
Nie pisalbym moze swojego listu gdyby nie to ze ci sami tzw "obroncy 
polskosci" chca zaognic sytuacje z Niemcami do tego stopnia by nie dopuscic 
do wspolnych z Niemcami obchodow rocznicy wybuchu II wojny swiatowej. 
I mowia to otwarcie. Ja rozumialbym uczucia uczestnikow II wojny 
swiatowej, ktorzy mogliby tych wspolnych obchodow nie chciec. Ale na ile 
wiem to ci z nich ktorzy dozyli sa gotowi na te wspolne obchody. Przy 
wszystkich uwarunkowaniach - ci bardzo juz przeciez starzy ludzie, bo gdzies 
okolo dziewiecdziesiatki chca dac swiadectwo pojednania z Niemcami 
zgodnie z "przebaczamy i prosimy o przebaczenie" biskupow polskich z lat 
60-tych. 
 

Marek przesylajac "it-seems-imposible.pps", osmielil mnie bym napisal 
ten list. 
 

Moj sprzeciw budza dzialania niektorych osob publicznych, ktore 
zabraly sie za "uswiadamianie" nam rzekomych prob regermanizacji i 
powolaly organizacje Komitet Obrony Polskosci Dolnego Slaska. 
 

Kupilem ostatnio ksiazke "Noblisci znad Wisly, Odry i Niemna". Ta 
ksiazka to jawny przejaw „regermanizacji, rerusyfikacji, bialorusizacji, 
ukrainizacji, litwinizacji i semityzacji polskich elit", co wnioskuje wprost z 
tresci ksiazki. I tak glosi prof Nowak, który pisze swoja kontr-ksiazke, aby 
nas ochronic przed zgubnym wplywem "zlych" elit. Powstana wiec pewnie 
takze inne Komitety Obrony Polskosci w innych regionach kraju 
 

A teraz przyklady znane mi z mojego fizycznego podworka: Jednym z 
przejawow regarmanizacyjnych ciagot elit Wroclawia - wedlug tworcow 
Komitetu Obrony Polskosci - bylo na przyklad chwalenie sie 12 noblistami 
(niemieckimi) z Wroclawia w czasie staran o organizacje wystawy Expo. Te 
elity germanizujac na powrot Dolny Slask podjely na przyklad taka akcje, by 
na domu gdzie urodzil sie Max Born (jeden z kilku najznakomitszych 
tworcow mechaniki kwantowej) postawic tablice informacyjna i to takze po 
niemiecku. A jak by tego bylo malo jeszcze plac nazwano jego imieniem. 
 

Przezywamy w kraju rozne proby zamazywania historii poprzez 
ksenofobie, nacjonalizm i nasz polski faszyzm. Na patronow ulic, szkol, 
placow "nie nadaja sie" na przyklad niektore osoby chocby taki Tuwim, 
Brzechwa, Kuron. Nie podoba sie Hala Ludowa - bo tak nazywala sie gdy 
Wroclaw byl Breslau. 
 

Rozlewa sie to po kraju i rzadko kto temu sie przeciwstawia. Milczenie 
nalezy jednak uznac za wspoludzial Tak sadze 
 


