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Czy wiesz jak szybko zaczyna krzepnąć krew w sierpniu...? 
 
(Mathias Schenk, Belg wcielony do 46 batalionu pionierów, biorący udział w 
rzezi Woli, sierpień 1944 r.) 
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83. rocznica Paktu Niemiec i Rosji Sowieckiej z 23 sierpnia 1939 r. zwraca uwagę na aktualność rywalizacji dwóch 
splecionych ze sobą tradycji europejskiej historii i myśli strategicznej: tej wyrażonej wizją Wilsona i Paderewskiego 
zakorzenionej w Traktacie Wersalskim „Zjednoczona Europa suwerennych, równych Ojczyzn narodowych” i drugiej: idei Europy 
podzielonej na strefy dominacji niemieckiej i rosyjskiej, symbolizowanej przez pakt Ribbentrop-Mołotow. Pakt dwóch 
totalitaryzmów – faszyzmu niemieckiego i rosyjskiego komunizm - to najbardziej haniebny układ polityczny w całej 
historii ludzkości, w wyniku, którego zginęły dziesiątki milionów istnień ludzkich i prawie całkowite unicestwiony 
został naród żydowski. Polska, jako pierwsza powiedziała NIE obu systemom w 1939 r., ale, mimo, że dwukrotnie 
została zdradzona przez swoich liberalno-demokratycznych sojuszników: Francję (później także kolaborantkę Hitlera) 
oraz Wielką Brytanię w 1939 r. i w 1943 r. (Teheran), ponownie Polska rzuciła rękawicę obu totalitarnym reżimom w 
sierpniu 1944 roku, w desperackim Powstaniu Warszawskim bezskutecznie wołając o wolność, niepodległość i 
suwerenność, pozostawiona w Jałcie pod dominacją Rosji Sowieckiej na kilka następnych dziesięcioleci. 

Jako pierwsza przeciwstawiająca się obu totalitaryzmom, Polska poniosła niewyobrażalne cierpienia, krzywdy i straty 
zarówno w kapitale ludzkim, jak i fizycznym. Właściwa ocena strat wyrządzonych Polsce w czasie II wojny światowej 
jest rodzajem pracy naukowej, a nie politycznej, odrębnej od politycznych, prawnych i moralnych kwestii reparacji i 
wyliczeń za szkody wojenne. 

„Wolne od polityki” (i w pewnym sensie „wolne od moralności”) oszacowanie wartości strat wyrządzonych Polsce 
przedstawia załączony artykuł „STRATY WOJENNE WYRZĄDZONE POLSCE PRZEZ NIEMCY W CZASIE II 
WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI 1939-1945 (ZE SPECJALNYM UWZGLĘDNIENIEM KAPITAŁU 
LUDZKIEGO)‘‘ tezy, którego zostały przedstawione na konferencji „Osądzić Rzeź Woli. Wola Genocide 44”, która 
odbyła się we wrześniu 2019 r. w Warszawie pod kierunkiem prof. Piotra Witakowskiego. Szacunki oparto na solidnych 
podstawach ekonomicznej teorii dochodu i kapitału (I. Fisher) oraz metodach wyceny kapitału ludzkiego datowanych 
od XVII wieku. (Petty i  rozwój metody na przestrzeni wieków aż do dzisiejszych zdobywców nagrody Nobla w tej 
dziedzinie, takich jak Schultz, Becker i wielu innych). Podejście takie pozwoliło nam uniknąć arbitralnych założeń, a 
obliczenia bazują na realnych parametrach ekonomicznych łatwo dostępnych w krajowej statystyce poziomu i wzrostu 
PKB, poziomów i dystrybucji dochodów, realnych kursów walutowych i inflacji oraz do dość solidnych danych o 
stratach ludzkich w Polsce według narodowości, wyznania, wieku, płci oraz do statystyk podziału dochodów/bogactwa 
między warstwami społecznymi, opracowanych przez światowej sławy statystyka (Ludwik Landaua, zamordowany 
przez Niemców w lutym/marcu 1944 w Warszawie) i ekonomisty (Michał Kalecki). W efekcie uzyskane wyniki są 
niepodważalne i powinny stanowić mocny punkt wyjścia do żądania naprawczego ze strony Niemiec. Jednak, jeśli 
chodzi o roszczenia reparacyjne, Polska jest szantażowana przez swoich wrogów: Niemcy i Rosję oraz krajowych 
zdrajców. Za każdym razem, gdy pojawia się wezwanie do reparacji, budzona jest kwestia ziem na Zachodzie i Północy 
przyznanych Polsce po II wojnie światowej kosztem Niemiec. Historyczne znaczenie oceny przedstawionej w 
opracowaniu i w załączonej syntetycznej tabeli sprowadza się do wniosku, że bilans „strat Polski wyrządzonych przez 
Niemców” i „zysków z zajęcia ziem na zachodzie i północy” przejętych w takim stanie ruiny i zniszczeń, w którym 
znajdowały się tuż po wojnie, był ujemny dla Polski. Według danych zaktualizowanych na dzień 8 maja 2020 r. w 
„bilansie syntetycznym”, bilans szkód wyrządzonych przez Niemców w kapitale ludzkim i fizycznym Polsce oraz 



wartości obecnej w cenach bieżących Ziem przydzielonych Polsce kosztem Niemiec wynosi minus 6,9 bln. USD na 
niekorzyść Polski  

W latach 1939-1945 Niemcy wprowadziły na ziemiach  polskich  „Prawo”, głęboko dyskryminujące Polaków,  inne 
niż w innych okupowanych krajach Europy, aby ułatwić i usprawiedliwić swoje postępowanie w podbitej Polsce. W 
wyniku polskiego ruchu oporu „Tylko w Polsce” miały miejsce pewne wydarzenia i postawy, o czym donosi prof. 
Witakowski w załączonym raporcie. 

Wszyscy muszą teraz zdawać sobie sprawę ze szczególnej wrażliwości Polaków i ich oporu wobec różnego rodzaju 
prawnej dyskryminacji Polski, Polaków i polskiego rządu. Na przykład Polakom obecnie NIE wolno korzystać z 
rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich, a Polska pomimo jasnych zasad traktatów UE jest obecnie 
szantażowana przez Komisję Europejską (Jurova, Reynders) i Parlament Europejski (Verhofstadt, Weber, Belka) oraz 
karana opłatami pieniężnymi nakładanymi przez TSUE w sprawach nieobjętych jego kompetencjami lub sprzecznych 
z jego własnymi procedurami. Podsumowując: z całego naszego europejskiego doświadczenia wiemy, że Niemcom 
nie wolno przewodzić Europy. 

Podsumowując: z całego naszego europejskiego doświadczenia wiemy, że Niemcom nie 
można pozwolić na przewodzenie Europie. 
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