
Niebezpieczeństwo wojny 

Bandyta: Polska polityka zapalająca 

Polska rozpala się tam, gdzie może. Jest największym motorem rosyjskich sankcji, wzywa do misji NATO na Ukrainie, 

wydala prawie wszystkich rosyjskich dyplomatów i blokuje konta rosyjskiej ambasady. 
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Pisałem już https://www.anti-spiegel.ru/2022/will-polen-um-jeden-preis-ein-krieg-zwischen-nato-und-russland/ , że 

polski rząd wydaje się dążyć do wybuchu poważnej wojny w Europie, a nawet dąży do bezpośredniej konfrontacji z 

siłami rosyjskimi, wzywając do rozmieszczenia "sił pokojowych NATO na Ukrainie". 

Do tej pory USA potrafiły temu zapobiec, dając jasno do zrozumienia, że Polska sama może oczywiście robić, co chce, 

ale w takim przypadku nie może liczyć na wsparcie NATO, bo starcie z wojskami rosyjskimi w takich warunkach nie 

byłoby rosyjskim atakiem na Polskę. 

Polska porzuciła więc na razie ten pomysł, ale wciąż ma wystarczająco dużo pomysłów na dalszą eskalację sytuacji.  

• Teraz Polska wydaliła większość rosyjskich dyplomatów i zrobiła coś wyjątkowego w historii, a mianowicie 

zamroziła konta rosyjskiej ambasady w Polsce, co narusza wszystkie międzynarodowe umowy o ochronie i 

statusie dyplomatów i misji dyplomatycznych. 

• Rosyjska telewizja poinformowała o tym w swoim cotygodniowym przeglądzie wiadomości w niedzielę 

wieczorem, a ja przetłumaczyłem rosyjski raport telewizyjny. 

Niestety, strona nie jest już dostępna: 

 

 

Początek tłumaczenia: 

USA unikają propozycji Polski 

• Wizyta Joe Bidena w Polsce dobiegła końca. Czekali na to od dawna i przygotowywali się do tego. W okresie 

poprzedzającym wizytę Polska nawet się wyróżniała: zaoferowała wysłanie swoich wojsk na Ukrainę, 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/will-polen-um-jeden-preis-ein-krieg-zwischen-nato-und-russland/


zwiększenie dostaw broni tam, a także była gotowa odebrać Kaliningrad Rosji. Wszystko to jest kontynuacją 

historycznej linii, która nigdy nie uszczęśliwiała Polski. A teraz znowu. 

Z powodu spotkania z Bidenem połowa Warszawy została zablokowana. Dwie flagi – amerykańska i jedna polska 

– były przymocowane do limuzyny prezydenta USA. Kawalkada motorowa dotarła do pałacu prezydenckiego. 

Kwestia dostaw broni z USA, zarówno do Polski, jak i na Ukrainę, jest jedną z najważniejszych.  

  

Prezydent Duda chętnie opuszcza dywan, by przyjąć gościa tuż przed swoim samochodem. Biden jest tu po raz 

pierwszy jako prezydent i ze wszystkich krajów UE wybrał Polskę na osobną wizytę. 

A Warszawa robiła wszystko, by gość zza oceanu nie był rozczarowany.  

➢ Dwa dni przed wizytą, pod pretekstem szpiegostwa, Warszawa ogłosiła największe wydalenie 

rosyjskich dyplomatów – 45 dyplomatów, czyli trzech czwartych rosyjskiego korpusu 

dyplomatycznego w Polsce – a następnie dokonała rzeczy nie do pomyślenia: zamroziła konta 

ambasady rosyjskiej frazą "na finansowanie terroryzmu". A podczas spotkania wielokrotnie słychać 

było ten sam temat: "rosyjska agresja" i potrzeba powstrzymania Moskwy. 

"Chcemy prowadzić tę politykę razem z USA, liczymy na determinację i twardość amerykańskiego 

przywództwa w całym Sojuszu Północnoatlantyckim" - powiedział Duda. 

W rzeczywistości Polska próbowała również z wyprzedzeniem dyktować agendę szczytu NATO, podnosząc 

pomysł ewentualnego wysłania tak zwanego sojuszniczego kontyngentu pokojowego liczącego do 10 000 

żołnierzy na zachodnią Ukrainę. Warszawa planowała, aby wojska NATO rzekomo zabezpieczyły korytarze 

humanitarne, co oczywiście wymagałoby ustanowienia strefy zakazu lotów nad tymi korytarzami. 

Nawet Biały Dom unikał tej perspektywy. 

Moskwa ostrzegła również przed możliwymi konsekwencjami. 

➢ "Nasi polscy koledzy już powiedzieli, że należy tam wysłać siły pokojowe. Mam nadzieję, że 

rozumieją, o czym mówią. Doprowadzi to do bezpośredniego starcia między siłami Rosji i NATO, 

którego nie tylko wszyscy chcieli uniknąć, ale które według wszystkich nie powinno mieć miejsca w 

zasadzie" - powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. 

Tym bardziej, że zachodni najemnicy zostali już trafieni bezpośrednim rosyjskim atakiem rakietowym – na poligonie 

pod Lwowem. Tak więc Polakom ostatecznie zaproponowano działanie na własną rękę – bez NATO, a tym samym 

bez zobowiązań bloku do ich ochrony w przypadku bezpośredniego starcia z Rosją. 

"Nie wyślemy wojsk i samolotów NATO na Ukrainę, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że konflikt 

nie wyjdzie poza Ukrainę. To przyniosłoby więcej cierpienia, śmierci i zniszczenia" – przekonuje sekretarz generalny 

NATO Jens Stoltenberg. 

Ale polski plan B, wezwanie do totalnej wojny gospodarczej przeciwko Rosji, wszedł w życie. 

➢ Warszawa forsuje pomysł zablokowania korytarzy drogowych, co mogłoby doprowadzić do załamania całej 

europejskiej gospodarki. 

➢ Ponadto Polska nalega na odrzucenie rosyjskiej ropy i gazu, choć na stacjach benzynowych w Polsce już teraz 

tworzą się kolejki po paliwo. 

"Rosja próbuje zmusić nas do płacenia w rublach. Nie powinniśmy się z tym zgadzać. Musimy zrobić wszystko, co w 

naszej mocy, aby zaopatrzyć Ukrainę w broń obronną i nałożyć na Rosję najsurowsze sankcje" - oświadczyła Polska. 

To nie jest gigant gospodarczy, który chce realizować tak radykalne pomysły. 

➢ Polska gospodarka zajmuje dopiero 26. miejsce w Europie pod względem PKB na mieszkańca, a kraj w dużej 

mierze opiera się na dotacjach unijnych. 



➢ Od 2004 roku Warszawa otrzymała od Brukseli prawie 200 mld euro. Bankiet sankcji powinien być zatem 

opłacony przez innych. 

Premier Morawiecki powiedział, że Polska jest dyrektorem zachodnich sankcji i innych nieprzyjaznych środków. 

Faktem jest, że Polska produkuje najbardziej skrajne pomysły, jeśli chodzi o zerwanie z nami na wszystkich frontach – 

powiedział Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce. 

Oto przykład tego ekstremizmu.  

Były dowódca wojsk lądowych, Waldemar Skrzyczak, powiedział w telewizji, że rosyjski Kaliningrad powinien należeć 

do Polski: 

• "Polska powinna postawić kwestię przynależności obwodu kaliningradzkiego, który jest okupowany przez 

Rosję od 1945 roku.  

• Obszar ten nigdy nie był rosyjski, ale historycznie należał do Prus i Polski.  

• Teraz należy ją nazywać ziemią odzyskaną.  

• Moim zdaniem obwód kaliningradzki jest częścią Polski" - powiedział. 

 

I to pomimo tego, że Kaliningrad – dawniej Królewiec – nigdy nie był polski, a polski Gdańsk był do niedawna 

niemieckim Gdańskiem. Polska otrzymała go dzięki zwycięstwu ZSRR w II wojnie światowej oraz wynikom konferencji 

jałtańskiej i poczdamskiej. Tak jak Polska otrzymała północną część dawnych Prus Wschodnich i duże obszary na 

zachodzie. Dlatego dzisiejszy polski Szczecin to dawny niemiecki Szczecin, a Wrocław dawny Wrocław. 

Ale zamiast okazać wdzięczność za znaczne zdobycze terytorialne, Polska pokazuje to:  

 

➢ Pomnik żołnierzy wyzwoleńczych Armii Czerwonej w południowo-zachodniej części kraju, w Chrzowicach, 

został zdemontowany na żywo w telewizji.  

➢ Został zbudowany w 1949 roku na miejscu, gdzie zginęło 620 żołnierzy Armii Czerwonej z 1 Frontu 

Ukraińskiego. Polscy urzędnicy wygłaszali przemówienia o "święcie wyzwolenia od Sowietów", a 

pięcioramienna gwiazda została strącona z obelisku sierpem i młotem. A potem pomnik został całkowicie 

zniszczony przy burzliwych oklaskach. 

Prezydent Duda skarżył się Bidenowi na trudną przeszłość historyczną: "Polacy wiedzą, co oznacza rosyjski 

imperializm, atak rosyjskiej armii, bo przeżyli to nasi dziadkowie i pradziadkowie". 

Oficjalna Warszawa była w pełni zgodna przed 1 września 1939 r., Kiedy II wojna światowa z nazistami w Europie 

rozpoczęła się od prowokacji w Gliwicach.  

➢ Polska była pierwszym państwem na kontynencie, które podpisało traktat z Hitlerem.  

➢ A Czechosłowacja została podzielona przez Niemcy z Polską po układzie monachijskim. Polska otrzymała 

swoją część Czechosłowacji, obszar Tieszyn, dlatego Churchill nazwał Polskę "Hienami Europy".  

(Uwaga: to wszystko prawda, ponieważ Polska była pierwszym państwem, które zawarło traktat o przyjaźni z 

hitlerowskimi Niemcami w 1934 r., A po konferencji monachijskiej Polska zajęła przemysłowy obszar Cieszyna, dziś 

Tieszyn, który należał do Czechosłowacji, za zgodą Hitlera)) 

Teraz Biden pogłaskał polskiego prezydenta po ramieniu.  

➢ Polska kupuje od Stanów Zjednoczonych broń o wartości sześciu miliardów dolarów, głównie dostawę 250 

czołgów Abrams.  

➢ Amerykańska obrona przeciwrakietowa stacjonuje na terytorium Polski, a 10 500 amerykańskich żołnierzy 

zostało już rozmieszczonych.  

I wydaje się, że to nie koniec historii. 

Koniec tłumaczenia 



Czytaj więcej na:  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/der-amoklaeufer-die-brandgefaehrliche-politik-polens/  
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