NASZA HISTORIA

Z przera¿eniem obserwujê z jak¹ niekompetencj¹ i z
poczuciem winy polemizuje siê z g³oœnym artyku³em „Der
Spiegel” i roszczeniami „wypêdzonych”, który dotyka te¿
tych spraw. Od lat NIKT nie potrafi, albo nie chce raz na zawsze przekonaæ Niemców, ¿e ich roszczenia s¹ pozbawione
podstaw. Poniewa¿ trzeba dzia³aæ szybko, tak¿e na forum
Europarlamentu proszê o niezw³oczne zapoznanie siê z
ksi¹¿k¹ Niemca Egberta Kiesera pt. „Zatoka Gdañska
1945. Dokumentacja dramatu”. Autor zada³ sobie wiele
trudu aby dotrzeæ do rodzin z Prus Wschodnich i Sambii,
które prze¿y³y II Wojnê Œwiatow¹. Ich relacje i przytaczane fakty i dokumenty jednoznacznie œwiadcz¹, ¿e nie
by³o to „Wypêdzenie”, ale „Wielka Ucieczka”.!!! Co o
tym œwiadczy
1. Niemcy opuszczali te tereny na wyraŸny rozkaz swoich
w³adz. Wielu z nich nie chcia³o opuszczaæ miast i gospodarstw, a ci którzy nie podporz¹dkowali siê rozkazom byli
rozstrzeliwani na miejscu.
2. W tekœcie autora, ani w ¿adnej z wypowiedzi pytanych
Niemców nigdy nie pada okreœlenie: wypêdzenie, wypêdzony, itd.…
3. Najczêœciej padaj¹ s³owa: „uchodŸcy”, „ucieczka”, „ewakuacja”, „rozkazy ewakuacji”, „droga ucieczki”, „opuszczanie”, „wymykanie siê …” ale nigdy „wypêdzenie”. Wiêkszoœæ Niemców doskonale wiedzia³a o zbrodniach SS,
Wermachtu i o tym, jak sami traktowali wiêŸniów, jeñców i
robotników polowych w swoich gospodarstwach rolnych w
czasie II Wojny Œwiatowej. Uciekali wiêc przed KAR¥,
któr¹ wyolbrzymiali nazistowscy dygnitarze. Pos³uch i œlepa
wiara do koñca „stadnego” narodu jakim s¹ Niemcy
powodowa³, ¿e sami wspaniale byli zorganizowani do ewakuacji i skrupulatnie, jak zawsze bez sprzeciwu wype³niali
polecenia lokalnych w³adz.
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4. Ucieczka z tych terenów œwiadczy³a, ¿e Niemcy nie s¹ z
nimi rdzennie zwi¹zani jak np. Polacy na polskiej ziemi.
Polacy we wrzeœniu 39r. w znakomitej wiêkszoœci pozostawali na miejscu.
5. Sowieci nikogo nie wypêdzali, bo gdy zajêli jakieœ miasto
lub wieœ, to nikogo tam nie by³o gdy¿ wszyscy ju¿ uciekli.
Jak mo¿na wypêdziæ kogoœ, kogo nie ma… walczyli jedynie
z oddzia³ami niemieckimi, które os³ania³y uciekaj¹c¹ ludnoœæ. Najczêœciej widzieli, jak pisze autor, „wymykaj¹ce”
siê statki prze³adowane rannymi i ludŸmi, do granic mo¿liwoœci.
Wniosek: brak jest podstaw do roszczeñ z tytu³u „wypêdzenia”. Ziemie te po prostu porzucili i w pop³ochu uciekli jak szczury z ton¹cego okrêtu. Odszkodowania materialne mog¹ Niemcy dochodziæ jedynie od w³asnych firm
ubezpieczeniowych i banków, których dokumentacja wg
autora ksi¹¿ki by³a wczeœniej wywo¿ona do Berlina.
Symulacja historyczna: teza - „Niemcy nie opuszczaj¹ terenów Prus Wschodnich, Pomorza i Œl¹ska i zostaj¹
na „swojej ziemi”: Sowieci nie s¹ w stanie wzi¹æ do niewoli
od 6 – 8 mln Niemców w tym rannych i zgwa³ciæ kilku
milionów Niemek, parali¿uje to ich dzia³ania wojenne, a ich
marsz na Berlin mo¿e siê opóŸniæ. ¯o³nierz sowiecki karmiony i pojony przez Niemców (zak³ady przetwórcze i gorzelnie pracowa³y do koñca) - demoralizuje siê. Stalin szybko
tworzy now¹ administracjê niemieck¹ z ¿o³nierzami Paulusa
na czele – Stalin, który ju¿ wiedzia³, ¿e ze swojej czêœci Rzeszy
stworzy NRD, dochodzi do wniosku, ¿e i te tereny bêdzie
mo¿na w³¹czyæ do NRD. „Polaczkom” zostawi siê
priwisliñskij kraj i przekonuje o tym Churchilla i Roosvelta.
Powstaje „korekta” Ja³ty. Stalin ponawia marsz na Berlin i
ca³a „Wielka trójka” jest znowu zadowolona.
Dobrze, ¿e tak siê nie sta³o, bo gdzie ja bym teraz
mieszka³ i czy w ogóle przyszed³bym na ten œwiat? Liczê
bardzo na to, ¿e te informacje pomog¹ wszystkim, którzy
zajmuj¹ siê tym tematem na przestawienie toku myœlenia,
który pomo¿e w obalaniu argumentów strony niemieckiej.
Nikt ich nie wypêdza³, sami siê wypêdzili, a my na te
tereny te¿ siê nie prosiliœmy…
S³awomir Czerniak

Wystawa grupy artystów „Impresja”
Sierpczanie ogl¹daæ mogli w galerii im. Stefana Tamowskiego w Domu Kultury wystawê, na któr¹ sk³ada³y siê
prace plastyczne osób nale¿¹cych do dzia³aj¹cej przy Domu Kultury grupy artystów "Impresja". Grupa sierpeckich
pasjonatów sztuki powsta³a w grudniu 2003 r., jej pomys³odawczyni¹ by³a Bo¿ena Nowak, instruktor plastyki w
DK. Cotygodniowe spotkania grupy to œwietna okazja, by spêdziæ mi³o czas, wymieniæ doœwiadczenia i rozmawiaæ
o wielkiej pasji tworzenia i rozpowszechniania sztuki. Do "Impresji" nale¿¹ zarówno plastycy ze znacznym
dorobkiem artystycznym, jak i osoby, które swoje zdolnoœci odkry³y zupe³nie przypadkowo, a rozwinê³y je pod
czujnym okiem instruktorów. Cz³onkowie grupy s¹ w ró¿nym wieku, na co dzieñ wykonuj¹ rozmaite zawody.
Kwietniowa ekspozycja prezentowa³a obrazy olejne, rzeŸby, batiki. Inspiracj¹ dla wiêkszoœci artystów by³
mazowiecki krajobraz i piêkna ziemia sierpecka. Na obrazach podziwiaæ mo¿na by³o architekturê, widoki, martw¹
naturê i kwiaty. Pokazano te¿ kilka portretów. Wœród artystów, którzy pokazali swoje dzie³a byli: Halina
Nasi³owska-Sza³ecka, Hanna Miklaszewska (nazywana "Hann¹ od anio³ów" - ze wzglêdu na charakterystyczne
rzeŸby przedstawiaj¹ce kolorowe anio³y), Jolanta Smykowska, Gra¿yna Górzyñska, Bo¿ena Zió³kowska, Iwona
Zdrojewska, Klaudiusz Kotarski, Wojciech Witkowski, Wojciech Weber, Krzysztof Adamski, Jerzy Go³êbiewski,
Mariusz Kowalski, Bogumi³ Burdalski, Anna Górecka i Bo¿ena Nowak.
Magdalena Staniszewska
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