
Antypolska prezydencja Niemiec w UE 
Tak jak się spodziewałem i o tym pisałem prezydencja Niemiec w UE jest i będzie antypolska. 

Oj...  jak  bolą  naszych  zachodnich  sąsiadów nasze  przedsięwzięcia  gospodarcze  i  wzrost  konkurencyjności  naszej
gospodarki, szczególnie w obszarze dużych inwestycji. Przestajemy być ich wasalem, do czego byli przyzwyczajeni za
chyba wszystkich rządów III RP za wyjątkiem krótkiego okresu lat 2005-2007 i od 2015, kiedy rządzi PiS. Przez te niemal
30 lat realizowali swoją własną politykę opartą na idei Mitteleuropy [1], z której nie zrezygnowali po dziś dzień. Kiedyś
walczyli  zbrojnie  z  użyciem broni  konwencjonalnej  (I  i  II  WŚ)  a  dziś  chcą  zdominować  Europę  przede  wszystkim
gospodarczo z wykorzystaniem ich projektu współczesnej Unii Europejskiej. 
Nie są przypadkowe wypowiedzi  Niemki Katriny Barley o  "zagłodzeniu finansowym" Polski  i  Węgier,  tak jak nie są
przypadkowe ataki na Polskę w niemieckich lub proniemieckich mediach, tak jak mieliśmy do czynienia dzisiaj,  gdy
niemiecki  dziennik "Sueddeutsche Zeitung" napisał  skrajną nieprawdę o LGBT w Polsce:  "Nienawiść,  samobójstwa,
prześladowania ze strony policji" [2].
Wszystko to dzieje się teraz, kiedy ważą się losy przyszłego budżetu UE i kierunku jej rozwoju a same Niemcy mają
najgorszą  sytuację  polityczno-gospodarczą  od  lat.  To  właśnie  tam  ruchy  neonazistowskie  gromadzą  coraz  więcej
zwolenników a antysemityzm jest  na porządku dziennym. To właśnie tam jest  coraz więcej terrorystycznych enklaw
islamskich,  z  którymi  niemieckie państwo nie  może sobie poradzić.  To właśnie  tam nie  ma wolności  wypowiedzi  i
wolności mediów, które sprowadzone zostały do roli propagandowej tuby rządowej. W porównaniu do Niemiec Polska
jest ostoją wolności i demokracji.
Ale Niemcy działają perspektywicznie i jest dla nich nie do pomyślenia, że Polska mogłaby się wybić na niezależność
gospodarczą. I właśnie gospodarka Polski jest dla Niemic celem ataku. Nasze inwestycje w postaci Przekopu Mierzi
Wiślanej,  Via  Baltica,  Via  Carpatia  czy  oczywiście  konkurencyjny  dla  nich  CPK  są  "solą  w  oku"  dla  niemieckiej
gospodarki. Ponadto Idea Trójmorza również dla Niemic jest nie do przyjęcia i to mimo tego, że udają, iż jej sprzyjają. W
ogóle jakikolwiek wzrost znaczenia Polski na arenie europejskiej czy szerzej światowej jest dla nich niewyobrażalny.
Mają zakodowany gen antypolskości i nie zmienia się to przez wieki i mimo politycznych zaklęć nie zmieni się to ani
teraz ani w przyszłości. 
Być może pewnym otrzeźwieniem dla nich mogłoby być jasne żądanie Polski o zadośćuczynienie za zbrodnie, które
Niemcy dokonały na naszym narodzie w czasie II WŚ. Więc apeluję do obecnych władz, aby jak najszybciej zostały
zakończone prace sejmowe mające na celu wyliczenie rzeczywistych szkód, które Niemcy wyrządziły Polsce i wreszcie
zwrócenie się do nich o te reparacje wojenne. Być może nie będziemy w stanie wszystkiego odzyskać, ale sam fakt
międzynarodowego nagłośnienia tej sprawy może być dla Polski bardzo korzystny i sprawić, że Niemcy stonują swoje
antypolskie  działania.  Bo  chyba  wszyscy  zauważają,  że  dziś  Niemcy  taką  antypolską  politykę  prowadzą  i  to  we
wszystkich możliwych obszarach: od PE i UE, poprzez media aż do umieszczenia w Polsce wątpliwej  proweniencji
swojego ambasadora.  

[1]  Mitteleuropa  (niem.  Mitteleuropa  ‘środkowa  Europa’)  –  niemieckie  słowo  oznaczające  Europę  Środkową,  mające  znaczenie
geograficzne[1], czasem używane także w innych językach i mające kilka różnych znaczeń. Oznacza także, jako pojęcie historyczne,
polityczny program będący celem wojennym Niemiec podczas I wojny światowej, zakładający dominację Cesarstwa Niemieckiego nad
Europą Środkową i jej eksploatację przez Niemcy, aneksję terytoriów zamieszkanych w większości przez ludność nieniemiecką oraz
stopniową germanizację ludów podbitych. Koncepcja Mitteleuropy (jedności regionu środkowoeuropejskiego) powstała w XIX wieku w
Austro-Węgrzech.  Została  wyrażona  po  raz  pierwszy  w  1848  przez  austriackiego  ministra  Feliksa  zu  Schwarzenberga.  Za
Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa

[2] https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/520583-sz-atakuje-polske-ws-lgbt-nienawisc-samobojstwa
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