Łabą poili konie, witając Amerykanów. To oni wówczas
głośno śpiewali Okę Leona Pasternaka:

Szumi dokoła las                                                Piękny jest Wisły Brzeg
Czy to jawa czy sen?                                          Piękny jest Odry bieg
Co ci przypomina (2x)                                       Jak szarża ułańska
Widok znajomy ten.                                            Do morza, do Gdańska
                                                                           Pójdziemy, dojdziemy

                                                                                    (zwrotka unowocześniona)

Fot..Wanda Wasilewska przemawiająca do żołnierzy w Sielcach nad Oką. Niżej stoją płk. Zygmunt
Berling i mjr. Włodzimierz Sokorski. To Oni uratowali w ZSRR setki tys. Polaków, (Sybiraków),

a dziś Ci o nich zapomnieli. (fot. arch. WAF).

Że doszli  jako armie,  to zasługa Związku Patriotów Polskich, Wandy Wasilewskiej, gen.
Z. Berlinga, gen. Żymierskiego, W. Gomułki, B. Bieruta, PKWN i innych. Fakt, dziś trzeba odwagi
by publicznie czy w mediach ich wymienić bo tłamsi się prawdę, bo kłamią politycy i  usłużni
historycy przegranej ongiś opcji. Pisarz Marian Brandys wspomina: „Cudna była ta nasza epopeja
berlińska. Jako pierwsi weszliśmy z Osmańczykiem do Kancelarii Rzeszy. Na blankietach Hitlera
pisaliśmy reportaże. Mury dzielnic gdzie walczyli Polacy były pokryte polskimi napisami...”. „Albo
jak  obejmował  Gdańsk  wojewoda  inż.  Okęcki.  Wielka  historia  Gdańsk  się  jeszcze  palił,  a  on
przemawiał co pasowało do tego momentu”. (W zdobyciu – wyzwoleniu Gdańska brały też udział
jednostki 1 Ar. WP).
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Fot. Od prawej: gen. Dyw. Zygmunt Berling, gen. Broni Michał "Rola" – Żymierski, gen. bryg.
Aleksander Zawadzki, gen. dyw. Karol Świerczewski, i płk Marian Spychalski. Byli Oni

organizatorami ludowego wojska, które wyzwalało Polskę i zdobywało Ziemie Zachodnie. (fot.
arch. WAF).

• W 1945 r. na Konferencji Poczdamskiej delegacja polska  Rządu Jedności Narodowej, już
z ludowcami Mikołajczyka, również  argumentowała, że Wojsko Polskie biło się mężnie na
Zachodzie. We Francji, o Anglię lotnicy i we Włoszech (np. Monte Casino), na morzach,
więc jego walka nie była całkiem daremna, gdyż osłabiali siły armii niemieckiej, zmiękczali
Churchilla. 

Fot. Konferencja w Poczdamie pod Berlinem (17 lipiec – 2 sierpień 1945 r.) (Fot. - Wiadomości 
w Lajt.onet.pl )
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Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.

Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.

I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić,

I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze - za honor się bić.

• Pomocniczą, ale znaczącą rolę w rozgromieniu Niemiec hitlerowskich odegrał europejski
ruch partyzancki. Najsilniejszy był on w Zw. Radz., Jugosławii i Polsce w której większe
formacje to: Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i Gwardia - Armia Ludowa. Bataliony
Chłopskie  koncentrowały się  najbardziej  na  obronie  polskiej  wsi,  wysiedleń,  rekwizycji
żywności.  AK  działała  bardziej  politycznie  czyli  koncentrowała  się  na  przechwyceniu
w odpowiednim momencie władzy w kraju. Nie wspierała myśli piastowskiej, a próbowała
opanować Wilno, Lwów czy Wołyń w  akcji „Burza”. Jednak po przejściu frontu tysiące
akowców zasiliło szeregi Ludowego Wojska i zdobywało Ziemie Zachodnie. Tragedią AK
była klęska Powstania Warszawskiego, które politycznie było wymierzone w ludowy rząd
lubelski, PKWN i ZSRR (choć wojskowo w Niemców). Spór o jego sens trwa.

Rozszumiały się wierzby płaczące                          Do tańca grają nam
Rozpłakała się dziewczyna ma                               Armaty wisów szczęk
I podniosła swe oczy błyszczące                            Śmierć kosi niby łan
Na żołnierski na twardy życia los...                      Lecz my nie wiemy co to lęk.

Natomiast Armia Ludowa będąca zbrojnym ramieniem PPR wspierała myśl piastowską swą
walką  z  okupantem, przyśpieszając wyzwolenie.  Też tysiące  z  nich  walczyło  w szeregach WP,
a tysiące przyjechało na Ziemie Zachodnie jako milicjanci i inni organizatorzy życia polskiego.
Wiele im mamy do zawdzięczenia, ale bałamuceni i przykładem środowisk im wrogich nie chcemy
i boimy się tego okazać. Ich hymnem był Marsz Gwardii Ludowej.

My ze spalonych wsi,             Więc zarepetuj broń
My z głodujących miast. I w serce wroga mierz
Za głód, za krew, za lata łez, Dudni nasz krok, milionów stóp
Już zemsty nadszedł czas Brzmi partyzancki śpiew.

• „Nasi" Niemcy czasem się skarżą, że ich krzywdzono w l. 1945 – 46. Fakt wielu ucierpiało,
ale to były skutki ich wyboru partii Hitlera i wojny którą on rozpętał. Ok. 4 mln. Niemców
ucierpiało  wskutek  ucieczek  i  wypędzeń  przez  swoich  hitlerowców.  Innych  dopadły
problemy dopiero w 1945 – 46 r., a Polacy cierpieli z powodu napaści niemieckiej od 1.09.
1939  r.  Faktycznie  Niemcy  zostali  wyzwoleni  z  hitlerowskiego  jarzma  i  osobistych
morderców, którymi już w 1934 r. byli: Hitler, Goebbels i Georing o czym pisze ambasador
USA w Berlinie William Tood. Może dlatego zachowują pomniki armii radzieckiej i polski
w  Berlinie.  Na  Łużyce  zapraszali  polskich  kombatantów  z  II  Ar.  W.P.  (dowodził  K.
Świerczewski)  aby  podziękować  za  wyzwolenie.(  Z  armii  tej  żyje  w  Sadach  Górnych
Wincenty  Karpowicz  (6.IV.2015)).  Jeden  Niemiec  pojechał  aż  w  Bieszczady by złożyć
kwiaty w miejscu zabicia gen. Świerczewskiego. (Pomnik w Jabłonkach). Przyznawał to
również często były Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker.
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Fot. Zdjęcie pochodzi z 1945 r. i przedstawia masową ucieczkę ludności niemieckiej z naszych Ziem
Zachodnich, zorganizowaną przez władze hitlerowskie. Przed przybyciem administracji polskiej za
Odrę i Nysę Łużycką przeniosło się samorzutnie ponad 4 mln Niemców. Niektóre miasteczka i wsie

były całkowicie wyludnione. (Foto - arch. Franfurkter Allgemeine Zeitung).

• W Operacji Berlińskiej na południowej jej flance II Armia Wojska Polskiego toczyła ciężkie
walki na Łużycach za Nysą Łużycką. (Druga połowa kwietnia 45 r.). A. Twardowski napisał
o tym wiersz: Front na lewo, front na prawo / Front gdzie rzeka, front gdzie las / Straszny
bój toczymy, krwawy, / Bój śmiertelny nie o chwałę / Bój o życie wszystkich z nas.  Poległo
wielu (5.623 osób) 20 – 25 letnich chłopców, a 3.384 spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.
16 maja odbywają się uroczyste apele w gronie 20 – 30 osób, plutonu wojska, i uczniów
pobliskiej szkoły. W 2012 r., 16.V. nie było żadnej wycieczki szkolnej z Dolnego Śląska
tylko 3 osoby z Sadów gm. Bolków, 1 z Nagórnika. Czy tak ma wyglądać idea piastowska?
Żadnego uznania dla tych dzięki walce których tu żyjemy i w ogóle istniejemy. W 2015 r. na
wycieczkę z gminy Marciszów zapisało się 5 osób.

Fot. Cmentarz Wojskowy w Zgorzelcu. Rzeźba stoi przed cmentarzem i nawiązuje do sylwetki
wojskowego orła (bez korony). Symbolizuje ptaka siedzącego na słupie granicznym, patrzącego

z dumą  na Zachód i poległych w bojach żołnierzy. (fot.arkadiuszkucharski.blogspot.com  ) 

• Fakt  z  wyzwolenia  nie  wszyscy  Polacy  byli  zadowoleni  jednak  ogromna  większość  to
doceniła i z niego skorzystała jadąc na Ziemie Zachodnie i Odzyskane. Realizowali wielką
i dziejową ideę piastowską. Byli jej pionierami. (A Jerzy Giedroyć pisał w l. 1980 – tych, że
idea piastowska nie ma w Polsce szans. Nie uznaje jej też prof. Nowak z Krakowa). Dzisiaj
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skrajne elity warszawskie znów propagują idę jagiellońską czyli wschodnią. Za co mają nas
Dolnoślązaków? Oni mącą nam świadomość i „podcinają naszą gałąź”. Dość tego trzeba
działać! Gdzie są elity dolnośląskie, gminne, wiejskie, miasteczkowe?

• Przez wieki byliśmy skazani  na Wschód, na ideę jagiellońską,  co nas wikłało w wojny.
Zmieniło  to:  realne  działanie  partii  robotniczej,  części  ludowców  i  socjalistów,  którzy
pewnie korzystali i z myśli politycznej Dmowskiego, i Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
W l. 1943 – 45 wykonawcami jej było Ludowe Wojsko , które szło na zachód, nad Bałtyk
i do Berlina. Ono po wiekach przywróciło nam Ideę i Myśl Piastowską. Jechali na działach
i czołgach, maszerowali w mroźną, i śnieżną zimę 1945 r.  śpiewając:

Fot. Żołnierze polscy pod kolumną zwycięstwa na
której powiesili w imieniu narodu polskiego

polską flagę. (fot. arch. WP).

(1)
Spoza gór i rzek,
wyszliśmy na brzeg.
Czy stąd niedaleko już
Do grających wierzb, malowanych zbóż?
Wczoraj łach, mundur dziś,
ściśnij pas pora iść.
Ruszaj Pierwszy Korpus nasz,
Spoza gór i rzek.
Na zachód marsz.

(3)
Będzie wielka rzecz,
Pospolita Rzecz.
Potęga wyrośnie z nas,
Na pochwałę wsi, na pochwałę miast.
Na spotkanie dniom,
Szklany stanie dom.
Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,
Po tę wielką Rzecz.
Na zachód marsz!

                  (Słowa Adam Ważyk)

(Dziś  piosenkę  tą  wiadome obozy polityczne  chcą  wykasować  z  życia  społecznego,  co
czasem naśladują osoby w regionach. We wojnę śpiewały ją wielkie masy żołnierskie, a po wojnie
środowiska kombatanckie,  uczono w szkołach i  prezentowano na uroczystościach.  Teraz komuś
przeszkadza, „kłuje w oczy prawda?”, melodia zbyt skoczna, marszowa?).

• Faktycznie w ciągu 4 lat położony został kres niemieckiemu parciu na wschód, który trwał
od ok. 1200 do 1941 – 43 r. do Stalingradu. Był to fakt o niezwykle doniosłym znaczeniu,
a rządzącym elitom coś on nie pasuje politycznie, że go nie świętują i to mimo, że Wojsko
Polskie w tym wydarzeniu brało udział.  Było też faktyczne braterstwo broni z Ar. Radz.
Fakt ludowego wojska, ale lud też był i jest narodem polskim, i ma prawo do swej pamięci.
Pozbawiać go tego jest krzywdzące,  niemoralne i niebezpieczne.

• Przybyliśmy na Śląsk, który plemiona słowiańskie zasiedlały od ok. 500 r. a w roku 990
został włączony do państwa polskiego. Piszą o tym nawet historycy niemieccy. Np. Fritz
Stern: „Przez całe stulecia Wrocław był miastem polskim i nosił nazwę Wretslaw”. Historyk
Paszowic Hubertus Meier w 2014 r: „Dla Paszowiczan władcami byli książęta piastowscy.
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Nazwa wsi pochodzi z czasów słowiańskiego zasiedlenia”. Zaś niemiecki kronikarz Jeleniej
Góry Karl  Herbert  pisał  (ok.  1850 r.),  „że Śląsk od najdawniejszych czasów należał  do
Polski, która od 842 r. należała do władców z rodu Piastów”. (Miałem tę kronikę w ręku
i  czytałem).Wówczas  nie  mieliśmy  jeszcze  Kresów  Wschodnich.  Archeolodzy  odkryli
najdalej wysuniętą na południowy wschód  osadę kultury łużyckiej { tj. naszych Słowian}
we wsi Besko koło Sanoka. Granica z Rusinami biegła w latach 981do około 1350 wzdłuż
Sanu lub  pomiędzy Wisłokiem,  a  Wisłoką  (wg regionalisty  B.  Gajewskiego}.  Tak  więc
Kresy Wschodnie nie były „odwiecznie polskie” jak to przedstawia w NGJ często pan Piotr
Pacak.

Fot. Żołnierze polscy pod Bramą Brandenburską czytają gazetę pt. „Zwyciężymy”, maj 1945 r. (fot.
www.deutscheundpolen.de )

• Uczona Niemka Maria Uchl uważa, że Niemcy są wygrani gdyż ich pomniki wojowników
nadal  stoją  na  D.  Śląsku  w  miejscach  publicznych.  A to  my  jesteśmy  gospodarzami
i  mamy  prawo  kształtować  krajobraz  kulturowy,  a  też  obowiązek  wobec  następnych
pokoleń.

• W  l.  1945  –  46  plagą  na  D.  Śl.  było  tzw.  szabrownictwo.  Szabrowali  obywatele
i instytucje państwowe. Mówił o tym tak prezydent Wałbrzycha: „Dla szabrowników nie ma
tu  miejsca,  nie  ma  mieszkań,  ani  sklepów,  nie  chcemy  ich  widzieć,  a  ścigać  aż  do
kryminału”. Jan Wernicki napisał nawet o tym w 1946 r. wiersz.

• Kiedy i jak przejmowaliśmy Dolny Śląsk? Wyzwalanie i zdobywanie D. Śl. rozpoczęło się
w ostatniej dekadzie stycznia 1945 r. Niemieckie siły obronne liczyły 230 tys. żołnierzy,
14.444 dział i moździerzy, oraz  540 czołgów, a atakująca Ar. Radz. miała 1 mln. 100 tys.
żołn., 9 tys. dział, 7.100 moźdz. oraz 3.139 czołgów. Do 6 lutego zdobyła północno – wsch.
część D. Śl. W operacji (8 – 24 lutego 45 r.) wojska radzieckie osiągnęły Nysę Łużycką,
Lubin i Legnicę 9. II. Strzegom – 13 lutego, Zieloną Górę – 14, 16 – tego lutego okrążyły
Wrocław, a 12. II. zdobyły Jawor. 9 – 13. III. Niemcy odbili Strzegom. O kilka twierdz -
miast toczyły się ciężkie boje. Pod koniec marca na D. Śl. przybyły jednostki 2 Ar. WP.,
które zebrały się wokół Trzebnicy. Po 6 – tym kwietnia maszerowały one przez Polkowice,
Wołów, Lubin, Legnicę i Bolesławiec, a 16 kwietnia rozpoczęły forsowanie Nysy Łużyckiej.
Największa  bitwa  rozegrała  się  o  Wrocław,  zdobyty 6  maja.  Zniszczeniu  uległo  21.600
spośród 30 tys. budynków. Życie straciło w tej bitwie 8 tys. żołn. i ofic. radzieckich, 6 tys.
Niemców i do 80 tys. ludności cywilnej.

• Wspomniano już o zmianie granic RP, ale  ze względu na emocjonalne dyskusje  jeszcze
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kilka rozważań na ten ten temat. Otóż polski ekonomista Oskar Lange w rozmowie ze
•  Stalinem w 1943  r.  postulował  przyłączenie  byłych  Kresów Wschodnich  do  Białorusi

i Ukrainy aby tamte narody mogły zjednoczyć się w swych republikach. Lange jednocześnie
rzeczowo argumentował za pozostawieniem Lwowa w Polsce. Stalin miał sprawę zbadać.
Z innych źródeł wiemy, że Ukraińcy nie godzili się na to (poległo ich ok. 7 mln), a Stalin
jednak liczył się ze zdaniem ukraińskich komunistów. Według Langego Polska Ludowa była
atrakcyjna dla Zw. Rad., gdyż zapewniała mu bezpieczeństwo od zachodu. „Przyjaciele...”
dodadzą,  że  takie  rozwiązanie  było  i  korzystne  dla  Polski  (choć  szkoda Lwowa),  gdyż
zapewniała ona sobie pokój na długiej wschodniej i północnej granicy. Widzimy dziś (luty
2015 r.) ile paniki u nas zrodziła wojna w Donbasie, straszenie Rosją.

Fot. Polskie dziewczyny – żołnierze, przed zniszczoną Bramą Brandenburską. Przed nią Polacy
stoczyli ostatni bój 2.V.45 r. tj. piechota polska i czołgi radzieckie. (fot.

historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com   )

Fot. Żołnierze Armii Czerwonej okazują radość po wygranej wojnie przed Kolumną Zwycięstwa
w Berlinie 1945 r. Wołają: Pabieda! - (zwycięstwo), ura, ura, ura! (fot. www.magnum-x.pl )
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• Po II w. św. sporo udało się „wykroić” z byłych ziem niemieckich. Nie jest to tylko zasługa
Konferencji Poczdamskiej. Otóż komuniści polscy wiedząc, że nie są w stanie obronić Ziem
Wschodnich usilnie zabiegali w ZSRR o granicę na Odrze i Nysie. Byli propaństwowi choć
ideowi i właściwie to tylko oni w ówczesnym 1945 roku mieli taką szansę i ją uskutecznili.
Teraz „Stokrotkom” trudno się z tym pogodzić. Oceni to historia za 50 lat. Ponadto okres
Ludowej  Polski  potwierdził,  że  Stalin  widział  Polskę  jako  państwo  silne,  które  będzie
w  stanie  bronić  interesów  ZSRR  w  Europie  środkowej  i  stanie  się  podporą  sojuszu
wojskowego.  Była  też  chęć  osłabienia  Niemiec  aby  nie  zagrażały  w  przyszłości.  Tym
sposobem mieliśmy pokój i Ziemie Zachodnie. Nie narzekajmy bo mogło być gorzej, na
więcej byliśmy za słabi.

Fot. Żołnierze polscy 1 Armii przed Reichstagiem 1945 r.
 (fot. historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com )

• 6.IX.1946 r.  amerykański  sekretarz  stanu Byrnes  będąc  w Niemczech wypowiedział  się
przeciw granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Kokietował Niemców? Czy były realne plany?
W odpowiedzi rząd ZSRR w dniu 16.09.1946 roku oświadczył, że granica zachodnia Polski
jest  ostateczna  i  nienaruszalna.  Więc  czy nam Dolnoślązakom (wzorem Warszawiaków)
wypada mocno „kichać” na Związek i jego armię wojenną?

• Uważanie dzisiaj konferencji jałtańskiej za synonim podziału Europy na strefy wpływów nie
jest w pełni trafne gdyż żaden jej dokument nie zawiera nawet najmniejszej wzmianki na ten
temat. Nie było takiej dyskusji ani w Jałcie, ani w Poczdamie. Na podział Europy wpłynęła
dopiero „zimna wojna”, którą zapoczątkował Winston Churchill w 1946 roku.

• Nie  zupełnie  prawdziwy jest  pogląd  {asekurancki},  że  Ziemie  Zachodnie  otrzymaliśmy
tylko  dzięki  Konferencji  Poczdamskiej.  Otóż  zajęcie  tych  ziem przez  Armię  Radziecką
i  Ludowe Wojsko Polskie  (I  i  II  Armia W.P.}  było mocną przesłanką włączenia  ich do
Państwa Polskiego. Obecność żołnierzy polskich nad Odrą, Nysą i Bałtykiem , obsadzenie
przez nich przyszłych granic było silnym argumentem w dalszych dyskusjach o ostatecznym
kształcie  zachodniej  granicy  Polski.  Państwa  zachodnie  wiedziały,  że  Wojsko  Polskie
i Armia Radziecka nie dadzą się już z tych ziem usunąć. Praktycznie zostały one postawione
przed faktem dokonanym podobnie jak dzisiaj w Donbasie czy na Krymie. Było to ważnym
czynnikiem w ostatecznym i praktycznie tylko formalnym rozstrzygnięciem na Konferencji
Poczdamskiej.  Decyzje  polityczne  sankcjonował  stan  faktyczny stworzony w krwawych
zmaganiach militarnych. Tak więc I i II Armia Wojska Polskiego wykonując zadania bojowe
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realizowały jednocześnie cele polityczne. Duże znaczenie miała też obecność w Poczdamie
delegacji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Głównego celu jakim było ostateczne
utrwalenie  zachodniej  granicy  Polski  dopełniły  dwa  zasadnicze  czynniki:  1-poparcie
Związku Radzieckiego, 2 wkład narodu polskiego w dzieło zwycięstwa. Dzisiaj jakże często
omija się pomniki z czasów PRL ku czci bohaterów II Wojny Światowej i Wojska Polskiego
(ludowego).

Fot. Platerówki w drodze z frontu na Ziemie Odzyskane.(www.platerowka.gmina.bip.net.pl) 

Osadnicy polscy 1945 – 47:

1. W tych  latach  nastąpiła  największa  w dziejach  Śląska  wymiana  ludności.  W centralnej
Polsce pojawiły się po wojnie plakaty zachęcające np.: Natychmiast na Śląsk. Potrzeba 850
tys. Polaków. Śląsk woła o ludzi pracy. Ziemia Śląska czeka na Ciebie Rolniku. 13.XI. 45 r.
powołano Ministerstwo Ziem Odzyskanych na czele z W. Gomułką (działało do 11. I. 1949
r.). Od 7. 10. 1944 r. do 22. III. 1951 r. pracował Państwowy Urząd Repatriacyjny. Do końca
1945 r. ze Wschodu przybyło na D. Śl. ponad 200 tys. Polaków, a do 1950 r. było ich 678
tys. osób. Zaś z Polski centralnej ok. 881 tys. Z krajów europejskich przybyło ok. 85 tys.
i 13.198 Łemków przywieziono  z Bieszczad w 1947 r.. Na D. Śl. osiedlano też Polaków
powracających z głębi ZSRR (Sybiraków) i przybyszów z Kr. Wsch. lat 1957 – 59 oraz
polskich Żydów. Dekretem o osadnictwie wojskowym osiedlono 74.288 osób. Według spisu
z  dn.  1.  06.  47  r.  na  Ziem.  Zachodnich  mieszkało  5  mln.  283  ludzi,  w  tym  w  woj.
wrocławskim 1 mln. 692 tys., w tym jeszcze 113 tys. Niemców. Co do Niemców to duża ich
część  uciekła  lub  została  wysiedlona,  i  wypędzona  przez  władze  niemieckie  przed
nadejściem frontu. Plan przesiedlenia uchwaliła 20. 11. 1945 r. Sojusznicza Rada Kontroli
Niemiec. W czerwcu – lipcu WP wysiedliło 336 tys. osób, a do końca 1945 r. dalszych ok.
120 tys., władze cywilne. W 1946 r. w 624 transportach wywieziono 1.060.673 Niemców,
a w 1947 w 137 transportach kolejowych dalszych ok. 200 tys. 15. 01.1948 r na terenie woj.
wrocławskiego pozostało ich blisko 63 tys.
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Fot. Chór GS – u  „Echo” z Bolkowa w l. 1960 - tych. Na zdjęciu m.inn. Barbara
Graszkiewicz, Zofia Ziętalak, Maria Wiaderek, Eugenia Molfa, Helena Szewczyk (Czuba),

Osińska, Halina Podsiadły, Jaślanowa, Lucyna Skirtun, Kazimierz Tomasikiewicz,
Władysław Skirtun, Stanisław Osiński, Edward Podsiadły. W środku kier. Zdzisław

Wesołowski z Jawora. (Fot. ze zb. Małgorzaty Tokarskiej - Mazur)

Fot. Platerówki 1945 r. w cywilu podczas prac przy uprawie ziemniaków.
(dolnoslaskie.fotopolska.eu )

2. Do 1950 r. z Ziem Zachodnich i Północnych wysiedlono ponad 3,5 mln. Niemców. Szacuje
się, że przed Ar. Radziecką uciekło drugie tyle. Do wojny żyło ich ok. 8 mln. natomiast
w styczniu 1945 r. na D. Śl. żyło łącznie ponad 4 mln. 760 tys. osób (Niemców, robotników
i uciekinierów).

3. Według stanu na dzień 12. 08. 1945 r. w gminie Wysoka Góra (Dobromierz) było zaledwie
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140 Polaków,  a  5561 Niemców,  a  w gminie  Wierzchosławice  i  Bolkowie  600 Polaków
i 9.700 Niemców (pierwszy transport do Sadów Dolnych przybył 15.08.1945 roku).

4. Akcję osadniczą na Ziemiach Zachodnich rozpoczął Związek Zachodni z Poznania już od
15. 03. 1945 r. wysyłając po 100 osób dziennie głównie milicji i urzędników.

Fot. Sady Górne rok 1956. Zdjęcie wykonano na górce za boiskiem sportowym. I szereg od góry, od
lewej: Czesława Regitowicz, Janina Stokłosa, Maria Skwarek, Jakub Nasuszny, Rozalia Habiak,

Janina Milanowska, Józef Kawalec, Franciszka Studzieżba, Krystyna Latuszewska, Bławicka
Maria. Na siedząco od lewej: Zofia Popiel, Wanda Habiak, Krynda Elenonora, Zofia Habiak. Na

leżąco od lewej: Stanisław Szul, Zygmunt Bober, Burdziej Anna, Krzysia Hendrzak, Stanisław Szul,
Stanisława Szul, Tadeusz Szul, Leszek Nowak, Edward Milanowski. (Zdjęcie i konsultacje przy

opisie Maria Studzieżba - Żukowska).

Fot. z lewej 28 marzec 1948 Stare Bogaczowice. Prosimy
naszych czytelników o pomoc w rozpoznaniu osób będących

na zdjęciu. (Fot. własność M. Uchmanowicz)

5. W dniach 27 – 29. VIII. 45 r. odbył się we Wrocławiu
i  Jeleniej  Górze  Zjazd  Przemysłowy  Ziem
Odzyskanych.

6. W celu nazwania, w języku polskim, miast i wsi, gór
i  rzek  na  Ziemiach  Zachodnich  rząd  powołał
Komisję Ustalenia Nazw Miejscowości. Ona to m.in.
zmieniła pierwsze spontaniczne nazwy: Wielkiej Wsi
na  Nagórnik,  Dolny  i  Górny  Sad  na  Sady  Dolne
i  Sady  Górne,  Goświnów  –  Gostków,  Lesienice  –
Pastewnik,  Wirkanów – Wierzchosławice,  Dolina –
Stare Bogaczowice, Solice Zdrój – Szczawno Zdrój,
Nisa  –  Nysa  Łużycka.  Natomiast  Wałbrzych  był
nazwany  przez  robotników  polskich  jeszcze  przed
1939 r. i tak pozostało (Waldenburg).
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Fot. Rolnicy – gospodarze ze wsi Gostków, ok.1956 r., podczas spotkania towarzyskiego w dolnej
części wsi. W dali widoczne laski i wzgórza, ciągnące się wzdłuż starej drogi od fermy drobiu do do
Lasu Doniczki i dalej do Nagórnika lub Figlowa.Na zdjęciu siedzą w pierwszym rzędzie od lewej:

Błażej Zdeb, Jan Krosnowski, Franciszek Janik z synem Zbyszkiem, Stanisław Stępień, Jan
Kacperski, Stanisław Krosnowski i Jan Mały. Stoją od lewej: Stanisław Kapłun, Józef Morawski,

Stanisław Różnicki, Józef  Zamojski z Nowych Bogaczowic, Józef Bustrycki, Józef Szponar (sołtys),
Antoni Różnicki. Leżący chłopiec to Jan Szponar (fot. P.M.P.).

Fot..  Siedzący pośrodku pierwszy Wójt Gminy Wierzchosławice - Wiktor Grabowski,  po lewej
Bolesław Olczyk, po prawej Władysław Barej - komendanci OSP. Zdjęcie  strażaków z

Wierzchosławic wykonane w r. 1946 lub 1947 r. (fot. P.M.P.).

7. Lwowscy uczeni (prof.) polscy na czele z S. Kulczyńskim przybyli do Wrocławia w cztery
dni po kapitulacji  czyli  12.  V. 1945 r.  i  zabrali  się do organizowania Uniwersytetu oraz
Politechniki. Otwarcie nastąpiło 9.06.1946 r. Działali jak Piastowie, nie czekali Konferencji
Poczdamskiej.

8. Inż..  Cz.  Michalak  wspomina  jak  uruchamiano  Wrocławską  Fabrykę  Wagonów:
„Równocześnie  z  odbudową  zniszczonej  fabryki  starano  się  o  maszyny  do  niej  które
Niemcy wywieźli. Zakład otrzymał ze Zw. Radzieckiego 227 obrabiarek, 186 zakupiono,
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130 zwieziono z innych fabryk D. Śl., 313 wyremontowano i z odszkodowań wojennych
otrzymaliśmy 150 obrabiarek. Z zakładu wywieziono 2 tys. wagonów gruzu, 640 wagonów
złomu.  Odbudowano  ponad  1  mln.  m.  sześć.  budynków  i  zbudowano  6  tys.  m  sześć.
nowych, ułożono 6 km torów. Czas odbudowy (oprócz odlewni) trwał niespełna 2 lata. Do
pracy i z pracy chodziło się w grupach i z łomami w rękach, by ktoś nie odarł z jedynej
kapoty, czy zarobionych pieniędzy. Nie do wyjątków należały salwy puszczane zza węgła
przez ukrywających się hitlerowców”.

Fot. Pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej (Arch. Politechniki).

9. Pierwsza  wielka  manifestacja  pod  hasłem  „Żądamy  Ziem  Zachodnich”  odbyła  się
w  Poznaniu  już  13  marca  1945  r.  Podobne  wiece  miały  miejsce  w  innych  częściach
Wielkopolski. Stąd wniosek, że Wielkopolanie to najbardziej światli i gospodarni obywatele
Polski, a ich stosunek do Niemców był zdecydowany. Mają Oni duże zasługi w polonizacji
i  odbudowie  zdobytych  ziem.  W kwietniu  45  r.  odbył  się  w  Poznaniu  „Tydzień  Ziem
Zachodnich”.  Naukowcy  wygłaszali  wykłady,  o  historii,  o  polskich  prawach
i o możliwościach gospodarki, i kultury. W następnych latach organizowano „Tydzień Ziem
Zachodnich”  już  w  całej  Polsce.  Szczególnie  uroczyście  obchodzono  Święto  Morza
i „Tydzień Ziem Śląskich”. Poznański Zw. Zach. w 1945 r. zorganizował w Polsce 1231
zebrań  i  wieców  zachęcających  do  wyjazdu  na  Zachód.  Od  Szczecina  rozpoczęto  cykl
imprez 1946 r. pod hasłem „Trzymamy Straż nad Odrą”. Osadnicy wojskowi na Ziemiach
Zachodnich   otrzymywali  gospodarstwa  rolne  o  wartości  250q  żyta  bezpłatnie  Np.
dokument pani Zofii Kłosowskiej brzmiał: „Żołnierz I Armii murem polskości stanie nad
Odrą I Nysą. Za ofiarną walkę z niemieckim faszyzmem i wierną służbę dla dobra Polski,
Naczelny Dowódca Marszałek Michał  Żymierski  rozkazem nr  141 przyznał  Obywatelce
Plutonowej  Zofii  Kozik  prawo  do  otrzymania  na  własność  10  ha  ziemi  wraz
z domem i zabudowaniami gospodarczymi w powiecie Kluczbork. 2  maja 1946 r.
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Fot. Uczniowie SP w Wierzchosławicach (mieszkańcy Wierzchosławic i Domanowa) w latach 50 –
tych ub. w. Stoją od lewej: Kazimierz Wojciechowski, Jacewicz (?), Wieczorek Henryk, Halina

Malinowska, nauczyciel – Bojanowski? Gustaw, nauczycielka?, Henryk Kwiatkowski, Jacewicz
Bolesław, Weronika Jarmarek. Poniżej od lewej: Boberda (?), Rybińska Danuta, Rączka Celina,

Kazia Janus, Jan Stępniak, Teresa Plucińska, dwie nierozpoznane, Adela Pastuch. Na siedząco od
lewej: Tadeusz Wojciechowski, Wanda Haik, Józefa Ciołko, Cybura?, Krystyna Dąbrowska, Marian
Grzegorczyk. Z przodu dwaj chłopcy nierozpoznani. (Fot. własność Adeli Pastuch z Marciszowa).

Fot. Nowe Bogaczowice (w latach 1945 - 47 Bogaczów).Od lewej: Władysław Tracz, (?), Józef
Zawrotnik, Jan Błażewski, Aleksander Wojtkiewicz (życzliwy darczyńca P.M.P.), Józef Tracz, Ignacy

Błażewski. (fot. udostępnił A. Wojtkiewicz).
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CIEKAWSZE WIADOŚCI O DZIAŁANIACH NA RZECZ IDEII PIASTOWSKIEJ –
ZACHODNIEJ I POLSKOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA

Fot. Artykuł z Gazety „Chłopska Droga” pt. „Zdemobilizowani żołnierze gospodarzami na
Ziemiach Odzyskanych”.

     Ważnym elementem promocji  Ziem Zachodnich i  Północnych w latach powojennych były
wystawy. Największą z nich była Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. Jej projekt
narodził się już w 1945 r. w Poznaniu, gdzie miała być eksponowana pod hasłem „Przez walkę
i  krew  ku  piastowskim  szlakom”.  Jednak  plany  zmieniono  uznając,   że  „Wrocław  posiada
wyjątkowe  możliwości  ze  względu  na  posiadanie  kompleksu  o  pow.  3  km.  kw.  W tym „Hali
Ludowej”.  (dziś  „zniemczona”  na  Halę  100  –  lecia).  W  dniu  15.09.1947  r.  premier  Józef
Cyrankiewicz mianował Komisarza do spr. Wystawy. Miała dokumentować, że granica na Odrze
i Nysie jest  granicą pokoju. W dn. 10.I.1948 r.  członkowie Komitetu zwiedzili  teren,  który był
zasłany  sprzętem  wojennym,  okopami  i  bunkrami,  wiadukty  uszkodzone  od  bomb.  Sieć
elektryczna,  wodna,  gazowa  zniszczone,  a  pawilony  spalone.  Od  początku  maja  rozpoczęto
intensywne prace remontowo – budowlane. Budżet Wystawy obliczano na 710 mln zł, a wpływy
miały wynieść do 300 mln. zł. W związku z Wystawą odbudowano też gmachy: Uniwersytetu Wr.
i Państwowy Dom Towarowy. Usunięto tys. ton gruzów, posadzono kwiaty i usunięto ok. 70 tys.
napisów niemieckich. Powołano Komitet Otwarcia. Z Warszawy przybyli członkowie rządu, korpus
dyplomatyczny oraz przodownicy pracy i inne organizacje. Zorganizowano specjalne pociągi. 21
lipca 1948 r. przybył prezydent Bolesław Bierut, a nieobecny był Wł. Gomułka, który przebywał na
przymusowym urlopie w Kowarach. (Przybył 10 sierpnia). Po przemówieniach Wystawa została
otwarta. Biuro Obsługi przyjęło 4.016 wycieczek w liczbie 484.352 osób, więcej osób przybyło

20



indywidualnie. Obsłużono 18 kongresów   

Fot.  Wystawa Ziem Odzyskanych, która miała za cel podkreślić związki przyznanych terenów
z Polską. (Sto wielkich dni). W głębi Hala Stulecia, do niedawna Hala Ludowa.(kresowiacy.com)

i zjazdów (22.960 osób). Ekspozycję zwiedziło 45.564 uczestników Kongresu Młodzieży, 668 tys.
uczniów szkół, 580 tys. robotników. Łącznie do końca października 1 mln. 534.789 osób, w tym 67
tys. chłopów. (Niewiele bo lato więc ważne prace w polu). Z zagranicy przybyło blisko 5 tys. osób
w  tym  514  uczonych,  pisarzy  itp.  „Wrocławska  ekspozycja  była  obrazem  wielkiego  dzieła
polskiego, który w ciągu 3 lat pod kier. obozu demokratycznego zdołał zaludnić i zagospodarzyć
prastare piastowskie dzielnice, przywrócone Polsce dzięki zwycięstwu Ar. Czerw. i odrodzonego
Wojska  Polskiego”.  (Powiedział  Komisarz  Rządu  ds.  WZO).  Dodał  też,  że  to  Rewolucja
Październikowa umożliwiła powstanie Polski w 1918 r. (Co jest zgodne z prawdą, a jak do tego
doszło  przeczytajmy  ks.  Wiesiołego.  „Rosja  we  krwi  skąpana”.  Jest  to  dziś  skrywane  przed
młodzieżą).  Wystawa  w  sumie  była  znaczącym  wydarzeniem  dla  Wrocławia,  Dolnego  Śląska
i Ziem Zachodnich.

Na słowiańskiej góry szczycie,
Pod jasną nadziei gwiazdą,

Zapisuję wróżby słowa:
Wróci, wróci  stare gniazdo,

Stare prawo, stara mowa
I natchnione Słowian życie

Tak pisał  Roman Zmorski  (poeta  etnograf  z  okazji  pobytu  na  Ślęży ok.  1850 r.  Zaś  Zygmunt
Stęczyński w poemacie „Sudety” z XIX wieku ciekawie opisał bolkowski zamek, . Oto fragment:  

Obraz z owej ustroni, nad którą przeważnie,
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Panuje zamek Bolko dumnie i poważnie.
Podnosząc się ogromny nad wysokie lasy,

Z którego okiem państwo podziwiają krasy.
Dzikiego przyrodzenia daleko, blisko,

Rozwalonego Świna piękne widowisko.
Od niepamiętnych czasów chlubnie stojącego...

I o zamku Chojnik.
Zamku miły, zamku luby!
Opadniony z dawnych sił!

Niegdy byłeś gniazdem chluby
Jako strażnik do zaguby.
Właścicieli swoich był

Książę Bolko wzniósł te mury
Na wierzchu tych dumnych skał

W pokolenia – ś późne stał!
Szląsko z dawna nasze było
Więc ty zamku jesteś nasz
A choć wiele się zmieniło
Czy przyrosło czy ubyło

Ty świadectwo kiedyś dasz...
(Dlaczego dzieci i młodzież nie zapoznają się z powyższą poezją bliską im ojczystej ziemi. Gzie są
lekcje i „ścieżki” regionalne? A Niemcy wytykają nam brak poezji śląskiej).

Fot. Repatrianci z Francji przybyli na Dolny Śląsk w 1946 r. Zasłużyli się w rozwoju przemysłu
Wałbrzycha. (arch. Ossolińskich).

• Zasiedleniem Ziem Zachodnich w tym Dolnego Śląska zajmował się Państwowy  Urząd
Repatriacyjny i  od  13.XI.45  r.  Ministerstwo Ziem Zachodnich.  Gospodarstwa  nadawały
Urzędy Ziemskie w starostwach. Milicję w terenie organizowała Woj. Komenda MO we
Wrocławiu,  którą  sformowano  w  centralnej  Polsce.  Fabryki  od  komend.  ar.  radz.
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przejmowały Grupy Oper. Min. Przemysłu, a majątki Państwowe Nieruchomości Rolne.

Fot. 10 czerwca 1945 r. jednostki Wojska Polskiego rozpoczęły służbę graniczną na Odrze i Nysie
Łużyckiej. Jednocześnie całymi kompaniami żniwowały (www. lubuski pl) 

• Polska administracja ziem Zachodnich organizowała się też samorzutnie po przejściu frontu
(od  lutego  –  marca  45  r.)  przy udziale  robotników przymusowych  i  wsparciu  komend.
polskiego wojska i armii radz. Mianowali oni wójtów, burmistrzów i sołtysów, organizowali
siewy wiosenne, a w sierpniu żniwa.

• Większość Polaków zaludniająca Dolny Śląsk po II Wojnie Światowej pochodziła ze wsi lub
środowisk robotniczych, tj. ok. 70 – 80 %. 31. XII. 1948 roku stanowili oni 73.5% populacji
Wrocławia (W. Misiak, 1977r.)

• Na dolnośląskie  żniwa 1945 r.  z  centralnej  Polski  przyjechało  14 batalionów szkolno –
młodzieżowych. Zboże dzielono: Ar. Rad. - 40 %, adm. polska 60 %. W praktyce różnie
bywało, kto młócił ten dzielił po swojemu.

• Związek Radziecki,  też  myśląc  i  o  sobie,  pomógł  stworzyć  Polskę  z  zachodnią  granicą
dogodną do obrony (krótką i opartą o rzeki, a od północy o morze). To już od maja 1945 r.
granicę  zachodnią  obsadziło  Wojsko  Polskie  nie  Ar.  Radz.  Zaś  Prusami  Wschodnimi
podzielił się Związek z Polską i nam nie zagrażają nie „wiszą” nad nami jak w 1939 r.
wojownicze Prusy. Teraz na skutek skłócenia „wisi” nad nami kawałeczek Rosji.

• Pierwszy transport pionierów na D. Śl. (250 osób specjalistów) przybył 12. 04. 45 r.  do
Trzebnicy. Następny 22 kwietnia. Oba z centralnej Polski.

• Poniemieckie  nieruchomości  na  Ziemiach  Zachodnich  przeszły  na  własność  państwa
polskiego na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 13. XI. 1945 r.

• Poniższą  piosenkę  w  1975  r.,  którą  na  Festiwalu  Piosenki  Żołnierskiej  w  Kołobrzegu
śpiewała Dana Lerska. Festiwal cieszył się dużym powodzeniem. Był transmitowany przez
TVP.

• W Cieplicach k. Jeleniej Góry w okresie PRL postawiono pomnik w formie dwóch mieczy
tzw. „Miecze Piastowskie. Odbywały się uroczystości 9 maja.(Obecnie również).

• Stowarzyszenie „ Księstwo Jaworskie” w l.  2008 – 9  wydało wspaniałą  mapę terenów
byłego księstwa. Wybiło też monety z wizerunkiem Bolka I.

• Właściciel posesji w Nagórniku „ochrzcił” dwa srebrne świerki imionami: Bolko I i II.
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Fot. Drużyna ZHP im. gen. Karola
Świerczewskiego w Gostkowie w latach

powojennych (ok. 1947 r.). Obok sztandaru
stoją: Kazimiera Zarzycka i Olga Wojtkiewicz.
Inne rozpoznane osoby to: Antoni Stoncel, p.

Kruszyńska (Baryłko), Michał Kruszyński, Stefan
Lipiński, Barbara Pryczek.  Prosimy czytelników

o rozpoznawanie tych młodych ludzi. Drużynę
zorganizował nauczyciel p. Włodarczyk.

(fot. P.M.P.)

Rozklekotana ciężarówka, 
a dookoła obcy świat,

Na głowie zmięta rogatywka,
A w głowie i w kieszeni wiatr

Na zachód wiodły wszystkie drogi
Z dalekich ziem,z dalekich stron.

Kto by pomyślał Boże drogi
Że tutaj będzie jego dom

Szli na zachód osadnicy
Szlakiem wielkiej niedźwiedzicy

Karabiny i rusznice
Zawiesili w cieniu brzóz

Swe prawa mieli niepisane
Najprostsze z wszystkich ludzkich praw

I pili życie prosto z dzbana
I rzeki przepływali wpław
Grywali w kości i o kości

Z partnerem który zwał się "los "
I nie szukali dziury w moście

Lecz budowali nowy most
Szli na zachód osadnicy...

Gdzie się podziały tamte czasy
Spłynęły, jak wezbrany nurt
Dziś osadnicy w ortalionach

W klubo-kawiarniach robią ruch
I tylko czasem na kolanach

Kołysząc wnuka wspomni ktoś
O tamtych romantycznych czasach

I ze wzruszenia zadrży głos
• W Świdnicy stoi pomnik z czasu PRL w kształcie tarczy Grunwaldu z dwoma mieczami

oraz napisem Grunwald 1410 – Berlin 1945. Składa się kwiaty.
• Jan Spila z Paszowic, pionier i organizator Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych 1945 r.

napisał  wiersz,  który  dowodzi,  że  uczuciowo  wspierał  On  ideę  piastowską.  (Przybył
z Bielska – Białej).

Po tej straszliwej wojnie granice zmienione,
Przywróciły nam ziemie dawno zniemczone.

Przybył tu lud polski z dawnych Kresów Wschodnich,
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I osiadł na wieki na Ziemiach Zachodnich.
Jest też wielu ze środkowej Polski,

Z Podhala, Mazowsza oraz z Małopolski.
Żyją teraz zgodnie i w wielkiej przyjaźni,
Pamiętając o latach przeżytych bojaźni.

• W 1958 roku w Jeleniej Górze odbyły się obchody 850-lecia miasta. Odsłonięto popiersie
założyciela grodu Bolesława Krzywoustego.

• Józef  Winiewicz  już  w 1945  r.  pisał  w  Londynie:  „Nie  trzeba  nam wracać  do  tradycji
ekspansji  ku  Wschodowi,  tradycji  Jagiellonów...”  Polacy  muszą  zasilać  siły  swego
zbiorowego życia tradycją Piastów”. Więc zasilajmy jak kto może i umie.

• Sławny  sprzed  wojny  min.  gosp.  Eug.  Kwiatkowski  w  1946  r.  powiedział:  „Polska
wtłoczona między dwa bloki – blok przestrzeni od wschodu i blok agresji od zachodu miała
zawsze trudną sytuację... Nowe granice zdecydowanie poprawiają położenie Polski, tworzą
państwo narodowe, dają podstawę do rozwoju,  a co ważniejsze pozwalają zregenerować
naród. Ziemie Odzyskane wyrwą Polaków z zapaści, pozwolą wyprostować plecy, odzyskać
samopoczucie moralne” (Tj. po latach cierpień wojennych). Nie słuchajmy więc mącicieli
politycznych,  a  co  powiedział  znakomity „gospodarz”  Kwiatkowski,  który jak mało kto
z nas znał Polskę przedwojenną, wojenną i powojenną.

• „Po  II  w.  św.  wróciliśmy do  piastowskiego  gniazda.  Tak  oto  uporaliśmy się  z  naszym
świtem  słowiańskiego  jutra”  (Były  poseł  J.  Dobrosz  z  Wrocławia,  znawca  spraw
niemieckich).

• W l. 1960 i1970 – tych  ukazały się „Pamiętniki Inżynierów” (Z D. Śl.) oraz Pamięt. i Wsp.
Osadników  Ziem  Odzyskanych”,  też  Wsp.  (Jeleniogórzanin)  są  w  Wierzchosławicach,
a 2 inne w bibliotece w Bolkowie. Gdzie Pam. Inżynierów?

• Kultura  Paryska  (pismo J.  Giedroycia)  w  1981 r.  napisała,  iż  Polacy  winni  wyrzec  się
pretensji do Wilna i Lwowa. Przyznano po dziesiątkach lat rację polityczną lewicy czyli
Polskiej Partii Robotniczej, choćby w kwestii granic.

• Na  bocznej  ulicy  Strzegomia  stoi  pomnik  z  inskrypcją  „Chryste  Błogosław  Naszej
Piastowskiej Ziemi Którą Raczyłeś Nam Wrócić Wdzięczni Parafianie 4 Grudzień 1946 r.”.
(A  w  Roztoce  jest  6  pomników  ale  żaden  nie  upamiętnia  polskiego  osadnictwa),  w
Wałbrzychu na pomniku kilka tablic lecz żadna nie pro piastowska. Raczej „cierpiętnicze”.

Fot. Posąg Orła usytuowany na Górze Piaskowej w Ziębicach to największy w Europie pomnik
z ceramiki (wysokość 8 m, rozpiętość skrzydeł 10 m, powstał na początku lat 70 – tych.),

zaprojektowany przez architekta i rzeźbiarza Tadeusza Tellera,. U stóp pomnika złożone są prochy
z pól bitewnych II wojny światowej. (www.polskieszlaki.pl  ) 
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• Legnicki  Pomnik  Braterstwa  Broni  ma  5  elementów  polskich  (tj.  rolnika,  robotnika,
żołnierza, dziecko i matkę czytającą dzieciom) oraz tylko 1 żołnierza radzieckiego, a mimo
to  znaleźli  się  ludzie  którzy żądali  jego usunięcia.  Społeczeństwo  jednak  obroniło.  Ten
pomnik wspiera ideę piastowską, dziękuje Wojsku Polskiemu i Armii Radzieckiej. ALARM!
ZAGROŻONY!

• Przy niemieckim pomniku wojowników (z mieczami), na bolkowskim cmentarzu są kwiaty
i pali się znicze, a przy polskim ku czci bohaterów II w. św. nie ma nigdy nic (ani 1.09, ani
8.05.ani 15.08). Gdzie są szkoły? Gdzie mieszkańcy? Kto i dlaczego daje taki przykład?
Przywozi tylko „ktoś” ze wsi bukiecik. Może na 70-cio lecie będzie lepiej? M. Cwanek
zadziała.

• W średniej  wsi  Platerówce  k.  Lubania  na  kamieniu  z  orłem piastowskim (bez  korony)
widnieje napis:  „Bohaterskie Kobiety Żołnierze Batalionu im. Emilii  Plater I  Armii WP.
Przywracały Polsce Prastare Ziemie Piastowskie w Walce i Trudzie Dnia Powszedniego.
12.X.1987”. Wspaniały przykład promocji myśli piastowskiej.

• Od 2 – 3 lat  w Bolkowie na zamku gromadzi się zdjęcia i  dokumenty w celu otwarcia
wystawy pt.  „Szli  na Zachód osadnicy”.  Świetnie,  ale dlaczego tak wysoko? np. w DK
byłaby dostępniejsza dla starszych. Trzeba ją obejrzeć choć nie łatwo. Otwarcie w maju
2015 r.

• W 1985 r. Poczta Polska wydała znaczek upamiętniający przyłączenie Ziem Zachodnich,
m.in. z mapą i tekstem „40 -  lecie Ziem Odzyskanych. Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”. Czy
wyda z okazji 70 – lecia?

• Obszar  pozyskanych  Ziem Zachodnich  wynosi  107  tys.  km kw.,  a  ziemie  utracone  na
Wschodzie miały obszar 182 tys. km kw. Jednak nie wszystkie ziemie tam orali chłopi –
Polacy bo część jej była w posiadaniu: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów bądź Żydów.
Poza  tym większość ziem wschodnich  była  słabej  jakości  (piachy,  moczary,  rozlewiska,
puszcze i góry). Gdzie był czarnoziem to brak lasów, budulca i opału. Chłopi zyskali 100 %
ziemi więcej na Zachodzie.

• Dość szybko po 1945 r.   na  Dolnym Śląsku utworzył  się  patriotyzm regionalny.  Wielu
rozpierała duma, a szczególnie młodych. Ludzie pragnęli  się bawić,  pełne były gospody
i restauracje. Porównywano się z kolonizacją amerykańską, oburzano się na słowa „Dziki
Zachód”. Dziś „elity” te fakty przemilczają, bujdę głoszą o „czarnej dziurze” i samym occie.
Teraz lud się mniej bawi i mniej spożywa mięsa czerwonego.

• Wrocław po II w. św. w 70 %  zasiedlili „Centralacy” najwięcej ze wsi i małych miasteczek,
pozostałe 30 % to przesiedleńcy ze Wschodu (najliczniej Lwowa) i z Zachodu.

• Za czasów PRL postawiono we Wrocławiu pomnik (tj. władza ludowa) papieżowi Janowi
XXIII  –  mu  gdyż  wsparł  polskie  prawa  do  tych  ziem  mówiąc,  że  są  „po  wiekach
odzyskane”. Teraz „gagatkowie” i politycy piszący historię za niemieckie euro to podważają
aby zarobić lub się przypodobać. „Pełzająca germanizacja” - prof. Nowak.

• O  tym  jakimi  kłamcami  jest  dziś  wielu  „wstecznych”  polityków  świadczy  wypowiedź
jednego  z  nich  i  to  wysokiej  rangi;  „Peerelowska  władza  bardziej  zniszczyła  kraj  niż
okupacja  hitlerowska”.  Tą  wypowiedzią  ten  serwilista  obraził  miliony  Polaków  którzy
wysiłkiem rąk i  umysłów odbudowali  po wojnie miasta z Warszawą na czele,  rozwinęli
rolnictwo ( 19 mln świń, 7 mln krów – dziś połowa mniej), odbudowali i zbudowali nowe
fabryki,  stocznie  i  dzielnice  mieszkaniowe.  Nie  dla  władzy  lecz  dla  ludu,  inteligencji
i przyszłych pokoleń. To po prostu wstyd, że tacy politycy są u władzy, w sejmie, sejmikach
itp.  i  że  zatruwają  oni  umysły dzieci  i  młodzieży,  które  nie  pamiętają  lat  PRL-u.  Tacy
włodarze  nie  zachęcą  Nas  do  świętowania  zwycięstwa  i  odzyskania  Śląska.  Wrocław,
Szczecin, Gdańsk były zniszczone w 60 % i odbudowano je właściwie za Ludowej Polski
i rozbudowano przemysł. Fakt były i minusy, a czy dziś ich nie ma?

• Nawet  Józef  Mackiewicz  (prawicowy  „żubr”  kresowy)  ok.  1946  r.  napisał  z  Londynu
„Gdybyśmy mieli możliwość zmiany ustroju w Polsce za cenę utraty Ziem nad Odrą i Nysą
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– należałoby utrzymać Ziemie Odzyskane nawet gdyby to oznaczało przedłużenie rządów
komunistów”.  Wniosek  ?  „Trzymanie”  z  Zw.  Radz.  miało  korzyści  ponadczasowe.
(Mackiewicz przybył do PRL)

Fot. Studzianki Pancerne. Pomnik – Mauzoleum żołnierzy WP. Na tablicach wyryto nazwiska
poległych żołnierzy. Bitwa 16 sierpnia 1944, 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte

I Armii Wojska Polskiego. W bitwie zginęło 484 żołnierzy, 1459 zostało rannych, 63 zaginęło bez
wieści. (pl.wikipedia.org  .) 

• Sławny felietonista Zyg. Nowakowski po wojnie w Londynie pisał, w felietonie z 1961 r. pt:
„Zdrowie Hanusi” gdzie dziecko polskie nie prosi USA, o wyzwolenie Polski lecz o uznanie
granicy na Odrze i Nysie. (Dobry Bóg czuwał nad rozumem Anusi Zyg. Nowakowskiego
i to Bóg kierował polityką Wł. Gomułki. (Janusz Dobrosz z Ligi Polskich Rodzin). Jeśli
więc Pan Bóg kierował Wł. Gomułką to i B. Bierutem, R. Żymierskim, St. Mikołajczykiem
i  innymi  lewicowcami  co  wspólnie  zabiegali  o  Ziemie  Zachodnie.  Też  Bóg  zapewne
zmiękczał serce Stalina, że Polskę wspierał, a szatan kusił Anglików i Amerykanów żeby
chronili  Niemców.  Rozumiała  partia  robotnicza,  rozumiał  naród,  a  nie  ufał  Bogu  rząd
londyński  bo nie  godził  się  na  Ziemie Zachodnie,  chciał  Wschodu w czym go nikt  nie
wspierał.

• Jeszcze  raz  zacytujmy  Janusza  Dobrosza,  wcale  nie  sympatyka  komunizmu:  „Granica
zachodnia  nie  była  tylko  linią  wewnętrzną  imperium  komunistycznego,  a  była  jak
najbardziej  granicą  państwową  Polski. („A dziś  „pańscy”  politycy  i  historycy  głoszą
bajdy”). Jest pewne przed trybunałem historii i racji stanu, że słuszność miał Gomułka (czyli
też PZPR), bo w zakresie polityki niemieckiej  realizował interes narodu polskiego. Jego,
choć  siermiężny  socjalizm, miał  autentycznych  zwolenników,  ludzi  ideowych,  którzy
w życiu osobistym byli  skromni i  oszczędni”.  Żadnym zespołom sportowym z Zachodu
(w l. 1970 – tych) grającym we Wrocławiu nie przychodziło nawet do głowy by Wrocław
kojarzyć  z  Niemcami  w  jakimś  tam  okresie”.  Tak  więc  czas,  ale  i  siła  LWP i  Armii
Radzieckiej działały na naszą Dolnoślązaków korzyść. Więc wypada szanować pomniki po
PRL-u i Ar. Radz. Nie słuchajmy podżegaczy! MYŚLMY!

• Symbolem miasteczka Ścinawa na Dolnym  Śląsku jest stojący na postumencie czołg po ar.
radz., która po II w. św. go tam pozostawiła. W l. 2012 - 13 określone i nieliczne osoby
rozpoczęły  na  czołg  nagonkę  polityczną.  Burmistrz  przy  pomocy  ankiety  zapytał
mieszkańców,  którzy  w  dużej  większości  opowiedzieli  się  za  jego  pozostawieniem
w centrum osady. Można dodać, że mieszkańcy opowiedzieli się za symbolem zwycięstwa,

27

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIb_i4OjmccCFUGdLAod_ZgPUw&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FBitwa_pod_Studziankami&ei=ZNnFVYa9E8G6sgH9sb6YBQ&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNGKo98PhkGXnXic8fOJN4X-RDQCdA&ust=1439115988554798


braterstwa broni, myśli piastowskiej o którą czołg walczył i ją dziś przypomina, a burmistrz
mądrze postąpił, ślijmy mu pozdrowienia.

Fot. Pomnik Żołnierza Polskiego, Czerwonoarmisty i Niemieckiego Antyfaszysty w Berlinie. Jest
szanowany przez Niemców. (www.dw.com  ) .

• W gminie Niechlów w 2008 r. postawiono pomnik w hołdzie osadnikom pionierom polskim
pod którym corocznie składane są kwiaty.  Wójt zabiegał o niego aż 5 lat.  „Pomnik jest
oznaką szacunku dla pionierów i osadników którzy zjechali tu po II w. św. z wielu stron
świata. Warto o nich pamiętać i ich uhonorować. Kosztował 10 tys. - wójt Jan Głuszko.
Brawo! W 2011 r. Muzeum Łużyckie wydało książkę pt. „Na nowym wśród obcych” (też
w j. niem.). Są w niej zdjęcia, dokumenty, listy i tekst historyczny. Pozycja ciekawa i cenna
dla mieszkańców D. Śl. Jednak są i uszczypliwości pod adresem PRL – u i komunistów
podważające nasze racje i prawa do D. Śląska. Np. że była to krzykliwa propaganda która
ludzi ze Wschodu objęła mianem „repatriantów” bo jakoby Oni nie powracali do ojczyzny.
(Jakub Berman powiedział do p. Torańskiej, że był to powrót i przesiedlenie). I to fakt bo
nie byli tam od zawsze, a pojechali z centrum kraju i byli często przez miejscowych zwani
kolonistami i do dziś mazurami, co sami przyznają  w TVP. W książce pisze się też, że
osadnikom wojsk. władza PRL – u dawała gospodarki poniemieckie ze strachu. Po co te
nieprawdziwe sugestie, komu autorzy chcą się przypodobać? Przeczy temu rozkaz Nacz.
Dow. WP gen. R. Żymierskiego z dnia 3. 06. 1945 r. który głosił m.in. … „oceniając wkład
męstwa i wysiłku żołnierzy w dzieło wolności i wielkości Polski Rząd Rzeczypospolitej
spełniając przyrzeczenie przyznaje prawo żołnierzom obejmowania ziem na zachodzie... .
Zwyciężyliśmy w boju z wrogiem, zwyciężymy w pracy nad budową”. Nie strach więc,
a  spełnienie  obietnicy,  a  gospodarstwa  otrzymali  też:  żołnierze  września  1939  r.,  Sił
Zbrojnych na Zachodzie, partyzanci AL i AK oraz rodziny poległych, a ich dzieci renty na
czas  nauki  bądź  do  pełnoletności.  Natomiast  wielką  pracę  na  rzecz  zakorzenienia,  na
nowych ziemiach nie trzeba zwać „krzykliwą propagandą” bo była konieczna by zmienić
ówczesną   mentalność  ludzi  ze  Wschodu,  żeby  nie  żyli  nostalgią,  a  poczuwali  się
gospodarzami  na  nowej  ziemi.  To  była  Polska  racja  stanu  w  45  r.,  to  była  promocja
i reklama. Ciekawe, że w wyżej wym. książce brak wzmianki o osadnikach z centralnej
Polski. Wspomniano o nich marginalnie jako o szabrownikach, Owszem szabrownicy byli
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z Centrali,  ale  i  Wschodniacy potrafili  przeciągać  maszyny lub meble z poniemieckich
domów do swojego. Jednak przybywające od sierpnia 1945 r.  transporty „Zabugowców”
(jak ich zwano potocznie): wiozły, przyjmowały, osiedlały, karmiły i ochraniały instytucje,
i  urzędy  organizowane  już  od  maja  przez  ludzi  z  Polski  centralnej.  Rząd  wysyłał  tu
milicjantów całymi  batalionami (uzbrojonymi też w karabiny maszynowe) oraz  dobrych
urzędników i  fachowców. To kolejarze z  Centrali  odbudowali  tory kolejowe, uruchomili
urządzenia i najczęściej obsługiwali transporty przesiedleńców. Z tym, że w rozwoju uczelni
wyższych Wrocławia większe zasługi  mieli  profesorowie lwowscy i  duże dla  górnictwa
W-cha nafciarze z Drohobycza i Sambora, ale też repatrianci z Francji.

Fot.  Defilada wojsk polskich w 1944 r. na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie,który
spontanicznie witał idącą ze wschodu armię gen. Berlinga. (teatrnn.pl )

• Dnia 15.09.2014 r. na Rynku w Kamiennej Górze członkowie towarzystwa historycznego
(skrajnej opcji) ustawili wystawę pt. „Polskie Podziemie Zbrojne na Kresach Wschodnich
po 1944 r.  - ostatni Obrońcy Kresów”. Bardzo jesteśmy ciekawi czy Towarzystwo zrobi
wystawę w maju 2015 r. poświęconą zwycięstwu nad Niemcami, 70 – leciu powrotu Śląska
(całego),  politykom  i  żołnierzom  LWP,  którzy  walczyli  by  Śląsk  i  Ziemie  Zachodnie
znalazły się w granicach państwa polskiego. Wszak członkowie Tow. są Dolnoślązakami
dziećmi i wnukami osadników. Jeśli interesuje ich szlak ucieczki Bryg. Święt. pod opieką
wojsk niemieckich to  może zainteresuje bardziej  ten bojowy Wojska Polskiego od Sielc
i Sum do Berlina i Łaby oraz II armii przez Dolny Śląsk nad Nysę do Budziszyna i czeskiej
Pragi. Może Tow. złoży kwiaty pod piastowskim pomnikiem na cmentarzu w Zgorzelcu, lub
tym w Kamiennej Górze z czasów PRL.

• 8.  V.  2015  r.  media  podawały,  że  po  raz  pierwszy  obchodzimy  Narodowy  Dzień
Zwycięstwa. Informacja ta nie jest prawdziwa, gdyż Narodowy Dzień Zwycięstwa został
ustanowiony  przez  Krajową  Radę  Narodową  dnia  8.  V.  1945  r.  Do  1989  był  hucznie
obchodzony z paradami wojskowymi włącznie.

• Mennica Polska z okazji jubileuszu 70 – lecia zakończenia wojny 1945 – 2015 wybiła medal
srebrno – złoty w ilości 25 tys. egz. 

• W dniach 14 – 17 maja 2015 r. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu organizuje obchody
jubileuszu 70 – lecia zakończenia II wojny i osadnictwa polskiego.
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Fot. Oni zdobywali Berlin. Żołnierze
Kompani Moździerzy  III Pułku
Piechoty I Dywizji im. Tadeusz

Kościuszki. Rok 1945.
 (fot. wł. Teresy Napory).

• Zespół  Szkół  Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze nosi imię 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska
Polskiego.  Co  roku  24  października  odbywa  się  uroczystość  ku  czci  patrona.  Trzeba
pogratulować, że Dyrekcja i Uczniowie Szkoły nie szukali egzotycznego patrona, a wybrali
Pułk którego walka w bitwie budziszyńskiej przyczyniła się realnie do odzyskania D. Śl.
W 1945 r. Pułk po Operacji Praskiej w maju 45 roku przybył do Kam. Góry. Pielęgnując
tradycję  Szkoła  wspiera  ideę  piastowską,  wzmacnia  tym  samym  „gałąź  dolnośląską”.
Dlatego w podziękowaniu tej szkole i innym im. II Ar. WP, (np. w Zgorzelcu, która gości
kombatantów  i  w  Szkole  Podstawowej  w  Bolkowie)  oraz  żyjącym  nielicznym  już  jej
żołnierzom   (m.  in.  W.  Karpowiczowi  z  Sadów),  autorzy  dedukują  poniższy  fragment
poematu „Drogi”.

Hej wy, Góry Sudeckie!
Hej wy, Lasy Saksońskie!
Szedłem wami ja, szedłem.
Dzień i noc. Z Polskim Wojskiem.

Drugiej Armii dywizje.
Wiódł generał  Świerczewski,
Na brzeg Łaby, na Drezno.
Wolność niósł Ziemi Czeskiej.

Hej ty, Nyso Zielona!
Hej ty, Odro Błękitna!
Śmierć żołnierska nam nieraz,
Krwi szkarłatem zakwitła.

• Na D. Śl. nie działa żadna ogólno – regionalna organizacja polska patriotyczno – narodowa
niezależna politycznie. Taka, rzec można, obronna, a pielęgnująca i propagująca myśl i ideę
piastowską.  A tymczasem na Górnym i  Opolskim Śląsku działa  prężnie (proniemiecki?)
Ruch  Autonomii  Śląska  (RAŚ).  Domaga  się  on,  nie  swobód  kulturalnych,  ale  niby
gospodarczych, maskując cele polityczne. Dlaczego jego członkowie prowadzą działalność
antypolską? i kto ich zachęca? - pyta publicysta Rafał Żak.  I dalej pisze: „Na ile działalność
RAŚ  jest  wyrazem potrzeby  na  ile  zaś  wynika  z  gry  politycznej  naszego  zachodniego
sąsiada.  Jako  patrioci  musimy walczyć  z  separatyzmem,  aby nie  dopuścić  do  rozkładu
państwa.  Wszyscy Polacy powinni  trzymać  się  razem,  gdyż  tylko  wtedy jesteśmy silni
i  trudni  do  pokonania.  Liga  Obrony  Suwerenności  nie  walczy  ze  Ślązakami,  tylko
z farbowanymi lisami” - koniec cyt. Trzeba dodać, że mimo licznych fal emigracji liczba
„Niemców” w Polsce nie maleje. Czyja to zasługa?.
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Fot. 1 – sza Warszawska Brygada
Kawalerii w drodze na zachód,

„na Berlin” 
(Fot. p. Tadeusza Kapitanowicza

z Ciechanowic  żyjącego żołnierza
brygady l. 1944 – 48).

• W kontekście powyższego
trzeba  wspomnieć,  że  w  niektórych  pow.  D.  Śl.  założono  drużyny  Polskiego  Związku
Strzeleckiego (przedwojenna org. piłsudczyków). Po zapoznaniu się z celami i programem
można być sceptycznym czy ta org., o na wpół militarnej tradycji, może pozyskać sympatię
większości  mieszkańców D.  Śl.  Czy jej  celem nie  jest  formowanie  młodzieży w jednej
ideologii, zwalczanie lewicy, niektórej prawicy i Ludowców jak to czyniła do 1945 r. Poza
tym  co  istotne  czy  będzie  wspierać  i  to  mocno,  tradycję  piastowsko  –  zachodnią,  czy
pielęgnować wschodnią  myśl  Józefa  Piłsudskiego.  Istotne czy drużyny dolnośląskie  Zw.
Strzel. będą organizować rajdy z wieńcami na cmentarze I Ar. WP ( na Wale Pomorskim,
Kołobrzegu) i II Ar. WP w Zgorzelcu, czy będą pielgrzymować do Lwowa i Wilna. Śledźmy
w internecie co czynią. Autor zachęca Strzelców dolnośląskich do działań piastowskich. Np.
marsz  zimowy szlakiem  I Armii WP od Warszawy do morza, będzie wielkim wyczynem.
W kwietniu  niech  „forsują  Odrę”,  a  w maju  „zdobywają  Berlin”.  Koniecznie  winni  też
przejść  i  szlak  II  armii  spod  Wrocławia,  obok  Legnicy,  „sforsować  Nysę  Szaloną”,
przedrzeć  się  przez  Lasy  Saksońskie  i  złożyć  kwiaty  na  mogiłach  żołnierzy  polskich  i
radzieckich bowiem oni tam walczyli w 45 r. dosłownie ramię przy ramieniu. Nie, oni nie
dąsali się na siebie, do czego dziś zachęcają młodzież niektóre partie i organizacje. Te rajdy
będą chwalebnym wyczynem dolnośląskich Strzelców. Dedykujemy „Strzelcom”, szkołom
im. I Armii WP i żyjącym frontowcom inną część cyt. wyżej poematu:

Drogo, drogo żołnierska,
Koleiny, wyboje,
Polską armię prowadzisz,
Wraz z Czerwoną na boje.

Wał Pomorski, Wybrzeże,
Szturmem wzięty Kołobrzeg.
Tędy ciągnął Popławski,
Do przyczółków na Odrze.

Łabo, Łabo szeroka,
Szmaragdowe masz tonie,
Poiliśmy w twych wodach,
Nasze zdrożone konie.
 (Hej Strzelcy! „Na kasztankach kłusem nad Łabę)
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• Nad Łabę dotarła Warszawska Brygada Kawalerii  Ludowego Wojska Polskiego. (W niej
służył Tadeusz Kapitanowicz, żyjący (marzec 2015) w Ciechnowicach.

Nocne szturmy berlińskie,
Kościuszkowska legendo,
Nieśli chłopcy na rękach,
Działa z pietra na piętro.

A gdy sztandar Kantarii,
Zapłonął nad Reichstagiem,
Zatknęli Kościuszkowcy,
W Berlinie polską flagę.

• Przykrym i dziwnym faktem jest, że synowie i wnuki frontowców I i II Armii Ludowego
WP nie utworzyli prężnej, dolnośląskiej organizacji wspierającej pamięć o wojsku idącym
ze  wschodu,  które  wyzwalało  Polskę  i  zdobywało  Ziemie  Zachodnie.  Dwanaście  pow.
zasiedlono tym wojskiem, a ich wnukowie tam i na D. Śl. dziś żyją. Tak łatwo dali zepchnąć
w kąt pamięć o bojach swoich dziadków. Ulegli propagandzie „feudałów”, a powinno by
stać ich na organizację większą  niż „Strzelec”. Tym zaś którzy będą zwycięstwo i powrót
D. Śl.  do Macierzy świętować przy ogniskach,  na festynach,  bądź jechać wycieczką do
Zgorzelca autor proponuje śląską piosenkę śpiewaną przez młodzież w l. 1950 – 70 – tych.

Pierwsza zwrotka:
Na granicy Dolnego Śląska,

Jest tam przepaść wielka.
Tam niejedna panieneczka śląska,

Utraciła chłopca.
 I ostatnia:

Kury, kaczki i zielone gęsi,
Nie chciały jajek nieść.

Kogut się dowiedział wojnę wypowiedział,
Musiały jajka nieść.

   

Fot. Bracia Cybulscy, Polacy w latach II w. św. w armii
USA. Niższy Edward jako pilot myśliwca, a wyższy Józef
latał na bombowcach. Pisał do ciotki w Marciszowie, że
bombardował Berlin i latał nad „starym krajem”, więc

pewnie nad naszymi Ziemiami Zachodnimi. Po wojnie miał
w USA sklep na który napadł bandyta i Józefa zabił. Ich

rodzice pochodzili z Podola. (Fot. własność T.
Kapitanowicza).

• Nowa  Gazeta  Jaworska  poinformowała  o  podziale
Funduszu sołeckiego na 2015 r. (166.722 zł). Na ogół
przeznaczano  go  na  różne  cele  gospodarczo  –
rekreacyjno – sportowe, ale też na:  święto pstrąga,
ziemniaka.  Stowarzyszenie  Kaczawskie  org.
corocznie święto pierogów (ruskich?). Dobrze, trzeba
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Fot. Forsowanie Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego 16. IV. 1945 r.
(historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com ).

rozmaitości,  wycieczek  i  zabawy dla  zdrowia.  Jednak  żadne  sołectwo  nie  przeznaczyło
choćby złotówki na jubileusz powrotu D. Śl. do Polski, ani złotówki na kwiaty pod Pomniki
Bohaterów II w. św. (w Bolkowie, Jaworze i cmentarzyk ar. radz.). Jednak nie posądzamy
o  złą  wolę  po  prostu  nie  pomyślano,  nikt  nie  przypomniał.  Nie  jest  więc  zbyt  dobrze
z  tutejszym  patriotyzmem  w  wymiarze  regionalnym.  Może  dlatego,  że  telewizja  nie
przypomina  i  nie  przypomni  bo  elity  warszawsko  –  krakowskie  chciałyby  żeby  o  tym
zapomnieć.  Powinien  przypominać  PSL bo  lud,  i  rolnicy  dużo  skorzystali  po  wojnie.
Robotnicy również niemało i mieszczanie z murowanych miast i nowych osiedli.  Jednak
gdzie jest i  dlaczego milczy inteligencja „świat nauki” Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy,
Jawora, Bolkowa czy Kamiennej Góry?. To już w l. 1844 – 51 polski krajoznawca opisał
naszą ziemię w poemacie pt. „Śląsk”. „Podróż Malownicza w 21 Pieśniach” w której mówi
o polskości  Śląska, szuka jej śladów, wyraża nadzieję, że ziemie te kiedyś powrócą do
Macierzy. Właśnie powróciły przed 70 – ciu laty,  a my nie pamiętamy aby ten fakt uczcić.
Młodzież  i  dzieci  ciągle  tu  „kują”  wiersze  i  poematy  o  dalekich  ziemiach  litewskich
i ruskich, a nie znają one, ani nauczyciele, (poza wyjątkami) ani jednego wierszyka o D. Śl.
o Jaworze czy Bolkowie. (A są J. Ziętka czy Mariana Cwanka). Nie uczy się ich bo niby nie
uznane przez „Warszawę” bo nie narodowe. Czas byśmy my je uznali za nasze dolnośląskie.
Mają wszak rymy równie piękne jak Mickiewicza i są tutejsze bliskie oczom to i sercu.
A oto fragment poematu dotyczącego Świdnicy, roku1847:

Świdnica nad wodami Bystrzycy spoczywa
W pełnym zdrowiu czystego powietrza używa...

...Zamek stoi obszerny, wiekami sędziwy
Zdarzeniami ciekawy, całością szczęśliwy
Którego mury Bolko kosztownie wystawił
I w nim ostatnie lata swego życia trawił

Kościoły się oparły niestałości losu
Tum. św. Wacława wystawiony z ciosu

Przez króla Bolesława Wielkiego, wspaniały
Świadek polskiej świetności, potęgi i chwały...
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Fot. 6 Bateria 40 Pułku Artylerii Lekkiej 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Stoją od lewej:
Kwiatkowski, Burzyński,Żygadłowicz, Malarczyk, Chryszczanowicz, Wincenty Karpowicz –

mieszkaniec Sadów Górnych. Siedzą: Kruk, Powiełajtis. (fot. wł. Wincenty Karpowicz).

• Wrocławska telewizja w każdy poniedziałek o godz. 17.30 nadaje wspomnieniową audycję
pt. „Pociąg do Historii”. Prezentowane są wspomnienia pionierów z Dolnego Śląska. Warto
oglądać i słuchać czy audycja jest obiektywna.

• W listopadzie 1977 roku delegacja kombatantów województwa jeleniogórskiego przywiozła
z  Gliwic  odlew  orła  piastowskiego,  który  został  umiejscowiony  na  postumencie  przy
cmentarzu wojennym w Zgorzelcu. ( Z rozmowy z płk. Jakubowskim).

• W Strzegomiu stoi  pomnik  z  1946 r.,  z  gwiazdą  ku  pamięci  Ar.  Rad.  Przez  nią  raczej
postawiony bo jest tylko inskrypcja w j. rosyjskim. Od czasu do czasu „ktoś” po nim chlapie
farbą. Tymczasem nawet skrajnie prawicowy J. Dobrosz w książce pt. „Zniewalanie Polski”
przyznaje: „Polacy wiedzieli, że gdyby nawet po 1956 r. mogli oderwać się od ZSRR to
musiała  by Polska  zapłacić  swymi  Ziemiami  Zachodnimi  odzyskanymi  i  z  tak  wielkim
trudem zasiedlonymi i  zagospodarowanymi. Nie było w Polakach takiej  woli.  To wynik
gwarancji ZSRR dla Ziem Zachodnich i Północnych Polski, a brak takich gwarancji (do
zjedn. Niemiec) mocarstw zachodnich. Polacy pomni doświadczeń 1939 r. wiedzieli, że na
zachodnich partnerów nie ma co liczyć”.  Czyli  do 1990 r.  Ar.  Radz.  była Polsce wielce
pożyteczna (nie szkodziła), szczególnie nam Dolnoślązakom. (Owszem były i problemy).
Polacy jednak spokojnie pracowali, bawili się i spali,    a tymczasem rewanżyści odchodzili
na „wieczną wartę”.

• Prof. Andrzej Nowak z Krakowa twierdzi, że tylko ideą jagiellońską (czyli ekspansją na
Wschód)  możemy  wzmocnić  siły  narodu.  Autor  tego  nie  podziela,  gdyż  ciągłe
przypominanie młodzieży, że Kresy Wsch. były nasze, tam była najlepsza kultura, poeci,
politycy czy ziemia spowoduje, że ona w końcu w te mity uwierzy co w przyszłości może
skutkować konfliktami z państwami za naszą wsch. granicą. Wielki filozof powiedział, że
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„trzeba umieć w odpowiednim czasie zapomnieć”. Tu twórzmy poezję regionalną i czytajmy
ją, twórzmy mity i legendy, bajki o ludziach i zwierzętach, górach i lasach  (Jest taki lasek
nazwany „Rajem” przez dziewczynkę przybyłą z Kazachstanu (stepy) w 1946 r. do Sadów).
Czy dzieci o nim wiedzą? Może go oznaczyć tabliczką? I już jest mit, ale namacalny bo do
lasku można wejść, jest tuż, tuż nie na dalekiej Ukrainie czy Litwie.  Pole i wzgórek pod
Paszowicami też mają bajdę – gawędę. Nawet  bujdy mityczne, śmieszne, ale dzieci takie
lubią,  zapamiętają  na  całe  życie  i  opowiedzą  swoim dzieciom.  Mogą zwiedzić  miejsce,
biwakować  na  nim,  mogą  obejrzeć  gospodarstwo  gawędziarza  w  Sadach,  odszukać
fotografię i pamiątki po nim. A czy nie można urządzić wycieczki szkolnej np. szlakiem
poniższego wiersza?

Szczyt Truskolas i urodzajna w grzyby Młynarka,
To od wieków w Nagórniku ukochana parka.

On króluje w Lesie Duchów,
Ona skalista dla młodych zuchów.

Łysica od mroźnych wiatrów chroni,
Kwiaty grusz, śliw, wiśni, jabłoni.

• Jest i gawęda o Pomniku Zgody na Przełęczy Pojednania do którego 3 lata temu przybyła
m.in. wycieczka z Szkoły Podstawowej w  Sadach Górnych. Mają uroczą fotografię i to
w książce.  Są  inne  fotografie,  bo  tam się  działo.  W innych  wsiach  też  tylko  trzeba  to
rozgłosić, wypromować

• Jest w rejonach Bolkowa, Marciszowa i w okolicznych wsiach wiele wzgórz i gór z których
roztaczają się ciekawe i miłe widoki. Trzeba tylko chcieć wspiąć się, a wówczas docenimy
uroki  Ziemi  Dolnośląskiej.  Nabierzemy  chęci  do  czczenia  i  świętowania  jej  polskich
jubileuszy.  Możemy  zaprosić  naszych  Ziomków  z  Niemiec.  Niech  się  cieszą  z  nami,
krajobrazów nie zabiorą,  a ich miłości do D. Śl.  nie trzeba im odbierać.  Niech przyjadą
Jaworzanie na południowe krańce powiatu, wyjdą na Górę Łysicę, a zobaczą nieomal całe
„Księstwo Jaworsko – Świdnickie” od Śnieżki po Legnicę.

• Nam również wypada zakochać się  (czas  najwyższy)  w nowym kształcie  terytorialnym.
Młodzież  nie  może  rosnąć  na  wschodnich  mitach  i  na  ich  mitycznej  tradycji.  Owszem
przywiezioną tu ze Wschodu, Zachodu (rep. np. z Francji i Jugosławii) i Centrali kulturę,
i zwyczaje należy szanować, kontynuować ale jako już tutejsze dolnośląskie. Np. Mamy
w  Czarnym  Borze  Zespół  Ludowy  „Janicki”  o  tradycji  góralskiej  i  to  są  Górale  nasi
dolnośląscy nie tatrzańscy. Oryginalnymi Dolnoślązakami w kulturze muzycznej są zespoły
z Bolkowa („Echo”, „Bolkowianie”), „Kukułeczki” z Pogwizdowa czy zesp. „Pogórzanie”
z Paszowic i nowe w gm. Marciszów. Śpiewają „literacką gwarą dolnośląską” piosenki ze
wszystkich reg.  dawnej  RP,  a  tu  przywiezione  przez Pionierów.  Po co Gale i  Festiwale
Kresowe,  bardziej  będą  łączyć  „Gale  Dolnośląskie”  z  całym  zasobem  regionalnych
piosenek. Po co Biblioteka Kresów Wschodnich na Zachodzie? Czy nie lepiej „Biblioteka
Piastowska”  z  książkami  o  Wschodzie,  Centrali,  a  szczególnie  o  Ziem.  Zachodnich
i Dolnym  Śląsku. Działy regionalne w bibl. od 1990 r. ubogo się uzupełnia w nowe książki.
Z czego więc mamy czerpać wiedzę?, czy tylko z internetu?, który często bałamuci.

• We wsi Stare Bogaczowice w dniu 29. V. 2015 r. zostanie odsłonięty pomnik jubileuszu 70 –
lecia powrotu i osadnictwa na Dolnym Śląsku. 

• Trzeba organizować stałą pracę w celu pełnego zbudowania polskiej tożsamości kulturalnej
i  historycznej  na  D.  Śląsku,  oraz  na  całych  Ziemiach  Zachodnich.  Przykładem niechaj
będzie twórczość Wł. Krupy z Marciszowa, Mariana Cwanka z Wierzchosławic, czy Józefa
Zientka z Jawora, który w kilku wierszach pięknie pożegnał Ziemię Rzeszowską, z której
przybył, a w dalszych już „gwarą dolnośląską” (literacką) sławił „swój” Jawor i powiat. Dla
przykładu zaprezentujemy jego wiersz o bliższym nam Bolkowie.
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Bolkowska Ballada

Panuje nad okolicą
Kolebka historii Piasta
Zamek i jego ruiny
Twierdzą minionych lat.

Duchy odległych czasów
Na zamku mają swe zjazdy
Tu również raz do roku
Wróżki mają swój bal.(rockowe)

U stóp się miasto ściele
Ratusz zagląda ciekawie
Do Arkad – romantyczności
Kto szczęście zaprosił w dom.

Fot. Pomnik Bohaterów II w. św. w Bolkowie
 (w Rynku)w dniu 8 – 9 maja 2015 r. Bukiet z szarfą

złożyli zwolennicy Idei Piastowskiej, a wiązankę
kwiatów i znicze postawił przedstawiciel

Klubu Poezji „Iskierka”. (fot. Szczepan Napora).

• Wybitny  znawca  stosunków  polsko  –  niem.
Janusz  Dobrosz  uważa,  że  rywalizacja  (nawet
starcie) polsko – niemieckie będzie się odbywać
na  polu  prawa,  historii  i  ekonomi.  Autor
„zabierze  głos”  odnośnie  historii  (nie  jest
prawnikiem  ani  ekonom.).  Otóż  wiele  wsi  w
regionie  nie  ma  swych  dziejów  po  1945  r.
Natomiast  nasi  ziomkowie  Niemcy  napisali
wiele  monografii  i  wydają  je  nawet  w  języku
polskim. Ich relacje nie zawsze są miłe. Jednak
cenimy  te  pozycje  bo  ukazują  nam  głębszą

historię naszych miejscowości. Jednak nie wypada nam zadowalać się, iż kończy się ona na
1945 – 46 r. Archiwalia mamy na D. Śl. zdążymy po nie sięgnąć i za 10-tki lat. Autor na dziś
apeluje i zachęca do spisania relacji starszych i „młodszych” osób. Pytać o wszystko  np.
skąd i kiedy przybyli, jak wspominają tutejszych Niemców. Gdzie i czym pracowali, gdzie
i  jak  się  bawili.  Pytać  o  zwyczaje,  piosenki,  przysłowia,  żywienie,  zaopatrzenie,  życie
polityczne i  partyjne,  bezpieczeństwo, wolność,  czasy „Solidarności”  i  stanu wojennego,
Wątpliwe  czy starannie  zrobią  to  dzieci,  raczej  starsza  młodzież,  studenci,  nauczyciele,
sąsiedzi. Fakt na to trzeba czasu, ale są ferie, urlopy, wakacje, zima. Zbierajmy, kopiujmy
i opisujmy fotografie dziadków i sąsiadów. Róbmy zdjęcia przy różnych uroczystościach,
ale i przy pracy gospodarskiej, maszyn rolniczych i innych przedmiotów użytkowych bo
jutro mogą zniknąć nam z oczu. Świetny przykład nam dają w NGJ: pani M. Tokarska –
Mazur, oraz panowie Piotr Pacak i, Bogdan Krupa oraz kilka innych osób.  Wiele faktów
„uratowali”  Oni  z  przeszłości  Bolkowa  i  Jawora.  W Kamiennej  Górze  są  im  podobni
i  w  innych  miastach  również.  Słabo  jest  na  wsiach.  Tak  więc  z  zapałem  gromadźmy
i  dokumentujmy 70 – lecie  naszego polskiego tu  bytowania.  Jak  to  robią  np.:  Czesław
Zapotoczny  z  Sadów,  Krzysztof  Wiktor  z  Wrocławia,  Szczepan  Napora  z  Nagórnika
i pracownicy DK w Bolkowie. Następne pokolenia Dolnoślązaków i te małe dzieci będą
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nam za to wdzięczne tak jak my jesteśmy wdzięczni czytając pamiętniki i  wspomnienia
z dawnych lat i wieków. Ujawnijmy ciekawe fotografie z czasów Ludowej Polski z ludem
w białych koszulach, pod krawatami, ciepło ubranym, w wysokich butach, a gospodynie
w sukniach i sukienkach, oraz roześmianą młodzież, zespoły sportowe i artystyczne. Po to
by obalić  bujdy „  flamastrów” medialnych i  politycznych o „czarnej  dziurze”  i  „occie”
czasów PRL-u. Są takie zdjęcia na pewno  tylko nieco trudu trzeba.

• Tym którzy będą pisać i spisywać, zbierać, fotografować, organizować ten ważny jubileusz,
i tym aktywnie w imprezach uczestniczących dedykujemy wierszyk:

Tu gdzie ziemia górska średnio i dobrze żyzna
Tu na Dolnym Śląsku moja ojczyzna

Tu jest kraj sudecki rodzinny mój
Nagórnik, Domanów, Sady, Gostków, Bolków Zdrój

I Marciszów, Jawor, Wałbrzych, Szczawno Zdrój.

• Jesienią 2014 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt. „Stalin grabi Ziemie Zachodnie
Polski”. (Nadal grabi, zmartwychwstał?). Zamieszczono zdjęcia transportów. Otóż według
danych  oddziały  trofiejne  arm.  radz.  wywiozły  (głównie  do  sierpnia  45  r.)  15  –  20  %
ruchomego  majątku  Ziem.  Zach.  (maszyn,  mebli,  urządzeń,  zwierząt),  czyli  mienia
poniemieckiego, które prawnie (do sierp. 45 r.) nie było jeszcze polskie. Wywożone mienie
Zw. Radz. traktował jako zdobycz wojenną, a były i uzgodnienia z Rządem Tymczasowym
(lubelskim). Czy wypada nam do dziś to tak „bojowo” wypominać? Otóż Niemcy w l. 1941
– 44 tak straszliwie zniszczyły, zrabowały i spaliły ogromne obszary Zw. Radz., że on tymi
wywozami na pewno nie wyrównał nawet połowy strat jakie poniósł na skutek napaści. Po
drugie  kto  Zw.  Radz.   zwróci  22  –  25  milionowe  straty  ludzkie?  Może  mocarstwa
zachodnie?,  które  straciły  ok.  20  -  krotnie  mniej  osób.  Należne  dostawy  z  Niemiec
zachodnich, też Amerykanie „cykali” i w 1947 r. w ogóle zaprzestali. My zaś wiemy, że to
Ar. Radz. pobiła i wyrzuciła Niemców z Ziem Polskich i Zachodnich oddając je Polakom
choćby  i  o  20  % mniej  bogate.  Polska  z  puli  ZSRR otrzymała  tysiące  maszyn,  statki
parowozy z byłej NRD i różną pomoc radziecką. Miast, wsi, pól, jezior i lasów nie wywieźli
nic, służą już czwartemu pokoleniu. Więc po co to szczucie? Z czego, ile i jak korzystamy
opowiedzą poniższe fragmenty poematu pt. „Dolnośląskie bogactwa”

Na odzyskanym, żyznym „Dolnośląskim Podolu”,
Pszenica sypie sześćdziesiąt z hektara i bez kąkolu.

Na dębowych kijach, w kominach, wędzimy kiełbasy,
Szynki, polędwice, balerony, wieprzowe frykasy.

Z trzykośnych łąk soczystych zbierają chłopy,
Tysiące kul kiszonki, tu i ówdzie siana kopy. …

… O złocistą sadowską kukurydzę, aż się kury proszą,
W Bogaczowie, Gostkowie, u gospodyń miliony jaj znoszą.

Wokół Jawora zielenią się łany słodkich buraków,
Rośnie” bujny cukier” dla Polski i Dolnoślązaków. …
… Nie ma na drogach piachu, ani podolskiego błota,

Są drogi bite i asfalty, nie straszna im słota.
Nie ma poleskich bagien, topieli, moczarów,
Są łany pól uprawnych tysiące hektarów. …
Skarbem też ważnym nasza mowa literacka,

Nie bałakamy, rozmawiamy  jak elita warszawska. …
… Dolny Śląsk łowi, kopie, młóci, zrywa i siedzi,

Pod Śnieżką, na granicie, węglu i na miedzi.
Wszystkiego bogactwa nawet nie znamy,

Ani zmierzyć, zważyć, zmieścić co posiadamy...           Sz. N.
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• Władze Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a następnie Rządu Tymczasowego
już od sierpnia 1944 r. rozpoczęły przygotowania do przejęcia Ziem Zachodnich. 16. I. 45 r.
powołano  Grupy Operacyjne.  Pełnomocnikiem Rządu  Tymcz.  Na D.  Śl.  został  minister
przemysłu St.  Piaskowski dotychczasowy wojewoda kielecki.  Co ciekawe to rząd polski
zachowywał „poprawność” tworząc administrację polską przed Konferencją Poczdamską,
a  z  drugiej  strony realizował  postanowienia  Manifestu  Lipcowego  o  granicy  na  Odrze
i  Nysie  Łużyckiej.  W  woj.  kieleckim  i  krakowskim  formowano  grupy  urzędników
z przeznaczeniem na Dolny Śląsk.

• Pierwszą  siedzibą  polskiego pełnomocnika  była  Trzebnica.  (Stąd  w niej  piękny pomnik
z czasu PRL,  a obecnie wzbogacony i to przy nim organizuje się Dni Pioniera)

• Pierwszym prezydentem Wrocławia mianowano Bolesława Drobnera (14. III. 45 r.) znanego
działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. Od września 45 r. podjęło działalność Kuratorium
Oświaty, a od czerwca do września 45 r. wytyczono nowe polskie obszary gmin zbiorczych
m.in.  gminy:  Wierzchosławice,  St.  Bogaczowice,  Dobromierz,  Marciszów.  (Były  one
znacznie  inne  niż  dziś  w 2015 r.)  W tym też  okresie  mianowano wójtów,  burmistrzów
i sołtysów oraz starostów” (jako pełnomocników).

Fot. 1945 r. „Odra pod Gozdowicami, zachodnia granica Polski. Na pierwszym planie żołnierze 11
pp. pod dow. kpt. Feliksa Szczepańskiego wkopują słupy graniczne. Dalej widać most pontonowy

oraz zachodni niemiecki brzeg Odry” (fot. z tyg Stolica Nr 19 (1066) z 12.05.1968 r.).

• Dużym wsparciem dla administracji polskiej były oddziały ludowego Wojska Polskiego. Na
D. Śląsk powróciła z Niemiec II armia. Te działania to: obsadzenie granicy, rozminowanie
terenu,  zapewnianie  porządku,  zabezpieczenie  majątku,  sianie  i  zbieranie  plonów,
organizacja osadnictwa wojskowego, pomoc w wysiedlaniu Niemców i osiedlaniu Polaków.
A co  bardzo  istotne  to,  że  na  terenie  zajętym  przez  WP ograniczona  była  samowola
„wesołych” żołnierzy radzieckich.

• Ważną też rolę w osiedlaniu ludności polskiej odegrał utworzony 7. X. 1944 r. (dekretem
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PKWN)  Państwowy  Urząd  Repatriacyjny.  Bezpieczeństwo  cywili  zabezpieczały
organizowane i przybywające z Centrali bataliony milicji (MO).

• Rozporządzeniem R. Min. z dnia 29. V. 1946 r. utworzono m.in. woj. wrocławskie, a w nim
38 powiatów, 82 miasta, 271 gmin wiejskich i 2882 wsie.

Fot Przesiedleńcy w drodze na Ziemie Odzyskane 1945 r. (fot. ioh.pl )

Fot. Przesiedleńcy z Kresów przed krytym wagonem towarowym przed podróżą na
 Ziemie Odzyskane. (wyborcza.pl )

• Rozpoczęła się organizacja życia społecznego, gospodarczego i politycznego. (Sposobem
rewolucyjnym jak  w  całej  Polsce  do  1956  r.  Tak  pisze  wybitny  filozof  Andrzej  Leder
w książce pt. „Prześniona rewolucja”). Inaczej krwawa walka wewnętrzna niecierpiących
siebie obozów politycznych, które wówczas nie były gotowe do „Okrągłego Stołu”. Życie
straciło  ok.  30  tys.  osób.  Jedni  chcieli  zmian  radykalnych,  drudzy  nie  zdolni  byli  do
ustępstw.  Rzesze  narodu  udziału  nie  brały,  ale  ze  zmian  społecznych,  Reformy Rolnej
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i  upaństwowienia  chętnie  korzystały.  Dzisiaj  te  rzesze  mówią  „to  nie  my to  staliniści”.
Naród  ludowy nie bronił  socjalizmu bo czynnie w swej przeważającej masie,  nie obalał
klasy panów. Zrobiły to za niego instytucje RP – PRL i może kilka tysięcy aktywistów.
Rzesze ludowe były jednak (po cichu, w duchu) rade z pozbycia się panów, o czym marzyły
przez  wieki. I to jest cała tajemnica o której milczą elity i IPN. Rewolucję - rewoltę na
Ukrainie choć krwawą popierają, a własnej nie uznają. W Polsce w l. 1939 – 56 dokonała się
rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna przy obcej pomocy, ale jednak rewolucja. Głęboko
przeorała ona tkankę społeczeństwa tworząc warunki do działania dzisiejszej klasy średniej,
czyli mieszczaństwa. Utorowała drogę do zmiany mentalności Polaków czyli odejście od
mentalności  pańszczyźniano – folwarcznej  do miejskiego stylu życia.  Jednak ta  nowa –
potężna siła (właściwie duże rzesze narodu) nie wiedząc skąd się wzięła, mając nieczyste
sumienie  z  powodu przemocy,  ta  nowa siła  unika  określenia  skąd się  wywodzi  i  unika
wejścia w życie polityczne jako świadomy podmiot. Gdy ta w. wym. siła jest pozbawiona
tożsamości to i  całe społeczeństwo gubi się nie mogąc odpowiedzieć kim jesteśmy, kim
chcemy być teraz i  jutro.  Trzeba zadać pytanie kto nam zabrał,  kto skradł  tę  rewolucję
l.  1939  –  56.  Filozof  Andrzej  Leder  twierdzi,  że  skradła  ją  polskiemu  podmiotowi
politycznemu niemiecka i rosyjska potęga. (To co do faktów zdarzonych). Lecz kto, kiedy
i  jak  skradł  świadomość  rewolucji?  Gdzie  się  podziała  pamięć  o  złamaniu  głęboko
zakorzenionej dominacji elit szlacheckich, które przez wieki spodlały chłopa na niewolnika?
Kto przeczyta A. Ledera, Józefa Chałasińskiego – Pamiętniki chłopów ten się dowie.

• Warto dodać, że nie tylko komuniści pragnęli radykalnych zmian ale i Adam Mickiewicz
w  1847  zalecał  rozwiązania:  „  Siła  w  prostym  ludzie  i  od  niego  przyjdzie  iskra….”.
Zamojski do Legionów jako prosty żołnierz;  „ Czy was galicyjskie siekiery niczego nie
nauczyły? Szlachta polska spowodowała, ojczyzny zgubę, musi ona zniknąć! Jej panowanie
skończone,  odtąd  nie  ma  dla  niej  zaszczytów  i  stanowisk”.  (Wspomnijmy  słowa
A. Mickiewicza przy czytaniu wywiadu z prof. Z. Wiktorem ).

Wojsko Polskie na Dolnym Śląsku po II w. św.

• Rozkazem  Dowódcy WP z 22. 08. 1945 r. utworzono Śląski Okręg Wojskowy, a w terenie
organizowano Powiatowe Komendy Uzupełnień z ludzi kierowanych z centralnej Polski.
Jego obszar wynosił 40,1 tys km. kw., a zamieszkiwało go w 1947 r.  4.764,5 tys.  osób.
Według stanu na dzień 22. 10. 45 r. w okręgu stacjonowało 42. 291 żołnierzy.

• W l. 1945 – 48 saperzy na terenie okręgu (D. i Górny Śl.) usunęli 3 mln. 500 tys. min oraz
ponad 7 mln. szt. niewypałów, bomb, pocisków.

Fot. Legnica Pomnik Polsko – Radzieckiego
Braterstwa Broni. (www.damitv.pl )

• Rozkazem (z dnia 10. 06. 45 r.) Naczeln. Dow. wojsko
rozpoczęło  wysiedlanie  Niemców  z  pow.
nadgranicznych.  W  grudniu  1945  r.  skierowano  do
Wrocławia  33  Pułk  Piechoty  w  celu  oczyszczenia
miasta  z  band  rabunkowych.  Tak  więc  obecność
wojska w latach powojennych dla tysięcy osadników
zapewniała bezpieczeństwo i pomagała przezwyciężyć
uczucia lęku i tymczasowości. 

• Armia Radziecka na Dolnym  Śląsku  przebywała w
sumie  49 lat.  Od stycznia  1945 r.  toczyła  tu  ciężkie
boje  (W.  Forgacz}  zakończone  10  maja  kapitulacją
oddziałów  niemieckich  w  rejonie  Wałbrzycha.,
Kłodzka  i  J.  Góry.  Przez  D.  Śl.,  który  był  też

41

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI7N9syomccCFYEMLAodM-EAcw&url=http%3A%2F%2Fwww.damitv.pl%2Ftag_pomnik&ei=Pd_FVc66FIGZsAGzwoOYBw&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNFtph4_A9Y5_QlF2Hm2TiYM6cx3nQ&ust=1439117390974081


zapleczem frontu, przeszło ok. 1.600.000 żołnierzy radzieckich . Po zdobyciu Wrocławia
przez  kilka  dni  w  nim  sobie  hulali   przy  użyciu  alkoholu  przez  co  spaliło  się  wiele
budynków. (Ale były i liczne przypadki, że celowo też podpalali Niemcy). Fakt, że kilka czy
kilkanaście tys. z milionowych mas żołnierzy radzieckich dało się Niemcom i Niemkom,
oraz miastom solidnie we znaki. Pamiętajmy jednak, ze to niemiecka agresja i wojna tak ich
wychowała  i zdemoralizowała. Widzieli ogrom zniszczeń, cierpień i śmierci narodów Zw.
Radz. i swoich rodzin więc trudno było od nich wymagać litości, kultury i dżentelmeńskiego
zachowania. Jednak wspomnienia Niemców i Polaków podają wiele przykładów godnego
zachowania  się  żołnierzy  i  oficerów  tejże  armii  radz.  Następnie  przybywały  oddziały
gospodarcze,  które miały za zadanie wywóz maszyn z niektórych fabryk. Małe oddziały
przejmowały majątki rolne, które miały produkować dla wojska żywność. M.in. w Sadach,
Wierzchosławicach, Starych Bogaczowicach, Gostkowie, Nagórniku, a w  Bolkowie zajęli
sporą  część  miasta.  W  Świdnicy,  Jaworze  i  Legnicy  były  większe  garnizony  armii
radzieckiej, które stały tam aż do ewakuacji. (1993 r.). W 1946 r. pozostało ich na D. Śl. ok.
130  tys.,  a  z  ZSRR przybyli  pracownicy cywilni  i  rodziny oficerów.  Od  lipca  1945  r.
dowództwo Północnej Grupy Armii Radzieckiej mieściło się w Legnicy. Dowodził marsz.
K.  Rokossowski  w  l.  45  –  49.  (Legnica  przed  wojną  była  siedzibą  dużego  garnizonu
niemieckiego i wielkim węzłem komunikacyjnym). W Legnicy wojsko radz. zajęło 30 %
miasta tzw. „kwadrat”,  a w nim 2,5 tys.  ofic.  i  15 tys.  żołn.  Używali  i  kilka budynków
w mieście. Po umowie z grudnia 1956 r. liczebność Ar. Radz. w Polsce miała wynosić 66
tys. żołnierzy i oficerów plus rodziny. W końcu 1990 r. rozpoczęły się rozmowy na temat
wycofania, a w maju 1992 r. podpisano układ. 13. 09. 93 r. opuściła Legnicę ostatnia grupa.
Ich dzieci przyjeżdżają, dobrze wspominają, założyli strony internetowe. Jednak na ziemi
dolnośląskiej pozostało na zawsze 16.152 żołnierzy poległych. W 1947 r. spoczywali oni na
139  cmentarzach.  Oprócz  tego  na  D.  Śl.  są  też  szczątki  dziesiątków  tys.  zmarłych
i  zamęczonych  przez  Niemców  jeńców  armii  radzieckiej,  wojska  polskiego  i  innych
narodów. Wielu miejsc ich pochówku nieznany do dziś.

Na pozycyji  diewuszka, proważdała bąjca
W cziomnej noczi prostlissa, na stupinkach w kryńca

I pa-ka-za tumanami uchodił pariniok
Wsiacz to była zachadana, wsiacz garieł aganiok.

(Powyższą rosyjską, frontową piosenkę śpiewało w latach powojennych także wielu kombatantów
polskich, którzy walczyli w składzie I i II armii idących ze wschodu).

• W czerwcu 2011 roku staraniem PPS odbyła  się  w Warszawie sesja  naukowa na  temat
znaczenia  Ziem  Zachodnich.  Obecny  był  oficer  Henryk  Kalinowski,  który  w  1945  r.
z kolegami wkopywał pierwszy słup graniczny nad Odrą.

• Kiedy  jesienią  1956  r.  premier  J.  Cyrankiewicz  wniósł  do  Zw.  Radz.  nowe  pretensje
w sprawie reparacji wojennych A. J. Mikojan „wkurzył się”  i określił koszty wyzwalania
polskich ziem na 34 mld. rubli „nie wspominając o 600 tys. poległych żołnierzy radz. ale
nam to nawet nie przyszło do głowy”. Strona radz.  oświadczyła,  że z Ziem Zachodnich
i Północnych Polski wywiozła dobra na sumę 500 mln. dolarów. Zaś z Niemiec zachodnich
otrzymał Zw. Radz. maszyny na sumę (śmieszną) 12,5 mln. dolarów i Amerykanie dostaw
zaprzestali (wbrew umowie) aby nie niszczyć za bardzo Niemców. Z Niemiec wschodnich
ZSRR pobrał odszkodowania w wys. 3 mld. 81 mln. 900 tys. dol., a z tego Polska pobrała
maszyny i urządzenia na sumę 257 mln 800 tys. dol. Z reszty zrezygnowano na rzecz NRD.
Czyli wsch. Niemców „ogolono”, a zachodnie oszczędzono.

• Przed rokiem 1945 pow. jaworski zajmował 647,7 km. kw., a po wojnie 585 km. kw., zaś
obecnie 581 km. kw. Mieszka w nim 55 tys. mieszkańców.

• W 1941  r.  Sady  Górne  liczyły  –  803  osoby,  Dolne  –  522,  St.  Bogaczowice  –  1691,
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Wierzchosławice  –  1261,  Nagórnik  –  279,  Domanów – 275,  Kłaczyna  –  819,  Jawor  –
13.817, Bolków – 4589, Dobromierz – 1.094. W gminie Bolków i Dobromierz ludzi ubyło,
w gm. Kam. Góra przybyło w l. 2004 – 12.

• Dziś  przez  część  polityków  szczególnie  promowane  jest  Święto  Niepodległości  (11
listopada).  Nie  zaprzeczając   temu  wypada  dodać,  że  okoliczności  jakie  towarzyszyły
powstaniu Polski w 1918 r. przedstawia się nie obiektywnie. Otóż pomija się i ukrywa fakt,
że w l. 1917 -19 trzy kraje zaborcze ogarnęła fala rewolucyjna, a w Rosji obalono w ogóle
carat i pokonano „białych”. To głównie dzięki w. wym. faktom Polacy mogli zorganizować
wojsko i państwo, i nie przelać zbyt wiele krwi. Trzeba to napisać (bo główne media nie
napiszą), że faktycznie najwięcej zawdzięczamy bolszewikom na czele z Leninem. Rosja
radziecka pierwsza unieważniła traktaty rozbiorowe i uznała państwo polskie w granicach
z końca 1919 r.,  czyli  pod Borysławiem i  z Kamieńcem Podolskim. Rozumiał  to nawet
przeciwnik radziecki J. Piłsudski, który w 1919 r. wsparł pośrednio bolszewików, ale wiosną
wznowił wojnę na nowo, odmawiając rozmów o pokoju. (Pisze o tym Jacgues de Launay).
Niestety  Polska  trwała  nie  całe  20  lat  i  popadła  na  ponad  5  lat  w  mroczną  i  krwawą
okupację.   Nie  tylko  z  powodu  napaści  Niemiec  (i  wkroczenia  ZSRR),  ale  też  z  winy
sanacyjno  –  pańskich  elit,  a  także  bankierów  i  kapitalistów  zachodnich  i  USA,  którzy
uzbrajali  za  złoto  armię  Hitlera  i  to  wbrew  opinii  mieszkańców.  To  z  samolotów
wyprodukowanych w USA leciały bomby na polskie miasta. (Pisze amb. USA w Berlinie
W. Tood.) Mimo to, że Polska straciwszy 6 mln. swoich obywateli w 1944 – 45 r. jednak się
odrodziła. Mimo, że Wojsko Polskie (i partyzanci) stoczyło setki bitew i potyczek to jednak
Dzień Zwycięstwa i święto Odrodzenia są wymazywane z pamięci narodu. Zlikwidowano
Plac  Zwycięstwa  i  zniesiono  święta  państwowe:  22  lipca  i  9  maja.  Po  prostu  nowymi
pamięciami eliminuje się pamięci niezwykle ważne dla historii narodu – ludu. Jest to niecna
robota  polityków  lat  1990  –  2012.  Święto  Odrodzenia  Polski  i  Dzień  Zwycięstwa
obchodzony  był  tylko  we  wsi  Uniejowice  k.  Złotoryi  na  prywatnym  terenie.  Tam
M.  Sabadach  stworzył  muzeum  LWP,  Ar.  Radz.  i  PRL czym  wspiera  pośrednio  myśl
piastowską.  Robi  się  wielką  krzywdę  ludowi  pomiatając  jego  historią.  U  osób  to
rozumiejących rodzi ona niechęć do bałamuciarzy historyków i polityków. Oni nie mogą
znieść wyzwolenia ludu, które dokonało się z historycznym opóźnieniem. „To po II w. św.
rząd  robotniczo  –  chłopski  wyzwolił  klasy  społeczne,  które  żyły  dotąd  na  dnie
przedwojennego na wpół feudalnego społeczeństwa” - Józef Tejchma.

• W gminie Udanin  w pow. jaworskim znajduje się  pomnik upamiętniający Powrót  Ziem
Ojczystych do Macierzy. W 2014 r. rozpoczęto pod nim obchody Święta Niepodległości.
Wierzymy, że podobna uroczystość odbędzie się 8 maja 2015 r. z okazji 70 rocz. Powrotu
Śląska i gminy Udanin do Polski.

Fot. Pomnik 300 – lecia Kocikowa (Nagórnik)
w dniu 8 – 9 maja 2015 r. (fot. Szczepan Napora)

• Pomnik  300  –  lecia  Kocikowa  (kolonia  Nagórnika)
z  hasłem  „Byliśmy  –  990,  Jesteśmy  –  1945,
Będziemy !” postawili mieszkańcy Nagórnika w 2003 r.
Pomnik  zdobi  też  tabliczka  z  informacją  o  Ogródku
Księcia Bolka. W dniach 1 – 9 maja i 11 listopada przy
Pomniku powiewa flaga narodowa i stoją kwiaty. Zaś
w Nagórniku w 2012 r. odsłonięto tablicę poświęconą
osadnikom cywilnym  i  wojskowym  tutejszej  okolicy.
Słowem  wszyscy  Dolnoślązacy  mogą  ją  uznać  za
swoją. W roku 1996 obchodzono w tejże wsi uroczyście
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50 Rocznicę Osadnictwa, a w 2005 r. 700 – lecie koncertem Zespołu „Janicki” z Czarnego
Boru.  60-ty  jubileusz  uczczono  rajdem  pieszym  i  wydaniem  ulotki  historycznej  m.in.
z mottem: 60 lat tu polski lud, orze, sieje, znosi trud. 60 lat jest i będzie, w Nagórniku,
okolicy, i wszędzie.

• W Świdnicy piastowską przeszłość przypominają m.in. kamienne posągi: Bolka I, Bernarda
i Bolka II spoglądające na  Rynek z wysokości szczytu ratusza. Wymowę ciekawą ma też
płaskorzeźba piastowskiego orła na ścianie fontanny z Neptunem. Początki Świdnicy jako
miasta sięgają 1267 roku.

• Pionier, organizator szkoły w Sadach Górnych w latach 1945 – 51 promował odzyskany
Dolny Śląsk takim oto wierszem:

zwr. 3.
Stare Piastów ziemie, nowe urodzaje,
Stare porzekadła, a nowe zwyczaje.
Robota się pali echo gra w oddali,
Echo gra w oddali, robota się pali.

Zwr. 4.
Rośnie łan pszenicy, ziemniaków, buraków,
Uprawianych pilnie przez Dolnoślązaków.

Robota się pali …

• W II połowie lat 1940 – tych i l. 1950 – tych na D. Śl. działało wiele instytucji i ośrodków
nauki, które szerzyły wiedzę o odzyskanej krainie. Też w Bolkowie. Dziś jest Tow. Mił.
Bolkowa i Bractwo Rycerskie. Ich działalność jest ograniczona szczupłością funduszy. Są
szkoły: SP im II Ar. WP i Agrobiznesu im. Witosa, który wspierał myśl piastowską. Więc
minimalna promocja idei piastowskiej jest. Wzmacniają również: zespoły ludowe („Echo”
i „Bolkowianie”) oraz poeta ludowy Marian Cwanek z „Iskierkami” (niewspierany gdyż
krytycznie pisze o współczesności). Frag. z jego gawędy poniżej prezentujemy.

Myślę o Pionierach co Dolny Śląsk zasiedlali,
Orali nową ziemię i pierwsze ziarna wrzucali.
Frontowcy, jeńcy łagrów, obozów i zza Buga,

Kochali ziemię, a ich dłonie przywykłe do pługa.
Kiedy skończyły się długie lata wojny,
Chociaż czas był jeszcze niespokojny.
Oni krzepiące hasła pisali na murach,

W wypłowiałych żołnierskich mundurach.
W koszarach zostawili niepotrzebne karabiny.

I jak wędrowne ptaki zakładali tu rodziny,
Ta ziemia przyjmowała przesiedleńca i wygnańca.
Oni osadnicy zdatni do roboty, wypitki i do tańca...

• Jeśli  poezja  na  Ziemiach  Zachodnich  jest  tworzona  z  pominięciem  rzeczy  i  spraw
regionalnych to jest  to  twórczość oderwana od otaczającej  rzeczywistości,  choć ma ona
wartości ogólnoludzkie. Bliższe związanie poezji z D. Śl. uczyni ją konkretną, tj. związaną
z miejscowymi ludźmi i otaczającym krajobrazem. Chodzi o utrwalenie rzeczy, które dzieją
się  wokoło.  Niemiec Ranke powiedział  „Odzyskaniem utraconej  niemieckiej  ziemi musi
zająć się literatura nie polityka”. (Dziś Niemcy stawiają też na gospodarkę). Tak więc nasza
literatura i poezja winny opisywać i sławić Ziemie Zachodnie. Niemiecki pisarz Scholtis
(przed  1960 r.)  zadał  pytanie:  „Z jakim dorobkiem poetyckim wkraczają  Polacy Śląska
w  drugie  tysiąclecie?”  A wołają  o  poezję  i  prozę  regionalną  czytelnicy,  potrzebna  jest
dzieciom i młodzieży do wzmocnienia więzi uczuciowej z krainą w której żyją. Pragną aby
ich proste uczucia twórca pięknie ujął w wierszach, ubarwił kolorami i podniósł na wyższy
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poziom. Dla przykładu jak to zrobił sławny poeta Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu
pt. „Szczecin 1947 r.”

Na przeciw mojego okna, w mieście Szczecinie
złoci się w słońcu jemioła, a obłok przy niej.

W dole dziewczyny idą gwarząc wesoło
lecz tylko śnieg je całuje, pod tą jemiołą.

Ale jest jedna wśród dziewczyn, wietrzna i  morska
ma takie niezwykłe imię, Polska.

Na nią czekały usta. I dla niej chcę wierszem płonąć
Za Szczecin, za Pierwszą Armię, za wolność.

Fot Pracownicy Urzędu Gminy w Dobromierzu w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych (fot. p.
Lencewicz)

• Teren gm. Dobromierz przed wiekami i przybyciem osadników z Niemiec zamieszkiwały
słowiańskie  plemiona:  Ślężan,  Trzebowian.  Pozostało  po  nich  5  grodzisk  w  okolicy
Dobromierza i 1-dno w Roztoce inne w pobliżu Gniewkowa. Najstarszy dokument tyczący
Czernicy pochodzi z 1203 r., a wystawił go biskup wrocławski Cyprian. Sam Dobromierz
datuje się od 1277 r. i przez 536 lat  (do 1945 r.) posiadał prawa miejskie. W roku 1890
uruchomiono linię kol. Strzegom – Bolków, a w 1896 z Jawora do Roztoki. Obecnie od 20
lat  zarastają  krzakami.  W 2014 r.  Urząd Gminy wydał  broszurkę  (15 str.)  informacyjną
o gminie.  Brak jednak opracowania o dziejach gminy i poszczególnych wsi za okres po
1945 r.,  czyli  po powrocie  do  Macierzy.  Cenna byłaby Księga  Pamiątkowa poświęcona
kombatantom II w. św., którzy czynem bojowym realizowali wielką myśl – ideę piastowską
i osiedlili się na terenie gminy.

Piosenko leć, a leć!
Do boju trąbko graj!

Przez burze, śnieg i deszcz,
Idziemy bo nas czeka kraj.

• Czyli  czekali  mieszkańcy  biednych  wsi  i  głodnych  miast,  wynędzniali  chorobami,
ucieczkami wygnani z domów, więzieni w obozach, poniewierani u baorów i niemieckich
fabrykantów,  ukrywający się  w  lasach,  i  oddziałach  partyzanckich.  Szczególnie  czekały
wyczerpane  trudami  kobiety  i  niedożywiane,  marnie  odziane  dzieci.  Czekały  na  chleba
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skórkę  nawet  i  na  szkołę.  Czekały kiedy przyjdzie  Wojsko  Polskie  i  Armia  Radziecka.
Widziały w nich wyzwolicieli i witały radośnie jak np. w Lublinie. Przykre, że dziś kuglarze
- polityczni uprawiają demagogię – rusofobię, a naród – lud daje się łatwo manipulować.

• W  listopadzie  2014  r.  wys.  urzędnik  państwowy  wymienił  najważniejsze  zwycięstwa
polityczne 100 – lecia, czyli niepodległość 1918 r. (zgoda) i drugie obalenie PRL w 1989 r.
co jest nieprawdą bo obalenia nie było, a ugoda przy „Okrągłym Stole”, a zmianę ustroju
ochraniali: gen. Jaruzelski jako prezydent, gen. Kiszczak i ugodowa część PZPR – u. Fakt,
sukces  był  duży  gdyż  uniknięto  (wówczas)  rozlewu  krwi  bratniej.  Dlaczego  pominięte
zostało największe zwycięstwo polityczne i wojenne nad Niemcami w 1945 r. ? Zwycięstwo
dodajmy jedyne tak wielkie w dziejach państwa polskiego na kierunku zachodnim. (W Rosji
się  tego  nie  wstydzą  i  Niemcy  ich  lubią,  i  szanują,  a  nas  niekoniecznie).  Podobnie
Odrodzenie  Polski  w  1944  –  45  r.  po  krwawych  ponad  5  letnich  zmaganiach  i  6
milionowych ofiarach z którymi rok 1918 nawet równać się nie może. Dlaczego pomija się
odzyskanie i zdobycie na Niemcach dużych obszarów ziemskich? Wschód zabrano? A czy
Zw. Radz. nic się nie należało? Po 22 – 25 mln. ofiarach i ogromnych stratach.

• Pisano już, że rolnicy kresowi otrzymali na Zachodzie o 100 % więcej ziemi, ale też ogólnie
Polacy ze Wschodu też mieli jej tu więcej licząc na głowę. Poza tym drugie tyle nabyli na
Ziemiach Zachodnich Centralacy, a tej szansy by nie mieli na Kresach Wschodnich. Także
klimat Ziem Zachodnich był (jest) korzystniejszy niż w trzech woj. wschodnich. (Dłuższa
jesień, łagodniejsza zima i wcześniejsza „wiosna w polu”.

• Na skutek nagłaśniania zwycięstwa (defilady 9 maja, wolnego dnia) społeczeństwo szybko
otrząsnęło  się  z  wojennego  szoku.  Tak  było  aż  do  czasu  wyrośnięcia  urodzonych  tu
Dolnoślązaków, którzy poczuli się „u siebie” w roli gospodarzy więc bardziej dbają o domy.

• W 2005 r. (na 60 – lecie) wydana została praca pt. Dolny Śląsk 1945 – 2005 w której m.in.
napisano „Ziemia na którą przybyli osadnicy była życzliwa bo wsiane ziarno w urodzajną
glebę  dolnośląską  dało  plon  godny...” Przybysze  spadkobiercy  Piastowskich  włości
odkrywali tu polskie Orły sprzed wieków. One mówiły kto te budowle wznosił”. Zaś kard.
Gulbinowicz we wstępie: „Praca mówi o tym, cośmy zastali i przez 60 lat, wysiłku umysłu
i  rąk  zdołaliśmy dokonać.  Niech  obudzi  w  nas  uczucie  wdzięczności  dla  ludzi,  którzy
w  twardych  realiach  tak  ciekawe  i  dobre  zostawili  osiągnięcia. Idźmy  śladami  dobra
i służmy ludziom tu osiadłym i ziemi bogatej ludzkim trudem”.

• Pierwsze  przedstawienie  amatorskie  na  D.  Śląsku odbyło  się  15.08.  1945 r.  w gm.  Św.
Katarzyna. Wójtem był Jan Krukowski z Łoni pow. Przemyślany, repatriant ze Wschodu.
Było na nim wielu wojskowych radzieckich, którzy nie mogli wyjść z podziwu tak sztuka
się im podobała. Zachwycili się kulturą polską.

• Gen. Wojciech Jaruzelski zezwolił na sprzedaż za granicę części Skarbu Piastów Śląskich
tzw   „Oleat”.   Kierował  się  szlachetną  intencją  wsparcia  szpitala  wojskowego.  (Skarb
przywiózł z Moskwy gen. Chupałowski).

• Przy  Internetowej  Dokumentacji  Historii  PRL,  w  2014  r.  zapowiedziano  tworzenie
Archiwum Ziem Odzyskanych. Poszukujmy wymienionych stron, wzbogacajmy je.

W związku z jubileuszem 70 – lecia Ziem Zachodnich pojawiają się w mediach wypowiedzi
celebrytów politycznych  , że byliśmy jako Polska wielkim przegranym po II w. św., że w Jałcie nas
zdradzono i że z jednej okupacji popadliśmy w drugą czyli „sowiecką”. O odpowiedź na te zarzuty
„Przyjaciele...” poprosili prof. Zbigniewa Wiktora z Wrocławia.

Odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1. - W styczniu 2015 r. urzędnik państwowy w TVP powiedział, że Polska w 1945 r.
była największym przegranym.

Odpowiedź:  Przegranym  była  polska  reakcja,  burżuazja  i  wielcy  obszarnicy,  których
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beznadziejna  polityka  przed  drugą  wojną  światową  doprowadziła  naród  polski  do  wielkiej
katastrofy  we  wrześniu  1939  r.  W rezultacie  wojny  i  okupacji  polska  straciła  prawie  6  mln
obywateli.

Dzięki polityce sił lewicy, szczególnie PPR odrodziło się Ludowe Wojsko Polskie, szeroki
ruch partyzancki,  dwie polskie  armie brały aktywny udział  w walkach z Niemcami i  zdobyciu
Berlina. Na zachodzie walczyły wojska polskich korpusów. Dzięki temu Polska w 1945 r. znalazła
się w obozie zwycięzców, a jej  biało – czerwona flaga dumnie powiewała nad murami Berlina
i innych zdobytych miast niemieckich. To Niemcy nam  płaciły odszkodowanie.

Wysiłek zbrojny sprzyjał realizacji polskich aspiracji politycznych i terytorialnych. Polska
odrodziła  się  w  nowych  historycznie  sprawiedliwych  i  korzystnych  granicach, co  znalazło
potwierdzenie na Konferencji Wielkiej Trójki  w Poczdamie.

W czerwcu 1945 r. utworzony został Rząd Jedności Narodowej, uznany przez mocarstwa
i  prawie  wszystkie  państwa  świata.  Polska  stała  się  aktywnym  członkiem  ONZ  i  innych
międzynarodowych organizacji. Zdobyła po 1945 r. wielki autorytet na arenie międzynarodowej.

Wszystkie  argumenty  dowodzą,  że  po  1945  r.  Polska  nie  tylko,  że  nie  była  „wielkim
przegranym”, ale była wielkim wygranym, a jej  wielkie dziedzictwo jest  szczególnie doceniane
obecnie.

Pytanie 2. - Czy w Jałcie nas zdradzono ?

Odpowiedź: W Jałcie (luty 1945), a później w Poczdamie wyrzucono na „śmietnik historii”
zbankrutowaną politykę sanacji i polskich sił reakcyjnych, która była wroga wobec ZSRR i coraz
więcej kłopotów przysparzała zachodnim aliantom. Wraz ze zwycięstwem ZSRR nad faszyzmem
otwarły  się  nowe  możliwości  dla  sił  postępowych,  głównie  robotników,  chłopów,  pracującej
inteligencji  i  dla  rewolucji  ludowo  –  demokratycznej,  a  później  socjalistycznej,  które  były
popierane przez ZSRR. Związek Radziecki dążył do odbudowy silnej, demokratycznej i suwerennej
Polski,  jako  państwa  przyjaznego,  które  zerwie  ze  szkodliwą  przedwojenną  polityką
sanacji,burżuazji  i  ziemiaństwa  („pańskiej  Polski”).  Dlatego  popierał  polskich  komunistów,
socjalistów, postępowy ruch ludowy, postępowych demokratów, którzy utworzyli PKWN i od lipca
1944 r. organizowali na wyzwolonych ziemiach władzę ludową.

W Jałcie, a później w Poczdamie powstały międzynarodowe przesłanki dla ugruntowania
w  Polsce  państwa  robotników,  chłopów  i  postępowej  inteligencji,  państwa  ludowego,
socjalistycznego – Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W Jałcie „zdradzono” nie naród polski lecz
arystokrację pańską.

Pytanie 3. - „… jakoby z jednej okupacji Polska wpadła pod drugą...”

Odpowiedź: Teza całkowicie sprzeczna z obiektywnymi faktami historycznymi. Była ona
i jest formułowana przez zwolenników „stania z bronią u nogi” w latach 1939 – 1944. Jest ona
refleksem zgubnej polityki sanacyjnej balansowania między Niemcami, a ZSRR. Polityka „stania
z bronią u nogi” zakładała niepodejmowanie walki z okupantem, oczekiwania na klęskę Niemiec
,na frontach i wzniecenie powstania przed przybyciem wojsk radzieckich. („Akcja Burza”)

 Polska Rzeczpospolita Ludowa była suwerennym państwem, członkiem ONZ i licznych
międzynarodowych  organizacji,  uznanym  na  arenie  międzynarodowej.  Cieszyła  się  wielkim
autorytetem i  powagą.  Teza,  jakoby była  „pod  nową okupacją”  dowodzi  całkowitej  ignorancji
i zakłamania jej głosicieli.  Jest lansowana przez fałszerzy historii,  nie mających nic wspólnego,
z żywotnymi interesami polskiego narodu. Oto kilka przykładów suwerenności: Ludowe Wojsko na
polskich granicach i  o wysokim autorytecie w narodzie.  Poczta Polska,  pieniądz i  bity w kraju
według  potrzeb,  zawierane  umowy  państwowe,  ziemia  orana  przez  polskich  rolników
i  spółdzielców.  Żaden  obcokrajowiec  nie  orał,  a  dziś  orze  ich  już  wielu.  Poza  tym w 1970 r.
mieliśmy 6 razy studentów więcej niż w 1939 r., 10 razy więcej inżynierów, 3 razy lekarzy, 7 razy
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uczniów szkół  zawodowych,  o 150 % większa produkcja rolna mimo że o 23 % ziemi mniej,
własny  przemysł:  zbrojeniowy,  stoczniowy,  wydobyty  węgiel  sprzedawaliśmy,  a  na  Ziemiach
Zachodnich mieszkało w 1970 r. 9 mln. Polaków.

Pytanie 4. - Niemcy twierdzą, że ich z ziem ojczystych wypędzono ?

Odpowiedź: To nie były wypędzenia, a wysiedlenia w oparciu o Umowę Poczdamską jako
aktu prawa międzynarodowego. Nie wynikały one z działań rządu polskiego, ani nie były wynikiem
naszej wojny z Niemcami, a działaniem zwycięskich mocarstw. Co ważne to wysiedlenie Niemców
w l.  1945 – 46,  zmniejszenie ich terytorium i osłabianie ich państwa  miało uznanie i  aprobatę
międzynarodowej  opinii  publicznej. Można  dodać,  że  choć  ład  po  jałtański  przyniósł  Europie
„zimną wojnę” to jednak „gorącej” udało się uniknąć przez 50 lat co jest bezspornym sukcesem.
Polska  wyszła  na  tym bardzo  dobrze  gdyż  uzyskała  korzystne  granice  i  narodowość,  jednolite
społeczeństwo bez różnic stanowych.

Wrocław - Prof. Zbigniew Wiktor.

• Z  powyższą  wypowiedzią  prof.  Zbigniewa  Wiktora  koresponduje  opinia  Jerzego
Kochanowskiego  w  książce  pt.  „Kresy.  Wielki  mit  Polaków.  …  „Czystki  etniczne
udowodniły,  że  współżycie  na  Kresach  Wschodnich  jest  niemożliwe  (tj.  Polaków
z Ukraińcami, ale i z innymi narodami) i jedynym wyjściem jest rozdzielenie zwaśnionych
narodów. Fakt przejęcia na siebie przez ZSRR  głównego ciężaru wojny spowodował,  że
zachodnie demokracje wyrozumiale traktowały polityczne i terytorialne posunięcia Rosjan
tj. rz. ZSRR  „Pieredyszka” gwarantowana przez Ar. Czerwoną warta była wysokiej ceny.
Polscy komuniści chcieli uratować jak najwięcej z polskiej ludności z Kresów jak i z głębi
Związku. Uzyskali też argument dla usunięcia z Polski ludów wschodnich”. Czas więc by
i Ci, dumnie honorowi Polacy to zrozumieli, wykazali wyrozumiałość do wojennej Armii
Radzieckiej  i  granicznych  decyzji  ZSRR.  Bowiem  ten  straszliwy  ciężar  wojny,  który
dźwigał Zw. Radziecki był na granicy wytrzymałości i mógł on przecież zawrzeć rozejm
z Niemcami, a wówczas los Polski i Polaków byłby tragiczniejszy, ale i też Europejczyków.

• W latach 1950 i 60 – tych prowadzono badania socjologiczne środowisk kresowych pod
względem adaptacji w nowym świecie, czyli głównie na Ziemiach Zachodnich. W l. 1990 –
tych  naukowcy  interesowali  się  pamięcią  międzywojennego  świata  przesiedleńców
z  Kresów.  Tamten  wschodni  świat  opisała  w  Londynie  (socjol.)  Ola  Linkiewicz,  która
w  podsumowaniu  o  Polakach  kresowych  m.in.  napisała:  „Społeczności  te  nie  były  ani
polskie, ani ruskie, ale raczej tutejsze”. Z tezy tej wynika dla powojennej i dzisiejszej Polski
bardzo korzystny fakt. Bowiem tu na zachodzie dopiero w pełni odzyskaliśmy Kresowiaków
dla  kraju,  więc  i  to  czasem bolesne  przesiedlenie  wyszło  na  dobre  państwu polskiemu.
Przykładami  są:  Wojciech  Dzieduszycki  z  Wrocławia  propagator  i  twórca  tzw.  „kultury
wysokiej”,  czy  poeta  ludowy związany  z  Bolkowem.  Tam  w  tarnopolskiem  tworzyłby
w gwarze chachłackiej, a tu pisze językiem literackim. To jest nasze osiągnięcie kulturowe,
więc czy wypada narzekać na repatriację jak to czynią niektóre środowiska?

• Dolnośląskie  Towarzystwo  Społeczno  –  Kulturalne  we  Wrocławiu  wydało  kolejną
publikację pt. Dolny Śląsk (Nr 17/2012, 300 egz., str 295). W piśmie szczególnie bogaty jest
dział  Dolnośląskie  miejsca  pamięci,  w  których  zamieszczono  wiele  wspomnień
Dolnoślązaków. Są też działy: Sylwetki, Nauka i oświata, Historia. Przedstawia się twórców
ludowych,  broni  edukacji  regionalnej  i  opisuje  problematykę  gospodarczą.  Materiały
Redakcja posiada i mogłaby wydawać kwartalnie, ale cierpi dotkliwie na brak pieniędzy. To
przykre, że państwo i Urząd Marszałkowski tak wspomagają tak wartościową publikację
regionalną. Powinna być dostępna w każdej bibliotece i szkole dolnośląskiej.

• Muzeum  Etnograficzne  we  Wrocławiu  będzie  (od  maja  2015  r.)  wyświetlać  filmy
opowiadające o grupach osadniczych przybyłych na D. Śl. po II w. św. Świetna inicjatywa.
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Szukajmy, oglądajmy.
• Jeszcze jedna ciekawostka osadnicza. Otóż w związku z tym, że do końca 1945 r. z ziem

Centralnej  Polski  przybyło  na  Ziemie  Zachodnie  1  mln.  630 tys.  ludzi  wobec  400 tys.
z Kresów Wschodnich władze Ludowej Polski wstrzymały grupowe przyjazdy z centrali.
Ministerstwo Ziem Odzyskanych wydało w sierpniu 1946 r. okólnik zwracający uwagę, „że
w dziele odbudowy państwa procesy stapiania się różnych grup ludności w jedną całość
odgrywają doniosłą rolę. Należy się repatriantom ze Wschodu jako elementowi słabszemu
wszelka pomoc i opieka, gdyż może się wśród nich wytworzyć atmosfera zawodu, goryczy
i przygnębienia osłabiająca zbiorowy wysiłek lepszego jutra”. „Przyjaciele Piastów” słyszeli
jeszcze  w  l.  1970  –  tych  gorzkie  wspomnienia.  Szczególnie  Sybiraków,  że  Centralacy
jechali zaraz za frontem i pozajmowali co lepsze gospodarki. Integracji sprzyjały: szkoła,
kościół,  organizacje  (szybciej  w  dużych  miastach)  i  duży  odsetek  ludzi  młodych,
dynamicznych myślących o przyszłości. Też, że biedne Kresy targane waśniami nie były
szczęśliwą  krainą  jak  się  przedstawia.  Ziemie  Zachodnie  były  szansą  na  awans  więc
przyrost naturalny był tu większy niż w reszcie Polski.

• Być  może  ktoś  po  przeczytaniu  publikacji  posadzić  autorów  o  zbytnie  uczulenie  na
zagrożenie ze strony Niemiec. Dlatego też powołujemy się na opinię prof. Ewy Thompson z
USA która uważa,  że „państwa Europy Środkowo – Wsch.  doświadczają  kolonizacji  ze
strony  Niemiec  i  Rosji.  Polega  ona  obecnie  na  budowaniu  zależności,  przejmowaniu
zasobów oraz blokowaniu możliwości rozwoju.” Polska jako antyrosyjska, a w dużej części
już  proniemiecka  właśnie  szczególnie  może  doświadczyć  kolonizacji  od  zachodniego,
sąsiada.

Fot. Część uczestników majówki, która dobyła się 2 maja 2015 r. na boisku sportowym w Sadach
Górnych. W centrum zdjęcia były żołnierz II Armii Wojska Polskiego

 mieszkaniec Sadów 93 letni Wincenty Karpowicz. Przewodnim hasłem tego spotkania była 
70 rocznica powrotu Sadów Górnych i Sadów Dolnych do Polski. (fot. Cz. Zapotoczny).
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W imię naukowej dyskusji Przyjaciele M. P. zamieszczają artykuł prof. Zbigniewa Wiktora
w którym prezentuje On historyczną myśl lewicy. Uważamy, że wypada się z nią zapoznać, ocenić
i porównać z innymi opracowaniami innych opcji politycznych. Bowiem tylko różnorodność debaty
podnosi poziom nauk historycznych.

Prof. Zbigniew Wiktor
Wrocław

Prawda o 2.wojnie światowej

Znaczenie 70. rocznicy zakończenia 2. wojny światowej.

W maju 2015 r. przypada 70. rocznica zakończenia 2. wojny światowej w Europie. 8 maja
1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację i zdały się na łaskę zwycięzców. Wcześniej
podobny los był udziałem ich sojuszników: Włoch, Finlandii, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii,
których nowe rządy przystąpiły do koalicji antyhitlerowskiej i skierowały swe wojska przeciwko
hitlerowskim Niemcom. Upadek Niemiec i wcześniej Włoch był wynikiem wspólnego militarnego
wysiłku państw antyhitlerowskiej koalicji, głównie Wielkiej Trójki, ale przede wszystkim Związku
Radzieckiego,  który  ponosił  od  1941  r.  główny ciężar  walki  z  faszyzmem  niemieckim i  jego
satelitami. 

Jako pierwszy w Europie podjął  walkę  obronną z  faszyzmem niemieckim naród polski,
który  od  1  września  1939  r.  prowadził  nieustanną  walkę  na  różnych  frontach  drugiej  wojny
światowej,  w Polsce,  na froncie  zachodnim i  froncie  wschodnim,  także w Afryce,  na morzach
i oceanach a jej zwycięskie armie brały udział w walkach o wyzwolenie Berlina, Drezna, dochodząc
do Łaby a następnie biorąc udział w wyzwalaniu północnych Czech, dochodząc do Mělnika i na
północne przedmieścia Pragi. Na Zachodzie polskie dywizje wyzwalały środkowe (Monte Cassino)
i północne Włochy (Bolonia), Holandię, północno - zachodnie Niemcy. Naród polski nie załamał
się  pod  jarzmem  faszyzmu  i  choć  w  ciągu  6  lat  okupacji  poniósł  olbrzymie  straty  ludzkie
i  materialne,  to  duch walki  i  wolności  oraz dążenie do demokracji  i  socjalizmu przyniosły mu
wielkie zwycięstwo i odrodzenie narodowe w nowych granicach jako państwa demokracji ludowej,
budującego  do  1989  r.  podstawy socjalizmu.  Było  to  epokowe  zwycięstwo  narodu  polskiego,
szczególnie ważne dla jego uciskanych klas i warstw społecznych, które pod kierunkiem Polskiej
Partii  Robotniczej  i  Polskiej  Zjednoczonej  Partii  Robotniczej  budowały w latach  1944/45-1989
ustrój sprawiedliwości społecznej. 

Główną  siłą  militarną  koalicji  antyhitlerowskiej  był  Związek  Radziecki,  który  w
początkowej fazie wojny ponosił wielkie straty wojskowe, ludnościowe, terytorialne i gospodarcze.
Armia Czerwona stawiając heroiczny opór musiała  się wycofać do linii  Leningradu, Moskwy i
Stalingradu, jednak już w grudniu 1941 r. przeszła do kontrofensywy pod Moskwą, a w grudniu
1942 - styczniu 1943 r. odniosła wielkie zwycięstwo pod Stalingradem, potwierdzone w lipcu 1943
r.  zwycięstwem  wojsk  pancernych  pod  Kurskiem.  Mężnie  bronili  się  obrońcy  oblężonego
Leningradu,  od  drugiej  poł.  1943  r.  rozpoczął  się  wyzwoleńczy  pochód  Armii  Czerwonej  w
wyzwalaniu Ukrainy, Białorusi, a w 1944/45 r. narodów Europy środkowo-wschodniej. Uzyskanie
przewagi  strategicznej  przez  Armię  Czerwoną  miało  wielki  wpływ  na  przyspieszenie  otwarcia
drugiego  frontu  na  Zachodzie  a  także  na  wzrost  ruchu  oporu  i  sił  partyzanckich  w  krajach
okupowanych przez Niemcy. Poczynając od stycznia 1945 r. Armia Czerwona i sprzymierzone z nią
armie  polskie  i  innych  sojuszników  wzięły  udział  w  operacjach  ostatecznego  rozgromienia
hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Wojna w Europie zakończyła się 8.V.1945 r., wojna
z Japonią na Dalekim Wschodzie miała jeszcze trwać do 2 września 1945 r. 

Przyczyny 2. wojny światowej

2  wojna  światowa  była  rezultatem  pogłębiających  się  sprzeczności  gospodarczo-
społecznych pomiędzy czołowymi potęgami imperialistycznymi na świecie, w tym USA, Wielką
Brytanią, Francją a rosnącymi w siłę Niemcami, na Dalekim Wschodzie Japonią. Sprzeczności te
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pogłębiły się w następstwie wielkiego kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 1929-1933, który
doprowadził  do  krachu  i  upadku  całe  gałęzie  gospodarcze,  wyrzucając  na  bruk  miliony
bezrobotnych. Rozwierały się nożyce między burżuazją a światem pracy, narastały sprzeczności
klasowe, między metropoliami a koloniami, szykowano się do walki o nowy podział świata, a w
Europie główną siłą prącą do wojny był niemiecki faszyzm, który dążył do przekreślenia skutków
Traktatu Wersalskiego, nowej ekspansji terytorialnej szczególnie na Wschodzie („Lebensraum”), a
w płaszczyźnie ideowo-politycznej nosił zdecydowanie wymiar antykomunistyczny, czym zyskał
sobie  sympatię  najbardziej  reakcyjnych  kół  światowej  burżuazji.  świat  kapitału,  zróżnicowany
państwowo i pod względem celów narodowych, był jednak owładnięty jedną wspólną ideą i celem,
mianowicie dążeniem do spacyfikowania sił  antykapitalistycznych, w szczególności osłabienia i
rozbicia ruchu komunistycznego a przede wszystkim ówczesnego realnego socjalizmu w postaci
Związku  Radzieckiego  jako  zagrażającego  mu  przeciwnika  ustrojowo-politycznego.  Państwa
imperialistyczne,  które rywalizowały i  walczyły ze sobą o prymat,  nowe rynki zbytu,  kolonie i
zniewolenie całych narodów, były jednocześnie zgodne co do tego, żeby osłabić i  zniszczyć swego
klasowego przeciwnika, jakim był ZSRR. 

Do początków lat 30-tych główną siłą wojenną w Europie był imperializm Francji i Wielkiej
Brytanii jako zwycięskich mocarstw po 1. wojnie światowej, który coraz bardziej wpisywał się w
politykę i cele imperializmu USA, dążącego do hegemonii politycznej i gospodarczej, co udało się
głównie za sprawą tzw. Planu Dawes'a. Jednocześnie w latach 20-tych we Włoszech i Niemczech
rosły w siłę tendencje rewanżystowskie i odwetowe, dążące do odzyskania dawnej potęgi. W 1922
r. faszyzm zwyciężył we Włoszech, w 1933 r. w Niemczech, który szybko rozprawił się z liberalną
demokracją i zaprowadził brutalną totalitarną dyktaturę a w stosunkach międzynarodowych dążył
do przekreślenia Wersalu a w dalszej kolejności do narzucenia Europie i światu nowego porządku
także za pomocą wojny. Faszyzm był otwartą terrorystyczną dyktaturą najbardziej reakcyjnych kół
burżuazji.

Imperializm faszystowskich  Niemiec  dążył  nie  tylko  do  zmian  granic,  jego  celem była
hegemonia  w  Europie  i  walka  o  podział  świata,  co  zapowiadało  nowy  etap  globalnego
imperializmu. Głównymi „graczami” tej walki były Niemcy, Włochy, Francja, Anglia (Imperium
Brytyjskie), w Azji Japonia a w Ameryce Stany Zjednoczone.  Związek Radziecki jako państwo
socjalistyczne musiał liczyć się z niebezpieczeństwem nowej wojny, ale stawiał sobie cele obronne,
zdawał sobie sprawę z wielkiej przewagi militarno-przemysłowej państw imperialistycznych, stąd
pierwsze  plany 5-letnie  preferowały  rozbudowę  przemysłu  ciężkiego  i  obronnego,  co  stało  się
podstawą późniejszej zwycięskiej wojny z Niemcami. 

2.wojna  światowa  może  być  określana  jako  kontynuacja  1.  wojny  światowej,  stąd  jest
określana przez niektórych historyków jako nowa wojna 30-letnia (faktycznie 31-letnia) od 1914 do
1945 r. Jej rezultaty jednak w odróżnieniu od 1. wojny światowej zmieniły zasadniczo układ sił na
następne  pół  wieku.  Wyeliminowała  ona  z  gry  dotychczasowe  mocarstwa  imperialistyczne:
Niemcy, Włochy, Japonię, osłabiła mocno Anglię i Francję i wyniosła dwa nowe supermocarstwa:
ZSRR  i  USA.  Decydujący  udział  ZSRR  w  wojnie  i  rozgromienie  faszystowskich  Niemiec  i
japońskiego  militaryzmu  miały  zasadniczy  wpływ  na  osłabienie  i  dyskredytację  kapitalizmu,
szczególnie  w  jego  imperialistyczno-faszystowskiej  postaci  i  jednocześnie  na  wzrost  sił
socjalistycznych i demokratycznych, które doprowadziły do powstania krajów demokracji ludowej i
powstania  obozu  państw  socjalistycznych  na  czele  z  ZSRR.  W Azji  rewolucja  socjalistyczna
zwyciężyła w Chinach, Korei Płn., Wietnamie a pod koniec lat 50-tych na Kubie. W państwach
zachodniej Europy powstały i umocniły się partie komunistyczne i silny lewicowy ruch związków
zawodowych, mających wielki wpływ na powstanie tam postępowego „welfare state”. Druga wojna
światowa i  jej  wyniki miały silny wpływ na wzmożenie oporu i walki narodów kolonialnych o
wyzwolenie spod jarzma kolonialnego. Świat po 2. wojnie światowej wkroczył w nową bardziej
postępową  epokę,  w  której  główną  sprzecznością  była  sprzeczność  między  kapitalizmem  a
socjalizmem. 

Podstawowe plany wojenne hitlerowskich Niemiec
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Plany i programy ekspansji hitlerowskich Niemiec przygotowywane były od 1933 r., a ich
zapowiedzią były cele wyznaczone przez Adolfa Hitlera w jego pracy „Мein Kampf”. Były one
realizowane  poprzez  remilitaryzację  Niemiec,  odbudowę  Wehrmachtu,  militaryzację  Nadrenii,
Anschluss Austrii w 1938 r., Dyktat Monachijski i zagarnięcie Sudetów we wrześniu-październiku
1938 r., a w marcu 1939 r. zajęciu „okrojonych” Czech jako Protektoratu Czech i Moraw. W tym
samym  czasie  Niemcy  zajęły  Kłajpedę  (Memel)  od  Litwy,  wysunęły  żądania  przyłączenia  do
Rzeszy Gdańska  i  tzw.  „korytarza  pomorskiego”  oraz  rozpoczęły  przygotowania  do  agresji  na
Polskę  co  nastąpiło  1  września  1939  r.  Aktywne  przygotowania  do  wojny  miały  miejsce  w
Hiszpanii  w  1936  r.,  kiedy  Niemcy  udzieliły  zbrojnej  pomocy  zbuntowanym  oddziałom  gen.
Franco. 

We wrześniu 1939 r. napadły na Polskę i po prawie miesiącu zbrojnych walk opór Polski
został złamany. Zachodnią część kraju włączyły bezpośrednio do Rzeszy, z pozostałych utworzono
tzw.  Generalne  Gubernatorstwo,  będące  wewnętrzną  kolonią  Niemiec,  których mieszkańcy byli
pozbawienie  podstawowych  praw,  bezwzględnie  wyzyskiwani  i  uśmiercani.  Wschodnie  części
Polski,  w  większości  zamieszkałe  przez  Ukraińców,  Białorusinów,  Żydów,  Litwinów  zostały
przyłączone  do Związku  Radzieckiego  w następstwie  paktu  Ribbentrop-Mołotow.  W rezultacie
wojny zginęło ok. 6 mln polskich obywateli  i  zniszczono 38-40% potencjału gospodarczego, w
szczególności 66% przemysłu.  W planach hitlerowskich państwo i naród polski były skazane na
zagładę, ten los miał także czekać inne narody, w szczególności żydowski i słowiańskie. 

Wojna  rozpętana  przez  niemiecki  faszyzm była  realizacją  w  nowej  epoce  odwiecznych
celów Drang nach Osten niemieckiego imperializmu. Cele wojenne Niemiec były podyktowane
głównie  interesami  i  dążeniami  kapitału  finansowego  i  przemysłowego,  w  szczególności
niemieckich  koncernów chemicznych (IG Farben),  żelaza  i  stali  (Krupp) elektroenergetycznego
oraz  metali  kolorowych.  Zostały  one  jako  doktryna  geopolityczna  formułowane  w  koncepcji
„Neuordnung Europas” przewidującej  bezpośrednie zagarnięcie i  okupację ważniejszych krajów
Europy,  w  szczególności  podbój  jako  „Lebensraumu”  Związku  Radzieckiego.  Plany  te  były
rozwijane w skali międzynarodowej jako przygotowywanie nowego podziału nie tylko Europy ale
całego  świata  między  Niemcy  i  Włochy  (Oś  Berlin-Rzym)  oraz  powstania  Paktu
Antykominternowskiego,  w  którym  na  Dalekim  Wschodzie  ważne  miejsce  zajęła  Japonia.  W
rezultacie niejawnych negocjacji ustalono, że Europa wraz z zachodnią częścią ZSRR znajdzie się
pod panowaniem Niemiec. Granicę bezpośredniego panowania wyznaczono na Wołdze i północnej
Dźwinie do Morza Białego. Do tej linii miały dotrzeć armie niemieckie, dalej położone obszary nad
Uralem miały być kontrolowane przez lotnictwo wojskowe, liczono się z upadkiem WKPb i rządu
Stalina i zawarciem czasowego porozumienia z „resztówką” Rosji azjatyckiej. Granicę wpływów
między Niemcami a Japonią wyznaczono w środkowej Syberii wzdłuż 70 południka od Oceanu
Lodowatego,  wzdłuż  Obu,  przez  Kazachstan  do  granic  Afganistanu  i  Indii.  Dalsza  ekspansja
niemiecka  miała  kierować  się  na  Bliski  i  Środkowy Wschód  (Turcję,  Iran)  i  ku  zachodniej  i
południowej  Afryce  i  na  Amerykę  Łacińską  od  Argentyny  i  Brazylii  po  Meksyk.  Dla  Włoch
pozostawiano możliwość ekspansji w części Bałkanów, Libii i Etiopii, co potwierdzone zostało w
tzw.  Pakcie  3  mocarstw  z  27  09  1940  r.  Przy  konstrukcji  tych  planów,  a  właściwie  marzeń
geopolitycznych, zakładano usunięcie Stanów Zjednoczonych z półkuli wschodniej, miały być one
izolowane w polityce światowej i zawężone do polityki zachodniej półkuli. Dopiero w następnym
etapie  państwa  faszystowskie  przewidywały  rozprawienie  się  z  „amerykańską  plutokracją”.  W
świetle tych planów zupełnie inaczej miał wyglądać świat w drugiej poł. XX wieku.

Etapy i charakter 2. wojny światowej

W historiografii 2. wojny światowej przyjmuje się na ogół, że zaczęła się ona 1. września
1939 r. napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. Polska przez prawie miesiąc prowadziła wojnę
obronną,  ponosząc  wielkie  straty.  Stawiając  zbrojny  opór  Niemcom Polska  liczyła  na  szybkie
włączenie  się  Francji  i  Anglii  do  działań  wojennych  i  powstania  silnego  frontu  zachodniego.
Zobowiązywały je do tego traktaty wojskowe zawarte w sierpniu 1939 r. 3.IX.1939 r. rządy tych
państw wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie zamierzały się w niej poważnie angażować, była to
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tzw. "dziwna wojna", w której Francuzi zamknęli się w twierdzach linii Maginota i przyjęli taktykę
defensywną. Lotnictwo francuskie i angielskie ograniczyło się do akcji informacyjno-ulotkowej.
13.IX.1939 r. Spotkali się w Abbeville premierzy i generałowieFrancji i Anglii i w tajnym protokole
potwierdzili, że Polska jest stracona i w tej sytuacji nie ma sensu jej bronić. Mieli nadzieję, że Hitler
po  zajęciu  Polski  pójdzie  dalej  na  wschód  i  zaatakuje  Związek  Radziecki.  17.IX.  ZSRR zajął
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej a granica między Niemcami i Rzeszą ustalona została mniej
więcej wzdłuż tzw. linii Curzona: San, Bug, Narew, Pisa. Burżuazyjne państwo polskie upadło, ale
naród polski nie zaprzestał walki o niepodległość, w październiku 1939 r. powstał we Francji rząd
W. Sikorskiego na uchodźctwie, organizujący tam polską armię a w kraju rozwijał się szeroki ruch
partyzancki. 

2.wojna światowa była w 1939 r. faktycznie wojną niemiecko-polską, jednak od kwietnia
i  maja 1940 r.  wraz z  napaścią  Niemiec  na Danię i  Norwegię,  a  później  na Belgię,  Holandię,
Luksemburg i Francję stała się europejska, a po zaatakowaniu w lipcu 1940 r. Anglii wciągała także
jej kolonie. Na wiosnę 1941 r. objęła ona Bałkany, w kwietniu Jugosławię i w maju Grecję. Wojna
ta w pełni światowa stała się od 22 czerwca 1941 r., kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki
a 7 grudnia 1941 r. Japonia zaatakowała USA (Pearl Harbour na Hawajach). W tym samym czasie
Niemcy wypowiedziały wojnę USA. Na Dalekim Wschodzie Japonia opanowała dużą część Chin,
Koreę, podbiła Hongkong i Singapur, opanowała Indochiny, Birmę, Indie Holenderskie (Indonezję),
Filipiny i wschodnie archipelagi na Pacyfiku. W konsekwencji tych działań cały świat objęty został
pożogą wojenną, która w Europie trwała do 8.V. a w Azji do 2.IX.1945 r.

Cele militarne imperializmu niemieckiego w wojnie przeciwko ZSRR (Fall "Barbarossa")
zakładały  podbój  i  zniszczenie  Związku  Radzieckiego,  w  szczególności  Armii  Czerwonej,
strategiczne zajęcie Ukrainy, krajów bałtyckich,  Białorusi,  Mołdawii, krajów kaukaskich i Rosji
faktycznie po Ural, przy założeniu, że działania wojenne prowadzone bedą do linii od Astrachania,
wzdłuż  Wołgi  do  Dźwiny  północnej  do  Archangielska  nad  Morzem  Białym.  Dalsze  obiekty
strategiczne miały być bombardowane przez Luftwaffe a powstała pustka polityczno-wojskowa po
przewidywanym  upadku  władzy  radzieckiej,  miała  być  stopniowo  opanowywana  zgodnie  z
układem z Japonią o strefie wpływu do 70 południka. Cele wojskowe Wehrmacht miał osiągać w
ramach tzw. Blitzkrieg, miały one być osiągnięte do końca lata 1941 r. 

Organizacja  administracji  po wojnie  zakładała  podział  ZSRR na specjalne okręgi  –  tzw.
Reichskommissariaty Ostland, Ukraine,  Moskau, Kaukasus,  Krym i dalsze na Powołżu i  Uralu.
Dalsze cele zakładały wyniszczenie ludności żydowskiej (5 mln) i słowiańskiej (31 mln), masowe
przesiedlenia na tereny syberyjskie a jednocześnie nową kolonizację niemiecką na ziemiach Polski,
Czech,  Ukrainy,  Krymu  i  krajów  bałtyckich.  Pozostała  ludność  miała  być  obrócona
w nowoczesnych niewolników i pracować na "1000-letnią Rzeszę Niemiecką".

Skutki wojny

Wojna  rozpoczęta  przez  niemiecki  faszyzm  była  bezprecedensowa  w  dotychczasowej
historii  ludzkości.  Miała  ona  charakter  totalny,  prowadzona  była  na  całkowite  wyniszczenie
przeciwnika i przyniosła olbrzymie straty państwom i narodom napadniętym przez Niemcy. Straty
ludzkie  oceniane  są  na  50-60  mln,  35  mln  ludzi  odniosło  rany,  20  mln  było  osieroconych.
Olbrzymie były straty materialne. Największe straty dotknęły ZSRR, obliczone na 20-27 mln ludzi,
a biorąc pod uwagę powojenny spadek urodzin na 50 mln, Polska 5-6 mln, Jugosławia 1,7 mln,
Francja 650 tyś., Grecja 520 tyś., Wlk. Brytania 370 tyś. Duże były także straty Niemiec obliczane
według różnych źródeł na 6 do 10 mln ludzi, Włoch 410 tyś., Rumunii 460 tyś., Węgier 420 tyś.,
Finlandii 800 tyś., Słowacji 210 tyś., Austrii 200 tyś., Czech 200 tyś. W Azji olbrzymie straty były
udziałem Chin 10 mln i Japonii 2 mln. Straty USA wynosiły 322 tyś., Kanady 30 tyś. Procentowo
największe straty odnotowała Polska 17,2%, Jugosławia 10,9% i ZSRR 10,4%.

Wojna  na  wyniszczenie,  prowadzona  przez  niemiecki  faszyzm,  prowadziła  nie  tylko  do
aneksji i niszczenia siły wojskowej przeciwnika, chodziło o fizyczne wyniszczenie całych narodów
uznanych za "Untermenschen", czemu służyły masowe obozy zagłady i obozy pracy. Totalna wojna
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prowadziła  do  ludobójstwa  i  niespotykanego  w  dziejach  barbarzyństwa.  Wehrmacht  i  SS
prowadziły taktykę "ziemi spalonej". W ZSRR zniszczono 1710 miast, 70 tyś. wsi, 66,2 mln m2
mieszkań, 31850 zakładów pracy, 1138 kopalń, 99886 kołchozów i sowchozów, 289 MTS, 13 tyś.
mostów,  85  tyś.  km linii  kolejowych,  4100 dworców kolejowych,  15800 lokomotyw,  428 tyś.
wagonów,  8309  statków  handlowych,  82  tyś.  szkół,  334  szkół  wyższych,  427  muzeów,  7632
szpitali,  sanatoriów i  domów wypoczynkowych,  2766 kościołów i  cerkwi.  Relatywnie podobne
straty były na okupowanych polskich ziemiach. 

Władze okupacyjne masowo stosowały przymus pracy, zwłaszcza tzw. "Fremdsarbeiter". Ich
liczba w połowie maja 1940 r. wynosiła 1,2 mln, odpowiednio w 1941 r. - 3 mln, 1942 4,1, 1843 –
6,3 mln, 1944 – 7,1 mln i w sierpniu 1944 r. - 7,5 mln ludzi. Z okupowanej Polski wywieziono ok.
2 mln ludzi do pracy w Rzeszy, nie licząc ludności z terenów włączonych do Niemiec. Niemcy na
masową skalę dopuszczały się grabieży i  wyniszczenia okupowanych państw. Np. Straty ZSRR
wynosiły 679 mld rubli, Francji 43.1 mld RM, Holandii 12 mld RM, Belgii 9,3 mld RM,Polski
ogółem 21 mld dol, w tym Generalnego Gubernatorstwa – 5 mld RM, Protektoratu Czech i Moraw
– 2,4 mld  RM, Austrii  11,3  mld  RM, Norwegii  –  4,9 mld  RM, Danii  –  2,5 mld  RM. Dzięki
zagarnięciu przemysłu hutniczo-stalowego okupowanych krajów Niemcy stały się wielką potęgą
przemysłu zbrojeniowego. W 1941 r. produkcja stali w Niemczech, okupowanej Austrii i Czechach
wynosiła 28,2 mln t, w 1942 – 28,7 mln t, w 1943 r. - 30,6 mln t. Odpowiednio biorąc produkcję hut
Polski (GG), Belgii, Północnej Francji i Holandii wynosiła ona: 31,8 mln t, 32,1 mln t, i w 1943 r.
34,6 mln t. 

Na masową skalę wywożono zboże,  mięso,  tłuszcze i  inne produkty rolne.  Np. z Polski
w latach 1939-1944/45 wywieziono 5,4 mln t zbóż, 84 tyś. t tłuszczów, 539 tyś. t mięsa, z ZSRR
odpowiednio 9,2 mln t, 364,5 tyś. t, 622 tyś. t. Z Francji: 8,9 mln t, 132,3 tyś tyś. t, 1 mln t.

Na  wojnie  bogaciły  się  głównie  niemieckie  koncerny,  ale  także  administracja  terenów
okupowanych,  treuchenderzy  i  inni  prominentni  funkcjonariusze.  Np.  przyrost  dochodów
koncernów z 1942 r. w porównaniu z 1937 r. był następujący: Deutsche Bank AG: 227,9%, IG
Farben  –  160,7%  Daimler-Benz:  223,5%,  Mannesamnn-Rohren-Werke:  142,4%,  Krupp  AG:
152,2%,  Mittel-deutsche  Stahlwerke:  186,4%,  Hoesch  AG  :  155,8%  itd.  Jak  już  wspomniano
bogacili  się  także  członkowie  aparatu  okupacyjnego,  którzy  na  własną  rękę  dopuszczali  się
masowych  kradzieży  i  bogactwa  pędzonych  na  śmierć  Żydów,  Polaków,  Romów  i  ludzi
radzieckich.

Na  uwagę  zasługuje  wysiłek  wojenny państw  koalicji  antyhitlerowskiej.  Najdłużej  opór
stawiali  Polacy,  ogółem 2079  dni  wojny,  prawie  6  lat,  którzy  walczyli  w  Polsce,  na  frontach
Wschodu, Zachodu i w Afryce. Strategicznie jednak największy był wysiłek ZSRR od 22.VI.1941 r.
do 8.V.1945 r., a w wojnie z Japonią do 2.IX.1945 r. i trwał 1418 dni, Front Wschodni rozciągał się
na 3 tyś. do 6200 km i obejmował 93% siły wszystkich frontów. Dla porównania Front Północno-
Afrykański maksymalnie rozciągał się na 350 km, trwał 1068 dni, ale aktywna walka trwała tylko
26,8% czasu. Front Włoski rozciągał się na 300 km, trwał 663 dni,  z tego aktywny czas walki
74,2%. Front Zachodnio-europejski rozciągał się maksymalnie na 800 km, trwał 338 dni, w tym
aktywne działania – 86,7%.

Na  wielką  rolę  Frontu  Wschodniego  wskazuje  zaangażowanie  militarne  niemieckiego
wojska. 22 VI 1941 r. 69,6% niemieckich wojsk rozpoczęło walkę przeciwko ZSRR, 29,5% sił
niemieckich pacyfikowało opór zaanektowanych i okupowanych ziem, tylko 0,9% - inne fronty.
Odpowiednio 1 I 1942 r.: 70,0%, 28,7%, 1,3%. 1 I 1943 r.: 70,8%, 27,2%, 2%. 1 I 1944 r: 62,7%,
31,1%, 6,2%. 1 VII 1944 r.:  51,8%, 19,4%, 28,8%. 1 I  1945 r:  60,6%, 4,5%, 34,9%. Dane te
jednocześnie  potwierdzają,  jak  wielki  i  strategiczny  był  udział  Związku  Radzieckiego  w
rozgromieniu faszystowskich Niemiec. 

Charakterystyka  sił  walczących  z  faszyzmem  niemieckim  nie  może  pomijać  walki
partyzanckiej i ruchu oporu na terenach okupowanych i na tzw. tyłach, która budziła ducha oporu a
jednocześnie wymagała utrzymania wielkiego aparatu terroru i wojska na terenach okupowanych.
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Najwcześniej ruch oporu rozwinął się w okupowanej Polsce. Bezpośrednio po klęsce wrześniowej
1939  r.  niektóre  mniejsze  oddziały  wojskowe  przekształciły  się  w  oddziały  partyzanckie,
w  szczególności  najbardziej  znane  były  walki  prowadzone  przez  oddział  mjra  Hubala  na
Kielecczyźnie do wiosny 1940 r. Poczynając od 1940 r. powstał Związek Walki Zbrojnej, który
w  1942  r.  przekształcił  się  w  Armię  Krajową,  podporządkowanej  rządowi  w  Londynie.
Jednocześnie w 1942 r. powstała Gwardia, później Armia Ludowa, podporządkowana politycznie
Polskiej  Partii Robotniczej. W Polsce działały także partyzantka chłopska (bataliony chłopskie),
związane z ruchem ludowym. Ogółem w Polsce ruch partyzancki liczył ok. 350 tyś. partyzantów,
w tym ok. 50 tyś. partyzantki komunistycznej. Na okupowanych ziemiach radzieckich walczyło
1,93 mln partyzantów, szczególnie na Białorusi, w Jugosławii – ok. 500 tyś, we Francji – 500 tyś.,
we Włoszech 462 tyś., w Bułgarii – 250 tyś., w Grecji – 140 tyś., w Czechosłowacji – 80 tyś.,
w Albanii – 70 tyś., w Belgii – 75 tyś., w Danii – 45 tyś., w Holandii 2,5 tyś., na Węgrzech 2,5 tyś.
partyzantów.  Jak  wielka  była  siła  ruchu  oporu  świadczą  dane  tzw.  Frontu  wewnętrznego,
obejmujące  w  różnych  latach  wojny  od  29,5%  do  31,1%  sił  niemieckich,  niezbędnych  do
utrzymania w ryzach tereny okupowane. 

Następstwa polityczno - międzynarodowe 2. wojny światowej

Fot. Wilhelm Keitel (1882–1946) – niemiecki feldmarszałek, szef Naczelnego Dowództwa
Wehrmachtu w czasie II wojny światowej, bliski współpracownik Hitlera, 8 maja 1945 w Berlinie

podpisuje akt kapitulacji. (Wikipedia pl.)

Związek Radziecki wykazał pod koniec wojny, że dysponuje najsilniejszą armią spośród
państw  sojuszniczych,  czego  dowodem  było  zajęcie  Berlina  i  wschodnich  Niemiec  po  Łabę.
Wielkim  sukcesem  była  Konferencja  w  Poczdamie,  która  potwierdziła  korzystne  dla  ZSRR
ustalenia Jałty i ustaliła pokój w Europie aż po dziś. Niemcy i Berlin podzielone zostały na 4 strefy
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okupacyjne, co trwało do 1949 r. Powstała i umacniała się Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze w 1947 r. osadził niemieckich zbrodniarzy wojennych
i wielu skazał na śmierć. Był to ostatni akt zgodnej działalności aliantów. 

Związek Radziecki wyszedł z wojny jako wielki zwycięzca, ale koszty tej wojny okazały się
wielkim ciężarem dla jego dalszych losów. Dotyczyło to także Polski, w mniejszym stopniu innych
państw  europejskich.  Z  wojny  wyszły  zwycięsko  głównie  Stany  Zjednoczone,  które  stały  się
światową potęgą gospodarczą i dawały w 1946 r. ok. 60% światowego PKB, opanowały produkcję
bomby atomowej, którą zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki, co było wstępem do późniejszej zimnej
wojny  i  układu  bipolarnego,  w  którym  główną  sprzecznością  była  sprzeczność  między
kapitalizmem a socjalizmem. We wrześniu 1949 r. powstała kapitalistyczna RFN, a w październiku
1949 r. socjalistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Dla  Polski  największym  zwycięstwem  było  odrodzenie  niepodległego  i  suwerennego
państwa w sprawiedliwych historyczno - piastowskich granicach na tzw. linii  Curzona po Odrę
i Nysę Łużycką i Bałtyk z południową częścią Prus wschodnich i Gdańskiem. Polska odrodziła się
jako państwo ludowe i  socjalistyczne,  które  przekreśliło  wyzysk  kapitalistyczny i  przez  45  lat
budowało  pomyślność  dla  robotników,  chłopów  i  postępowej  inteligencji.  W  rezultacie  misji
wyzwoleńczej  Armii  Czerwonej  w  Europie  środkowo-wschodniej  powstały  nowe  państwa
demokracji  ludowej:  Polska,  Czechosłowacja,  Węgry,  Rumunia,  Bułgaria,  Albania,  Jugosławia,
a w 1949 r. NRD, które z czasem wraz z ZSRR utworzyły wspólnotę państw socjalistycznych,
trwającą do 1989 r. Wojna w Azji zakończyła się 2 września 1945 r. okupacją Japonii przez USA
i przyczyniła się do wzrostu walki narodów kolonialnych o wyzwolenie,  co rezultowało przede
wszystkim chińską rewolucją i powstaniem 1.X.1949 r. Chińskiej Republiki Ludowej. 

Świat po 1945 r. wszedł w epokę rewolucji ludowo-demokratycznych, antykapitalistycznych
i socjalistycznych. Powstała wspólnota państw socjalistycznych, obejmująca 1/3 ludzkości, silny
ruch  komunistyczny  w  krajach  kapitalistycznych  i  ruch  narodowo-wyzwoleńczy  w  koloniach.
Dzięki  temu  znacząco  ograniczono  imperializm  i  Europa  żyła  ponad  pół  wieku  w  pokoju.
Imperializm jednak nie złożył broni, od końca lat 40-tych XX wieku przeszedł do „zimnej wojny”,
szantażowania  bronią  atomową i  wojen lokalnych w innych rejonach świata  (Korea,  Wietnam,
Bliski  Wschód),  a  po  upadku ZSRR i  Krajów Dem.  Lud.  w Europie  rozpętał  wojny w Iraku,
Jugosławii, Afganistanie, Libii, Syrii a obecnie na Ukrainie. Zagrożone są Iran, KRLD, Kuba i inne
postępowe państwa i narody, narasta zagrożenie nowej wojny światowej. Wszystkie siły postępowe
powinny się zjednoczyć w walce o pokój, postęp społeczny, przeciwko wojnie i o socjalizm. 

Jeszcze w dali grzmiały działa,
Jeszcze rola krwią pachniała,

Noce drżały od pożogi,
Wróg się czaił pośród drogi,
Myśmy z trudem szli i znojem

Ziemię Piastów brać przebojem,
My, pierwsi pionierzy
Zachodnich rubieży !

Jan Koczwara 1945 r
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Tak relacjonuje pierwsze majowe dni 1945 r. w Berlinie Edmund Osmańczyk:
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POLACY NA INNYCH FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Fot. ORP Krakowiak. W latach II wojny światowej polskie okręty przepłynęły łącznie 1 213 000 mil
morskich, eskortowały 787 konwojów i uczestniczyły w 1162 operacjach bojowych. Polacy zatopili
12 okrętów i 41 statków przeciwnika. Niszczyciel ORP „Piorun” wytropił i ostrzelał „Bismarcka”,
a ORP „Kujawiak” i ORP „Krakowiak” wzięły udział w rajdzie na niemiecką bazę na norweskich
Lofotach. Polskie okręty uczestniczyły także w walkach o Narvik i Tobruk, w ewakuacji Dunkierki,
desantach w Normandii i we Włoszech. Także statki cywilne transportowały broń i zaopatrzenie.
Wystarczy wspomnieć MS „Batory” lub MS „Sobieski”. Polscy marynarze zatopili osiem dużych

jednostek oraz kilkanaście mniejszych. Straciliśmy w bitwach siedem jednostek, zaś straty
w ludziach to 23 oficerów, 137 podoficerów, 263 marynarzy i kilkunastu kadetów.

(www.graptolite.net) 

Fot. Piloci Dywizjonu 303. Polacy mieli znaczący udział w bitwie o Anglię. Udział w niej brało 141
naszych rodaków. Stanowili 5 % RAF-u. Posiadali cztery dywizjony: dwa bombowe(300 - Ziemi

Mazowieckiej i 301 - Ziemi Pomorskiej oraz dwa myśliwskie(302 – Poznański i 303 -
Kościuszkowski). Wielką sławę podczas bitwy zdobył Dywizjon 303 - Kościuszkowski. Zgłosił

zestrzelenie 126 maszyn Luftwaffe. (en.wikipedia.org )
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Fot. Żołnierze II Korpusu Polskiego podążający Via Emilia. (Wyzwolenie i wkroczenie do miasta
Bolonia). Bolonia została zdobyta przez oddziały 2-go Polskiego Korpusu dnia 21 kwietnia 1945 r.
po krwawych walkach. Pozostał po nich polski cmentarz wojenny w San Lazzaro di Savena. (fot.

Narodowe Archiwum Cyfrowe.)

Bitwa pod Tobrukiem (miasto i port we wschodniej Cyrenajce założony przez Włochów) została
stoczona w dniach 11 IV - 10 XII 1941r., między wojskami alianckimi a armią hitlerowską, z

udziałem polskiej Brygady Strzelców Karpackich (od 19 VIII 1941r.) pod dowództwem gen. S.
Kopańskiego, zakończona wyparciem nieprzyjaciela i zdobyciem twierdzy pod Tobrukiem.

(pl.wikipedia.org ) 
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Fot. z lewej: członkowie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, tzw. lubelski. O którym Anglik
Eden 2 stycznia 1945 r. mówił: „niepokoi mnie jak głośno odzywają się członkowie rządu

lubelskiego”. A 22 stycznia rozwinął tę myśl: „Rząd Lubelski odzywa się jeszcze głośniej i domaga
się dodatkowych obszarów na Pomorzu i Dolnym Śląsku”. Tzw. Rząd Lubelski złożony był  z

komunistów - PPR, socjalistów i radykalnych ludowców. (wojnawp.republika.pl )
Fot. z prawej: członkowie lewicowej Krajowej Rady Narodowej podczas obrad.

(wojnawp.republika.pl  ) 

Fot. Oddział Majora Henryka Dobrzańskiego – Hubal, najdłużej walczący w kampanii 1939.r.
(www.dziennik.com ).
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Fot. W 1939 r. polska kawaleria była jednym z głównych rodzajów wojsk. Było jej 16 brygad.
(traktpamieci1939.pl  )

Fot. Bitwa nad Bzurą była jedynym większym atakiem sił polskich na wojska niemieckie.
(www.wpk.p.lodz.pl  ) 

Artykuły Przyjaciół Myśli Piastowskiej publikowane w Nowej Gazecie Jaworskiej w 2015 r.

RÓŻNE PAMIĘCI HISTORYCZNE

W odpowiedzi p. Wojciechowi J. na art. polemiczny pt. „Przeinaczanie historii (NGJ 21.I.
r.).  Serdecznie  dziękuję  Redakcji  za  jego publikację.  Cieszę  się  też,  że  p.  Wojciech  J.  napisał
bowiem przez to podnosimy nauki historyczne na wyższy poziom. W nagrodę posyłam Panu całą
ulotkę czterostronicową.  Proszę Redakcję o przekazanie. Odpowiadam w skrócie. 

Na palecie  dyskusji  historycznej  krzyżują  się  różne  pamięci  polskie  tj.  partii  i  formacji
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wojskowych. Wszyscy głoszą swoje prawdy, a innych nie uznają. Eksponują swoje cierpienie tak
mocno, że na cierpienie innych już miejsca nie ma. To ogólnie. A konkretnie, język Wojciecha J. nie
jest ani łagodny, ani pojednawczy, więc jego tylko ma być prawda. Trudna polemika.

Komunizmu nikt nie obalał (ani NSZ, ani Solidarność). Mieszczaństwo wywodzące się z
rewolucji 1945 – 56 przejmowało władzę z rąk PZPR, za jego zgodą i z łaski. Ochronę wojska
zapewnił  gen.  Jaruzelski,  Siwicki,  a  milicji  p.  Kiszczak.  Łagodnie  przy  „Okrągłym  Stole”.
Powtarzam Niemcy zostali wyzwoleni też i czy to faszyzmu – nazizmu nie ma znaczenia. Niewiele
się różniły, ot taka niemiecka odmiana. Nazizm – faszyzm – hitleryzm nie cieszył w Niemczech
ogromnym poparciem, a  co najwyżej  32 %. Burżuazja  dopomogła zdobyć władzę Hitlerowi,  a
potem on zastosował terror podpalił Reichstag. Gdy wygrywał miał poparcie, ale w 44 – 45 stracił.
Komuniści też mieli podobne 30 % poparcie, ale ich likwidował i Żydów już w latach 1933 – 34.
(Pisze W. Tood). Polski rząd z nimi flirtował, polował i podziwiał, a w 1939 r. uciekł z wodzem na
czele.

 Daszyński  nie  był  komunistą,  ale  był  zwalczany  przez  skrajną  prawicę  tak  jak  był
atakowany i  ośmieszany O.  Kolberg  w XIX wieku gdy się  „pochylił”  nad  kulturą  ludu.  Myśl
piastowska istniała przed II w. św.  w Narodowej Demokracji i Dmowski szukał zbliżenia z każdą
Rosją,  a  NSZ  nie  miały  z  tym  nic  wspólnego,  one  miały  bronić  posiadłości  itp.  W  końcu
pomaszerowały krok w krok z Niemcami. Dziś budują wspólny pomnik z upa. Starczy.

Święto Odrodzenia było zasadne bo kraj się odrodził  po długiej  krwawej walce.  PKWN
niezależnie gdzie był pisany i przez Stalina akceptowany niósł i przyniósł wyzwolenie społeczne z
ucisku  półfeudalnego.  Fakt  kilka  procent  „elit  pańskich”  została  odsunięta  i  mogła  czuć  się
zniewolona.  Zabijała  i  była  zabijana.  Był  czas  do  II  w.  św.  na  „rewolucję  pokojową”,  ale  go
zmarnowano z winy prawicowo – sanacyjnej.

Rewolucja 1945 – 56 była okrutna i krwawa, ale jednak rewolucja, dokonana przez: aparat
PPR, milicję, część robotników i chłopów, UB, zdemobilizowaną  partyzantkę AL oraz wsparciu
NKWD, LWP. Zrodziła ona mieszczaństwo dzisiejsze, które ma władzę ale nie ma legitymizacji –
tradycji. Dlatego, że większość narodu rewolucję przespała, a tylko zebrała jej owoce, np. ziemię,
dwory, studia na koszt państwa, zakłady i słowo „Pan”. Dość. Proszę czytać bystrego filozofa And.
Ledera. (Jesteśmy społeczeństwem lepszym – postępowym bliższym zachodowi).

Agentura? Bzdura! Ona działała tajnie, a PPR jawnie rozmawiała ze Stalinem. Odeszła od
myśli  politycznej  1918  –  20  r.  (i  też  Zw.  Radz.)  i  stała  się  w l.  II  w.  św.  propaństwowa.  Te
posądzenia są śmieszne. Posadzenia o zdradę krytykuje nawet hr. Lanckorońska pisząc o życiu we
Lwowie. Krytykuje też konspirację za którą zesłano Polaków na Sybir. Głównymi motorami zsyłek
byli lewi i prawi nacjonal. - szowin. ukraińscy, litewscy i białoruscy nie Rosjanie. Stalin dał zgodę,
ale był Gruzinem. (Lanckorońska pisze kto pałał  do Polaków jadem (Ukr.) a przyjaźnią – Rosjanie
z Moskwy. Fakt były wyjątki, dobrym był Kornijczuk potem mąż W. Wasilewskiej, był życzliwy
Lwowianom.

Powtarzam  Rewolucja  bolszewicka  odegrała  największe  znaczenie  w  1918  r.  Wiesioły
(zamord. W 1939 r. przez stalin.) pisze jak to bolszewicy rozmontowali armię carską. Odzyskaliśmy
40 tys. oficerów w tym ok. 100 generałów i to z „pańskich” domów, a służyli zaborcy? Takie czasy.
Rewolucja w Budapeszcie  i  rozpad Austrii.  To rewolucja niemiecka wypuściła J. Piłsudskiego,
który wojskiem polskim stłumił wrzenie rewolucji w kraju. Przykre. A w 1920 r. wznowił wojnę na
wschodzie.  Uzyskano  mniej  niż  miano.  (Białoruś,  Kamieniec  stracono).  Kilkanaście  tysięcy
poległych  i  kalek.  Wschód  podbiliśmy,  a  byliśmy w mniejszości.  Wilno  to  historyczna  stolica
Litwinów, Lwów stary gród ruski i pod Rzeszów było ich ze 300 lat. Cóż skarby kultury? Mury,
zamczyska, ale lud sól tamtej ziemi był ruski i nas sobie nie życzył. Też nie dotrzymały nasze rządy
porozumień z Wersalu, nie przyznały autonomii po Zbrucz.

Przykłady wyzwolenia i wdzięczności Niemców.
1. W maju  będzie  Rajd  Pokoju  z  Berlina  do  Warszawy  przez  Legnicę  (może  Jawor)  by

dziękować Polakom.
2. Było zaproszenie polskich kombatantów na Łużyce by dziękować.
3. Odnawianie pomników Ar. Radzieckiej i czołgu w Berlinie za sumę 200 tys. euro. (A my
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jesteśmy narodem niewdzięcznym jak pisze Józef Tejchma. Szczęście nie wszyscy).
4. Pomnik Żołnierza Polskiego i Antyfaszysty stoi w Berlinie.

Ps.
1. Pan Wojciech ma apetyt  na Polskę od Zbrucza po Szczecin? A Zw. Radziecki miał być

„frajerem”, miał wojować, ginąć, a ziemią obdzielać panów polskich.
2. Z Ziem Zachodnich do lata  45 r.  Zw. Radziecki  wziął  15 – 20 % maszyn.  Też mu się

należało, Amerykanie mu „cykali” i zaprzestali dostaw z Niemiec Zachodnich.
3. Traktaty są szanowane za pokoju, wojna wszystko burzy i trzeba układać nowe.
4. Ideologia komunistyczna głosiła szczytne cele.  Podobne głosi  Papież Franciszek i  to się

wielu nie podoba. II w. św. roznieciła kapitalizm podpala na wschodzie, a lud ukraiński i
rosyjski cierpi.

5. Więcej  nie  odpisuję.  Organizujemy  obchody  Jubileusz  70  –  lecia.  Organizuje  Koło
Przyjaciół Myśli Piastowskiej.

JAK ZDOBYWALIŚMY, WYZWALALISMY I ODZYSKALIŚMY
 ZIEMIE ZACHODNIE.

Toczy  się  w  Polsce  szczególna  bitwa  medialna  z  okazji  jubileuszu  70  –  lecia  Ziem
Zachodnich i Północnych. Polemika jest uporczywa i zawzięta, a ma na celu pomniejszenie zasług
lewicowej  (historycznej)  Polskiej  Partii  Robotniczej  i  osób  z  nią  związanych  w  1945  r.  To
zacietrzewienie ma cel praktyczny tj. utrwalenie zdobytej władzy, wygrania wyborów „dziś i jutro”
oraz narzucenie swoich świętości i prawd większej części narodu. Bowiem historię nie tworzy ten
co orze, buduje, wojuje lecz ten co opisuje. (Owszem i „Przyjaciele Piastowscy”). A już politycy to
dosłownie „odwracają kota ogonem” i tak „każda pliszka swój ogonek chwali”. Ponoć jest na to
sposób, czyli ignorowanie kłamczuchów. Co do NGJ to na razie bohatersko publikuje choć czasem
„siankiem się  wykręci”.  Np.  artykuł  prof.  Zbigniewa Wiktora   wart  jest  wycięcia,  kserowania,
rozdawania i  posyłania w Polskę bo jest  unikatem na skalę  krajową.  Przyjaciele  (…) powielili
pierwszą  setkę.  Tyle  tyt.  wstępu,  wracamy  do  ważnego  jubileuszu  zaczynając  od  działań
politycznych.

 Źródła myśli politycznej zwróconej ku Odrze i Bałtykowi były różnorodne i dawne, ale te
najświeższe wypływały z klęski wrześniowej 1939 r. Zniszczeniu uległ kształt terytorialny kraju
przez obu sąsiadów, z tym, że ten wschodni nie był inicjatorem napadu lecz Niemcy. (Opinia Petera
Keneza). Już w czasie wojny, a szczególnie  z chwilą zbliżania się jej ku końcowi pojawiły się
okoliczności nowego wytyczenia granic. Każdy sztabowiec wojskowy potwierdzi, że to fatalny (w
1939  r.)  kształt  granic  przyczynił  się  do  szybkiego  przegrania  kampanii  wrześniowej.  Dla
ówczesnych  Niemców polskie  marzenia  o  Wrocławiu,  Jaworze,  Bolkowie  czy  Szczecinie  były
niepojęte i wręcz abstrakcyjne. Tego nie wyobrażało sobie wielu naszych przyjaciół na zachodzie.
Jednak mieliśmy coś takiego jak polityczny testament J. Długosza, który wzbogacił H. Kołłątaj.
Wiedziano o chęci odebrania Śląska przez hufce J. III. Sobieskiego podążające pod Wiedeń 1683 r.
Pisał wybitny socjolog F. Znaniecki w podobnym duchu „(...) gdyż na wschodzie opór był mniejszy,
a  pole  na pozór  większe.  Naród nie  rozumiał  znaczenia  Bałtyku i  ekspansji  morskiej.  Szliśmy
bezwładem na wschód, byliśmy narzędziem elity magnacko – szlacheckiej”. Dopiero w ostatnich
latach II RP ( z powodu zagrożenia) nastąpiło zainteresowanie ziemiami nad Odrą i Bałtykiem,
a szczególnie Gdańskiem i Prusami. 

 Okres  II  RP  obfituje  w  koncepcje  i  myśli  odnośnie  poszerzenia  Polski  na  zachód.
Propozycje  wychodziły  od  wielu  partii  i  to  już  jesienią  1939  r.  Endecja  nawiązywała  do
historycznego dzieła B. Chrobrego. (Najstarszy dąb na D. Śl. to „Chrobry”, ożywa choć go ktoś
podpalił w 2014 r.). Jednak ta partia chciała jednocześnie Wilna i Tarnopola. Narodowcy marzyli
o Polsce od Bałtyku do Morza Czarnego z Odessą i Bramą Smoleńską,  a też wcieleniu Litwy.
Chcieli  Polski  imperialnej,  mocarstwowej,  ogłaszali  zniszczenie  Rzeszy.  Brawo  to  się  chwali.
Z tym, że te partie prawicowe źle liczyły zakładając przegraną Niemiec i Związku Radzieckiego.
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Argumentowali  narodowcy:  „Polska  będzie  bo  musi  być,  pragniemy  wielkości,  żądamy
panowania”.  Słowem  były  wizje  urojone,  nie  liczące  się  z  realiami  i  sąsiadami.  Z  czasem
przybliżania się Armii Czerwonej ich apetyty na wschodzie malały,  a rosły na zachodzie, aż na
Łużyce i po Łabę. (Też słusznie). Założono nawet Ruch Serbołużycki we Warszawie. Propaganda
piastowska  szła  na  prawicy  na  całego,  a  dziś  ich  spadkobiercy  zarzucają  Lewicy  od  1945  r.
„propagandę  krzykliwą”  na  Ziemiach  Zachodnich.  A  to  była  wówczas  konieczna  promocja
i reklama. Słusznie narodowcy rozbudzali tzw. „legendę odrzańską”, a gdzie ona jest dziś u tych
środowisk i ogólnie u całej prawicy ? „Kręgosłupem militarnym” miała być linia Odry, a oparcie
pleców o morze. Bardzo dobrze, lecz dlaczego dziś się tego nie utrwala we Warszawie, Wrocławiu,
Szczecinie ?, tylko wschód w głowie. Zobaczymy w maju. To narodowcy atakowali rząd londyński,
że mało żąda  na zachodzie, oskarżano go działania zbrodnicze i tchórzowskie (potwierdzali tezy
komunistów). Łaskawie rezygnowali z linii Dniepru, ale nie Zbrucza i Wilna. Ta mała partyjka bez
terytorium,  bez  jednego  działa  próbowała  ustalić  granice  potężnemu  Związkowi  Radzieckiemu
i jeszcze pełnić dziejową misję na wschodzie. Honorowo i butnie. No ale miło się czyta, że SN
zamierzało wyrzucić z ziem „zagrabionych” junkrów pruskich. Nie zdążyło bo wyręczyła ich w tym
Armia Czerwona i ludowe – Wojsko Polskie. Nie musieli przelewać krwi, więc dlaczego dziś Oni
i  prawica żąda usunięcia  pomników w. wym.  armii  ?  Przecież zrobili  za  nią  ogromną krwawą
robotę, wyrzucili Niemców, doszli do Łaby, zdobyli Berlin. Właśnie tak chcieli Narodowcy gdy
mówili „Pójdziemy na zachód daleko, daleko jak będziemy chcieli”. Poszła tylko 1 brygada przez
Czechy do Amerykanów. Nie widzieliśmy ich w bitwie budziszyńskiej, operacji berlińskiej u boku
ludowego wojska. Realniej działał rząd londyński, nie ruszał z kanap, czekał na 3 wojnę. 

Dopiero teraz 70 lat po wojnie by się chciało, żeby zdobycie ziem zachodnich to był czyn
nasz własny, polska wola, czyn polskiej prawicy. Nie kpimy nie umniejszamy pomysłów, które to
chytrze przejęli  i zrealizowali sprawnie komuniści. Jak to było przedstawimy innym razem.
Bez tytułu

Oceniając  politykę  rządu  londyńskiego  z  którym  pośrednio  szukał  porozumienia,
W.  Gomułka  trafnie  ocenił  jego  strategię.  „Obóz  londyński  traktował  Niemcy  jako  wroga
przejściowego, zaś w Związku Radzieckim widział głównego i wiecznego wroga Polski”. 

Czas miniony pokazał, że rząd londyński racji nie miał. To tylko on miał wrogi stosunek,
a za nim część elit. A to wówczas racją stanu Polski było budowanie przyjaźni i to mimo tragicznej
przeszłości. I tą właśnie drogą poszli komuniści, część ludowców i część socjalistów mimo że cierni
i problemów nie brakowało. Tak, że jako nowym w polityce było im łatwiej, no i ustrojowo byli
sobie  bliżsi.  Chyba  raczej  większość  komunistów  polskich  i  wojskowych  ludowego  wojska
(Berling,  Żymierski,  Spychalski)  pragnąc polski ludowej chcieli  iść polską drogą.  Jednak część
z nich uległo lub musiało ulec naciskom Stalina i  jego doradców. (Np. Bierut z dekretami). Ta
kwestia jednak wymaga osobnego przedstawienia.

 Wracając do kwestii granic zachodnich trzeba dodać, że w krajach Zachodu poczęła w 1944
– 45 r. rosnąć liczba przyjaciół Niemiec którzy starali się „oszczędzać” je. W Anglii krytykowano
Churchilla za zbytnie poparcie Polski w nich dążeniach terytorialnych na zachodzie. Podobne głosy
pojawiły się w USA. W takiej sytuacji tylko Związek Radziecki zdecydowanie nas wspierał, bo
i sam miał w tym interes. Jednak miał w zanadrzu i inne warianty np. Komitet Wolne Niemcy
(komuniści)  który bardzo zabiegał  szczególnie  o  Dolny Śląsk.  Polska  lewicowa umiała  jednak
przekonać Stalina, a poza tym u boku jego armii ofiarnie walczyło Wojsko Polskie (I i II armie,
AL).

 Konferencja Jałtańska niczego dokładnie w kwestii granic nie rozstrzygnęła, ale mówiła
o „istotnym przyroście za zachodzie i północy”. Polacy oceniali je (i nadal oceniają) bardzo różni
lewica jako sukces. W obozie londyńskim raczej pesymistycznie i z negacją. Np. Mackiewicz, że
granica  na  Odrze  i  Nysie  Łużyckiej  to  będzie  granica  Rosji.  (Co się  nie  sprawdziło,  była  jak
najbardziej naszą granicą państwową – J. Dobrosz). Dla Rządu Tymczasowego Jałta była impulsem
do działania.  Rozpoczęto  przygotowania  do  przejęcia  nowych  ziem i  to  jeszcze  przed  decyzją
wielkich mocarstw. Drugim impulsem była styczniowa ofensywa (1945 r.) Armia Radziecka i LWP
oraz wchodzenie wojsk na tereny niemieckie. Rozpoczęło się tworzenie tzw. faktów dokonanych.

67



Co ciekawe o tym się dziś, (a i dawniej) nie mówi, chcemy Niemcom „zamydlić oczy” i słusznie,
lecz rzetelność historyka nakazuje nie tuszować sprawy. Fakty dokonane najwcześniej realizowało
ludowe – Wojsko Polskie bo już w lutym, marcu, kwietniu i do Konferencji Poczdamskiej. Jedna
z jego odezw głosiła  „Znów gnamy krzyżackiego wroga, pędzimy go precz z naszego Pomorza.
Niemiec  miota  się  jeszcze,  przyprzemy  go  do  morza,  utopimy  w  falach  polskiego  Bałtyku”
i „Wrogu śmiertelny, skosztujesz za kilka dni. Bałtyk jest słony, jak matek polskich łzy”. I tak się
stało Wojsko Polskie zdobyło Kołobrzeg, aż Kreml się zatrząsł od salw działowych na jego cześć.
Brało  też  udział  w  zdobywaniu  tak  uroczego  dziś  Gdańska  (szkoda,  że  już  bez  przemysłu
stoczniowego) oraz wyrzucaniu pobitych wojsk hitlerowskich  z  Pomorza za Odrę za  Szczecin.
Odbyło  się  wiele  zaślubin  z  morzem,  wiele  jednostek  wojsk.,  rzucano  pierścienie,  moczono
sztandary.  Znane  są  fotografie  całych  całych  kompanii,  batalionów  wojska  „baraszkujących”
w morzu i próbujących wody czy słona. O tym się nie wspomina, tamte fakty kogoś dziś uwierają,
uciskają. Np. w „skrajnym radiu” tylko gloryfikuje się „wycieczkę” Hallera z 1920 r. Radosną, ale
jedyną i skromną.

Wojsko polskie idące ze wschodu wyzwalało miasta i wsie dawnej polski, a na ziemiach
niemieckich  (do  odry  i  Nysy)  oprócz  walk  frontowych  (Wał  Pomorski,  Kołobrzeg,  Pomorze
Zachodnie) realizowało tez cele gospodarcze zajmując majątki i fabryki, organizując akcję siewną,
a także cele polityczne. Organizowano już w lutym – marcu – kwietniu administrację mianując
wójtów i sołtysów. (Znane są przypadki organizowania Polaków przez oficerów radzieckich). To
żołnierze  polscy  obsadzili  granicę  zachodnią,  nie  Armia  Radziecka  i  to  ono  wysiedliło  sporo
Niemców za Odrę jeszcze przed Konferencją Poczdamską.  Właściwie to Anglicy i  Amerykanie
zostali postawieni przed faktami dokonanymi. Oni wiedzieli, że Wojsko Polskie nie da się z tych
ziem już bez walki usunąć. Wiedzieli, że za nimi stoi „murem” ok 8 mln. Armii Radz. Dziś część
Dolnoślązaków przykładem „elit”  warszawskich ma blade pojęcie  o tych wydarzeniach.  Więcej
nawet, niemyślący wnukowie frontowców I i II armii przyklaskują bzdurnym opinią zawistnych
polityków.  Tak  więc  czynami  zbrojnymi,  twardymi  działaniami  polityków  i  wojskowych
wymusiliśmy w jakimś stopniu korzystne uchwały Konferencji poczdamskiej. I słusznie trzeba było
działać zdecydowanie nie  liczyć tylko na łaskę zachodu bo już nie  raz „wykręcili  się  sianem”.
I   choćby za  takie  w.  wym.  czyny  należy  się  obiektywne  uznanie  ludziom lewicy,  cywilnym
i wojskowym. Niegodne jest nam Dolnoślązakom pozwalać na pomiatanie nimi. To po prostu nie
przystoi. Trzeba karcić flamastrowych polityków i farbowanych historyków.

WALKA O POKÓJ CZY ZBROJENIA ?

Odpowiadając  na  nasz  apel  o  zorganizowanie  manifestacji  pokojowych  Pan  Pacak  nie
podzielał w swej polemice ich skuteczności. Przytaczał doświadczenia historyczne. W odpowiedzi
nie będziemy rozważać dawnych wieków.

Rąbaliśmy się w Europie solidnie i okrutnie, a dziw, że tak mogli postępować chrześcijanie
wyznający naukę Chrystusa, który nakazywał miłowanie nawet nieprzyjaciół. Poza tym p wówczas
znaczenie ruchów pokojowych było raczej niewielkie i naciski na rządzących nie skutecznie gdyż w
Polsce  ok.  80  % społeczeństwa żyło  poza  nawiasem spraw państwowych  (np.  poddani  chłopi,
rzesze żebraków).

Przed I i II w. św.  społeczeństwa miały (czyli opinia publiczna) już znaczniejszy wpływ na
rządzących,  ale  ruchy  pokojowe  były  słabe.  Gdyby  taki  ruch  na  rzecz  pokoju  był  silny  w
Niemczech to być morze nie dopuściłby w ogóle Hitlera do władzy lub wystąpił przeciw niemu już
w 1933 – 34 roku.

Dziś nam generalnie nie chodzi by rozbrajać kraj, a przeciwnie. Armia winna być na tyle
silna, aby przeciw Niemcom (ewentualnie) bronić się znacznie dłużej niż w 1939 r., a w razie wojny
z „braterską” Ukrainą się obronić i przy okazji odebrać Lwów. Bowiem na Ukrainie władzę przejął
ruch skrajnie nacjonalny, nie przyjazny Polakom, skrycie roszczący sobie pretensje do 15 powiatów
wschodniej  Polski.  Odradza  się  tam tradycja  upowska,  morduje  się  cichaczem ludzi  opozycji,
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a prawdę ukrywają polskie media. U nas na wroga kreuje się uparcie Rosję, która na nas „kicha” bo
do niczego jej nie jesteśmy jej potrzebni. Nie potrzebuje ani skibki naszej ziemi, a w ogóle ma inne
cele  i  właśnie tworzy nową konfigurację  polityczną.  Zmienia kierunek odwracając się  plecami.
Jeszcze nasz biznes za nią zatęskni, za bliskimi, dużymi nie tak wybrednym, a „głodnym” rynkiem
zbytu.

Poza tym Polska żeby nawet cały dochód przeznaczyła na zbrojenia to i tak się przed Rosją
nie obroni ani miesiąc. Najlepszy „parasol obrony” przed Rosją to życzliwość dla niej i szukanie
porozumienia. Owszem „kłócić się” o swoje, ale z uśmiechem. Pojechać do niej z dobrą wódką
i grubą na pięć palców słoniną.  Zaprosić Rosjan na wesołą „majówkę”, zawieźć tych Polaków,
którzy chcą na defiladę do Moskwy.

 Można na pewno, ale trzeba innych ludzi w rządzie. Trzeba drugiego Gomułki, który ze
Stalinem dyskutował, na Chruszczowa krzyczał, a z Breżniewem targował się o każdą kopiejkę.

 Zapewniamy,  że  my  Przyjaciele...  szybko  przywrócilibyśmy  dobre  stosunki  z  Rosją
i Rosjanami. Zaś polityka rządu i prezydenta prowadzi na „manowce” i nie służy narodowi.

JEŚLI NIE ZWYCIĘSTWO TO CO ?

Mimo innych planów trzeba odnieść się do powyższego zapytania, dlatego, że sieje się tu i ówdzie
wątpliwości. W niektórych gminach nie obchodzi się jubileuszu końca wojny i powrotu na Ziemie
Zachodnie, prasa nie wspomina lub nawet wycisza temat. Są osoby, które negują fakty historyczne
własnej rodziny. Np. ojciec w 1945 r. zajął duży dom poniemiecki ze zwierzętami i maszynami.
Państwo mu Niemców usunęło, stał się gospodarzem. Do dziś rodzina, już drugie pokolenie, nic nie
zbudowała nowego, ale syn kwestionuje zwycięstwo. Czyżby dlatego, że ten prezent otrzymał od
komunistów?  Takich  postaw  jest  więcej.  Jak  to  wytłumaczyć?  To  są  skutki  25  lat  prania
medialnego? Gdzie ludowa Polska popełniła błędy. Może rewolucja winna trwać dłużej? Dlaczego
tak trudno poczuć się wygranym? Prezydent obchodził Narodowy Dzień Zwycięstwa to już dobrze i
nazwa  też,  czy  pierwszy raz?  Czy to  nowość?  Dzień  Zwycięstwa  ustanowiono  już  w  1945  r.
Przecież J. P. II w 1979 r. odprawiał mszę na Placu Zwycięstwa. Gdańsk dobre miejsce to i to
miasto uwalniało wiosną 45 r. ludowe WP (z Armią Czerwoną) i powiesiło oczywiście flagę polską.
Może to uczcił pan prezydent? Nie przejmujmy się tym, co i jak powiedział. Polityk „ściemnia”,
tuszuje,  zamydla oczy.  My róbmy swoje.  Jak to robią np. w Starych Bogaczowicach. Odsłonili

pomnik (29 maja),  który waży 7.750 kg, a w szkole
zorganizują konkurs wiedzy o osadnictwie. Był wykład
o  osadnictwie  i  zwycięstwie.  Są  pomysły  na
konferencję naukową. 

Fot. Pomnik w Starych Bogaczowicach odsłonięty 29
maja upamiętniający 70 rocznicę powrotu na Ziemie

Zachodnie. (http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/).

Po roku 1990 gdy rządził NSZ „Solidarność” to
w  kraju  zlikwidowano  wiele  izb  pamięci  (po
frontowcach),  w  których  latami  dyrektorzy  szkół
zbierali  pamiątki.  Teraz  wzrasta  zainteresowanie
młodego  pokolenia  i  gniew,  że  tak  bezmyślnie
postąpiono.  Dzieci  szukają  już  choćby  okruszków  o
tych co bili się o Polskę, a żyli w ich wsiach i których
Oni nie pamiętają. Są inicjatywy składania kwiatów na
ich  grobach.  Dlaczego  nie  oddano  pamiątek  rodziną
tylko  zniszczono.  Urząd  Marszałkowski  zadziałał  w
Legnicy w dniach 14 – 17 maja.  Entuzjastą tam jest
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poseł  T.  Samborski.  Życzliwy  jego  tekst  dostępny  jest  w  internecie.  Pisze  o  wielu  lokalnych
inicjatywach. 

W górach  na  południe  od  Bolkowa ukazała  się  publikacja  pt.  „Doniosły Jubileusz”.  Są
życzliwi  ludzie,  którzy  ją  wspierają.  Właściwie  to  już  druga,  bo  pierwsza  miała  tytuł  „Wokół
Przełęczy Pojednania i Lasu Doniczki”, a wydał Urząd Gminy w Marciszowie. Jest w okolicznych
bibliotekach  i  gimnazjach.  Tworzy  się  społeczna  biblioteka  ludowa  z  darów,  a  pierwszymi
zakupami maja być prace socjologa Jana Sowy pt. „Fantomowe ciało króla” i „Inna Rzeczpospolita
jest możliwa”. Naród się broni wybijając medal o tekście 70 – lecie Powrotu Śląska do Polski.
(„Wybija” w Sudetach nie Warszawa).

Fot. Na uroczystości odsłonięcia pomnika w Starych Bogaczowicach był
obecny m. innymi kpt. Julian Lech ze Świebodzic i prezes Związku Sybiraków.

Kapitan Julian Lech w czasie II w. św. walczył w 1 Dywizji T. Kościuszki 1
Armii Wojska Polskiego (ludowego). Przeszedł On cały szlak bojowy 

od Sielc – Lenino  do Berlina. (http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/)

Lata obecnego kapitalizmu są ponoć policzone. Wyzwolenie nie przyjdzie od
tych,  którzy  mają  poparcie  dziś  sfrustrowanych  lecz  od  lewicy  (nie  SLD)
zrodzonej w społeczeństwie. Wówczas to i zwycięstwo 1945 r. będzie śmielej
obchodzone  przez  instytucje  samorządowe,  które  to  nie  będą  obawiać  się
wójtów, burmistrzów, rad ani partii, gdyż oni wszyscy będą podlegać kontroli

społecznej.  Od  feudalizmu  (pół)  nie  udało  się  przejść  do  komunizmu.  Trzeba  koniecznie
zasmakować kapitalizmu, który w Polsce może trwać i 100 lat lub jeszcze rok, dwa. Niektóre wsie
planują imprezy na lato i  na jesień.  Lecz w malutkim Nagórniku,  rozwieszono biało czerwoną
szarfę z jubileuszowym hasłem, które namalował pan Flaczyński z DK w Bolkowie. Dziękujemy.

Ps. 
Według teorii prawa rzymskiego Pomnika Bohaterów II w. św. w Bolkowie nie można rozebrać bo
liczy już pewnie 50 lat.  Po za tym należałoby zapytać mieszkańców. Podobnie rzecz się  ma z
niemieckim Pomnikiem Wojowników. Zaś nad Pomnikiem Braterstwa Broni w Legnicy wisi wciąż
„reakcyjny miecz.” Pomnik w Bolkowie aż się prosi o uzupełnienie, ma puste wnęki. Przegapiono
maj, ale można to zrobić na 75 rocznicę. Teksty i propozycje winne być szeroko dyskutowane z
mieszkańcami,  a  zatwierdzone przez  ankietę  społeczną.  Żadna partia  nie  może decydować bez
akceptacji  ogółu  społeczeństwa.  Ludzie  mają  decydować  w  swoim  miasteczku,  a  nie  jakiś
partyjniak z Warszawy,  który tu przyjedzie i  pali,  wyrzuca ze szkoły pamiątki po frontowcach,
naszych dziadkach. To skandal i poniżenie naszej godności, a dzieci okradziono z lokalnej historii.
Dyrektorzy  szkół  nie  mogą  bać  się  partii,  ale  winni  mieć  oparcie  prawne  w  miejscowym
społeczeństwie. To właśnie postuluje Jan Sowa.
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Zakończenie:  Autorzy  tworząc  powyższy  felieton  historyczny  starali  wyzwolić  się  od
ograniczeń historycznych i politycznych. Są świadomi złożoności lat 1939 – 45 i 1945 – 1990 nie
dających się sprowadzić do zwykłej konfrontacji między radykalną lewicą, a skrajną prawicą. Ale
są też  świadomi przynależności  do przestrzeni  pamięciowej  (robotniczo – chłopsko – ludowej)
(ludu), która pozwala uzyskać krytyczny dystans do powyższego okresu historycznego i obecnych
politycznych zaleceń IPN – u. Polemizujemy, naświetlamy i ukazujemy nowe, a inne argumenty
pod rozwagę.

Ujawnione  w  pracy  różnice  w  pamięci  historycznej  uważamy za  naturalne  i  nie  nowe
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w naszej  historii.  Odziedziczyliśmy je  po  przodkach.  Z  czasem przycichną  ale  historycy będą
dyskutować  przez  wieki.  My jako  patrioci  Dolnego  Sląska  musimy trzymać  się  razem (mimo
różnic) by nie dopuścić do rozkładu państwa, utraty Śląska i Ziem Zachodnich. Od 1990 r. i wojny
w Jugosławii, a szczególnie ukraińskiego Majdanu geopolityka europejska płynie wartko. Porządek
polityczny  ustawiony  Traktatem  Lizbońskim  w  2010  r.  został  wysadzony.  (Według  prof.
Michalkiewicza przez USA). Mamy wojnę w Donbasie (luty 2015). W Niemczech trwa intensywna
dyskusja czy iść z Rosją czy przeciw niej.  Na Dolnym Śląsku hobbyści – patrioci tworzą mini
batalion samoobrony. Ćwiczą musztrę, strzelają farbowanymi kulkami, a my działamy „piórem”
i na komputerze w celu wzmocnienia ducha Dolnoślązaków.

Mieszkająca  we  Wrocławiu  pisarka  Olga  Tokarczuk  ale  także  w  górach  miedzy
Wałbrzychem, a Kłodzkiem, latem 2014r. odwiedziła wieś Nagórnik gdyż zainteresowała ją jego
historia,  położenie  i  działalność  regionalna.  Zaprezentowała  Ona ciekawą myśl  korespondującą
z naszą pracą. Pozwalamy ją poniżej przytoczyć:

„  Nigdzie mocniej niż  na Ziemiach Odzyskanych nie doświadcza się fikcyjności miejsca,
które  jest  wymyślane  od  nowa,  stwarzane  aby  wypełnić  pustkę  po  zerwanej,  lokalnej  pamięci
i tradycji, opisywane , żeby zamienić ziemię jałową w dom gotowy do zamieszkania”.
Potrzebne są badania socjologiczne jakie odczucia do ojczystej ziemi dolnośląskiej ma pokolenie
osadników, jakie drugie pokolenie (ich dzieci) a jakie współczesnych 15-20 latków. Czy głębiej
„zapuścili  tu  korzenie”  mieszkańcy  miast  czy  wsi?.  Pracownicy  najemni  czy  też  posiadacze
gospodarstw, przedsiębiorstw itp. A może to kwestia indywidualna?

„Przyjaciele….” Mają nadzieję , że czytelnicy wspomną i docenią ludzi historycznej lewicy
(oraz innych zaangażowanych) za ich starania o Ziemie Zachodnie w tym Dolny Śląsk aby znalazły
się na trwałe w granicach odrodzonej w 1945 roku Polski.

Ufamy, że to skromne opracowanie natchnie młode pokolenie Dolnoślązaków i wzbudzi
jego zapał w pomnażaniu dorobku tych co o te ziemie walczyli na frontach Pomorza, Odry, Łużyc
i Berlina. Także tych żołnierzy i oficerów którzy choć losem rzuceni na fronty zachodnie, popierali
nowe granice zachodnie, przybyli do kraju.

Podczas pracy nad „Jubileuszem ...” wspominaliśmy marzenie A. Mickiewicza  by księgi
trafiły pod strzechy czyli do szerokich rzesz ludowych. Nie będzie to łatwe nawet w skali powiatu.

Tymczasem wpływowe środowiska dysponujące potężnymi mediami i pieniędzmi z kasy
państwowej  starają  się  pomniejszyć,  a  nawet  zanegować  wkład  tych,  którzy  utrwalali  Polskę
i polskość na tych ziemiach po1945 roku. Są inspiratorami zmiany sposobu myślenia, często na
naszą Dolnoślązaków niekorzyść  podważając historyczną polskość tych ziem. 

Mamy nadzieję,  że dzięki  przypomnieniu kto ma zasługę w naszym powrocie nad Odrę
i Nysę oraz treści ( nie zawsze zgodnej/wygodnej dla aktualnie rządzących Polską i Europą) to
opracowanie stanie się „białym krukiem” w zalewie jednostronnych artykułów, opracowań po 1990
roku .

Dziękujemy za cierpliwość w czytaniu niniejszego opracowania, a także za wysiłek w jego
zdobyciu.

Od wolnego Bałtyku jasnych wybrzeży
Po Karkonoszy piękne słoneczne przedmurza 
Brzmi polska mowa, gdy ścichła wojny burza
Skarb Ziem Zachodnich znów w naszym ręku leży.

T. M. Sierosławski

Przyjaciele Myśli Piastowskiej

Z Wrocławia, Sadów Górnych, Nagórnika, Wierzchosławic, Kamiennej Góry.
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