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TO RZECZYWISTOŚĆ z NASZYCH LAT – ale TWORZONA 
BEZ NAS! 

/Cz.2/ 
 

„Ordery ułatwiają odróżnianie polityków od kelnerów” 
 

Piękna myśl, chociaż nie zawsze prawego Niemca! Przypadkowo pozytywnie 
odnosząca się do naszych kelnerów, chociaż orderów IM nie dają. /Jest to, 
tylko zdanie wtrącone…/. 

Myśl główna odnosi się do rozważeń przedstawionych w cz. I, czyli do faktów 
jak i dlaczego doszło /przesłanki/ do budowy „składów atomowych” w Polsce 
oraz dlaczego z czasem ACz wycofała się z Polski – czyli wydarzenia, które 
skłoniło rządy ZSRR do zmiany polityki w stosunku do „krajów wyzwolonych” 
po zakończeniu II w. św. 

Te fakty, jako kontynuacja myśli przedstawionej w Muzeum Zimnej Wojny w 
Podborsku, przedstawiam w ujęciu chronologicznym, z punktu widzenia 
politycznego podejścia przez różne kraje…, polityków, a głownie polityki 
„Wschód” kontra „Zachód” /lub odwrotnie/, itp. To umożliwi nam 
przypomnienie wydarzeń z tamtych lat, co się działo, a nawet zwrócić uwagi dla 
czego nie doszło do III w. św. za przyczyną konfliktu w Berlinie, w Korei i na 
Kubie …, a nawet Moskwy /tylko rezolutna decyzja ppłk. Stanisława PIETROWA 
– uratowała ŚWIAT, od kataklizmu!/. 

- Od tej daty ponoć mieliśmy „Zimną Wojnę”.  
5.03.1946 r. Winston Churchill odbierając doktorat honorowy Westminster 
College w Fulton w USA w obecności prezydenta H. Trumana, powiedział: 
„Cień padł na scenę tak ostatnio rozświetloną zwycięstwem aliantów. Nikt nie 
wie, co w najbliższej przyszłości zamierza Sowiecka Rosja i jej międzynaro-
dowa organizacja komunistyczna, albo czy są granice, o ile są ich  ekspansjo-
nistycznych i prozelitycznych skłonności. Mam głęboki podziw i szacunek dla 
dzielnego ludu rosyjskiego i dla mego towarzysza okresu wojny, marszałka 
Stalina. Istnieje w Brytanii głęboka sympatia i życzliwość – i nie wątpię, że tu 
również – dla ludów wszech Rusi i postanowienia, aby wytrwać mimo wielu 
różnic i niepowodzeń w tworzeniu trwałych przyjaźni. Rozumiemy rosyjską 
potrzebę zabezpieczenia swych zachodnich granic przez usunięcie wszelkiej 
możliwości niemieckiej agresji. Witamy Rosję na jej prawnie należnym miejscu 
wśród wiodących narodów świata. Witamy jej flagę na morzach… Jest jednak 
moim obowiązkiem, albowiem jestem pewien, że życzylibyście sobie, abym 
wyłuszczył fakty jak je widzę, przedstawić wam realia obecnej sytuacji w 
Europie.  
Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poprzek kontynentu 
opadła żelazna kutyna. Poza ta linią leżą wszystkie stolice odwiecznych państw 
Europy centralnej i wschodniej. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, 
Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta i ludność wokół nich 
znajdują się teraz w czymś, co nazwać muszę radziecką sferą i wszystkie są 
przedmiotem w takiej lub innej formie nie tylko radzieckiego wpływu, ale 
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bardzo wysokiego, a w wielu wypadkach wciąż rosnącego stopnia kontroli 
bezpośrednio z Moskwy. 
… Zdominowany przez Rosjan polski Rząd został zachęcony do dokonania 
ogromnych i bezprawnych najazdów na Niemcy i mają teraz  miejsce masowe 
wysiedlenie milinów Niemców na godną pożałowania i nieprawdopodobną 
skalę. Partie komunistyczne, które były bardzo małe we wschodniej części 
Europy, zostały wyniesione do władzy i potęgi, dalece przekraczających liczbę 
ich członków… 
Policyjne rządy tryumfują w większości przypadków i jak dotąd, oprócz 
Czechosłowacji nie ma prawdziwej demokracji… 
Bezpieczeństwo świata wymaga nowej jedności w Europie, z której żaden 
naród nie powinien być trwale wykluczony… 
Z tego, co widziałem u naszych rosyjskich przyjaciół i sprzymierzeńców z 
czasów wojny, wiem, że niczego oni tak nie podziwiają jak siłę, i niczym tak nie 
gardzą jak słabość, zwłaszcza słabośc militarną. Z tej przyczyny stara doktryna 
równowagi sił jest niezdrowa. Nie możemy sobie pozwolić na działanie na 
wąskiej krawędzzi, nastręczającej różne pokusy próby sił. 
 

I, tak się zaczęło: 
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Spotkanie przywódców UW /1987/. Od lewej: Gustav Husak, Todor Żiwkow, 

Erich Honocker, Michaił Gorbaczow, Nocolae Ceausescu, Wojciech Jaruzelski 
 i Janos Kadar 

 

 
Podzielona Korea na Północną /wpływy ZSRR/ i Południową /wpływy USA/ 

 
- w sierpniu 1948 r. powstała Republika Korei. Prezydentem był Li Syng 
Manem. 
We wrześniu 1948 r. powstała Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna 
z Kim Ir Senem na czele. 
 
W 1950r. 415 tys. żołnierzy Korei Północnej /150 czołgów i 150 samolotów/ 
wkroczyło na teren Korei Południowej. Wielu polityków wówczas myślało, że to 
wybuch III w. św., gdyż w konflikt były wmieszane:USA i ZSRR. Wojska zdobyły 
Seul, a do 5. O9 przy dużych stratach armii Południowej Korei i USA, 
opanowały 95% terytorium. Po udanym desancie gen. Douglasa MacArthura 
pod Inch’ón i prowadząc kontruderzenie z Pusan usunieto wojska Korei 
Północnej i ZSRR i opanowano do 25.10 - 90% Korei Północnej. Głownie była to 
zasługa wojsk USA pod egidą ONZ. Ponownie dzięki Ochotnikom z Chin, Mao 
Zedong – wyparto wojska USA. W styczniu 1951 r. Amerykanie ponownie 
wycofali się z Seulu. Dowódca amerykański zagroził użyciem broni atomowej 
/na terytorium Chin/ i za tą wypowiedź został zdymisjonowany. 
Pod dowództwem gen. Matthem Ridgwaya, ponownie odzyskano Seul i front 
ustabilizował się na 36 równolezniku. 
27.07.1953 r. w Panmundżomie doszło do podpisania rozejmu i ustanowienia 4 
km strefy demarkacyjnej /po 2 km na północ i południe. Po stronie Południa 
zginęło lub zostało rannych850 tyś żołnierzy, po stronie Północy - ok. 1 mln. 
Kolejny milion zabitych – to cywile. Po stronie ONZ zginęło 35 tys. żonierzy i 
ok. 100 było rannych 
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W tym okresie następuje rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań 
technicznych /w celu przewyższenia i pokonania strony przeciwnej/. Głównie to 
widać w dwu państwach – USA i ZSRR. Zamiast rozwoju ekonomicznego i 
polepszenia życia ludzi … jest rozwój przemysłu zbrojeniowego. 
I, tak: 
 
AMERYKANIE:  
- samolot rozpoznawczy U2 prędkośc >800 km/h, zasięg >5600 km, pułap – 27 
km. 
- Okręt o napędzie atomowym. 17.01.1955 r. USS Nautilis /SSN-571/ - pierwszy 
rejs. W 1958 – przepłynął pod biegunem północnym. W 1960 r. USS Triton 
/SSRN-586/ - pod wodą opłynął kulę ziemską. Okręty były wyposażone w 
pociski balistyczne z głowicami jądrowymi /MAD/. 
 
 
ROSJANIE:  

 
- 01.05.1960 samolot U2 został zestrzelony k/Świerdłowska rakietą S-75 /lotnik 
Gary Powers – przeżył. Został wymieniony na radzieckiego agenta KGB 
Wiliama Fishera w 1962 r. 
- ZSRR – do 1960 mieli 12 atomowych okrętów podwodnych. Pierwszy reaktor 
do tego celu powstał dopiero w 1958 r. Okręty były wyposażone w pociski 
balistyczne z głowicami jądrowymi. 
- Car Bomba /wg W. Suworowa: „Matka Diabla”/-  bomba wodorowa lotnicza 
/największa w świecie/ o mocy 50 megaton TNT /dążono do 100/. Detonacja 
30.10.1961 –archipelag na Nowej Ziemi. Wybuch był widoczny z odległości 900 
km, fala sejsmiczna okrążyła 3x kulę ziemska. Grzyb atomowy: 60 km 
wysokości i do 40 km średnicy.  
- RSD-10 Pionier /wg NATO SS-20 Saber/ - dwustopniowy rakietowy pocisk 
balistyczny przewożony na platformie samochodowej /pojedyncza głowica o 
mocy 1 MT lub 3 głowice MIRV o mocy 150 kT. Pionier był stosowany w l. 1976 
– 1991. Dane: długość – 15,49; średnica- 1.79, masa startowa – 37 ton, zasięg – 
5000 km. 



6 

 

- Balistyczna rakieta operacyjno-taktyczna R-11M Scud-A. Klasy ziemia-ziemia. 
Ładunek klasyczny lub atomowy. Długość - 10.6m, średnica – 880 mm, masa 
startowa- 5,4tony, zasięg 170 km. 
- taktyczny zestaw rakietowy. 9K52 Łuna M. Wyrzutnia 9P113, pocisk 
balistyczny 9M21. Samochód ZiŁ-135LM. 
- balistyczna rakieta operacyjno-taktyczna, klasy ziemia-ziemia /R-17 Scud-B/. 
Długośc - 11164 mm, średnica - 885 mm, masa startowa 5.9 tony, zasięg 50-300 
km. Na uzbrojeniu od 1962 r. 
- rakietowy pocisk balistyczny na platformie kolejowej (R-36M /NATO: SS-18 
Satan/). Zasięg międzykontynentalny, od 16000- 10200 km. 
 

 
 

 
POLITYKA: /obie strony dążyli do wzniecania napięcia, jakby je „osładzając”, 
ale zasadniczo dążono do zapewnienia sobie przewagi: militarnej, 
gospodarczej, finansowej, psychologiznej, itd.w każdej dziedzinie naszego 
życia/: 
 
- upolitycznianie Niemców w radzieckiej strefie okupowanej przez ZSRR, 
doprowadził, że w l. 1949-1961 z tego „raju” uciekło ponad 2,6 mln osób. NRD 
wyludniało się. 
- w roku 1961 na granicy NRD i RFN wzrosło napięcie. ZSRR wyraził zgodę na 
oddzielenie Berlina Zachodniego od Wschodniego. Z 12/13.08.1961 wojsko i 
policja zablokowało przejścia do Berlina Zachodniego i na długości 156 km 
rozpoczęto budowe muru berlińskiego. W tym okresie zginęło min. 125 osób 
uciekających z NRD. 
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- w tymże roku USA uruchomili Program Apollo – czyli lądowanie człowieka na 
Księżycu. Rozpoczęła się era walki o dominację w przestrzeni kosmicznej.  
Z 11 lotów: Apollo 2 – 6 były bezzałogowe. W locie  Apollo 1 – zginęło 3 
Kosmonautów. 16.07.1969 r. wystartował Apollo 11 i 20 lipca astronauci 
wylądowali na Księżycu. Byli to: Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. 
Pierwszy Człowiek /Neil A./, który postawił nogę na Księżycu powiedział: 
 

„TO JEST MAŁY KROK CZŁOWIEKA, ALE WIELKI SKOK DLA LUDZKOŚCI” 

 
Po 21 h pobytu na Księżycu, statek wodował 24.07.69r. na Oceanie Spokojnym.  
/te fakty ww. – były pokazywane w TV/. 
 
- od 1957 trwa konflikt wietnamski. 37 komunistycznych, uzbrojonych oddzia-
łów rozpoczęło działanie przeciwko rządowi w Sajgonie. W 1960 powstał Front 
Wyzwolenia Wietnamu Południowego, który o pomoc poprosił USA. W 1964 r. 
rozpoczęto bombardowanie Laosu i Wietnamu Północnego. Do 1968 r. na 
ółwyspie Indochińskim USA zrzuciło ponad 600 tys. ton bomb – najwięcej na 
Wietnam. Konflikt również objął w 1971 r. Laos i Kambodżę. W 1973 r. /styczeń/ 
został podpisany pokój z rządem północnowietnamskim i wycofali się z 
Indochin, ale pomoc dla Wietnamu Południowego szła dalej. W tym czasie dla 
Wietnamu Północnego pomoc szła z ZSRR.  
30.04.1975 r. poddał się Sajgon. Wojna pochłonęła 750 000 żołnierzy i ponad 2 
mln. osób cywilnych ze strony USA i Wietnamu Południowego. Straty 
Wietnamu Północnego wyniosły ponad 1.2 mln osób. 

 
- w 1959 r. na Kubie zwyciężyła rewolucja. Fidel Castro postawił swój rozwój na 
ZSRR. Fakt ten wykorzystał N. Chruszczow, który w 1962 r. postanowi 
rozmieścić tutaj wyrzutnie rakiet R-12, pułki chroniące i głowice atomowe. 
20.10 J.F. Kennedy rozpoczął blokadę morską Kuby. Do większego konfliktu 
nie doszło dzięki „twardej” postawie USA. 28.10 ZSRR zapowiedział demontaż 
instalacji rakietowych na Kubie. Świat odetchnął. 

 



8 

 

- w l. 70-tych w Afganistanie trwały zamachy stanu. W 1973 r, obalono króla 
Zahir Szaha, w 1975 w wyniku rewolucji kwietniowej – prezydenta Muhammada 
Dauda /jego rodzinę zamordowano/. Od 30.04 jest emokratyczna republika 
Afganistanu, uzalezniona od ZSRR. W marcu 1979 r. wybuchły zamieszki z 
faktu nieufności do komunistów. Kontakty prezydenta H. Amina z USA 
doprowadziły do interwncji ZSRR z 24/25.12.1979r. Nie było błyskawicznego  
zwycięstwa Acz, a wojna trwał przez 10 lat. Mimo zaangażowania od ponad 100 
tys. do 200000 żołnierzy – ACz wycofała się z Afganistanu 15.02.1989 r.  

 

- w 1968 r. Czechosłowacja /sekretarz Aleksander Dubćek/ zaplanowała prze-
prowadzić głębokie reformy społeczne i gospodarcze, a tym samym unieza-
leżnić się od ZSRR z prawem wystąpienia z UW. 20.08.1968 r. wojska UW /bez 
Rumunii/ niosły „bratnią pomoc” Czechosłowakom. Akcja „Dunaj” – jako 
największa po II w.św. w Europie, jet do dzisiaj m.in. pamiętana Polakom. 
Udział wzięło: 450 tys. żołnierzy, 6500 czołgów. Polska wysłała: 24 tys. 
żólnierzy, 647 czołgów, 566 transporterów, 191 dział i moździerzy, 84 dział 
ppanc., 96 dział plot., 4798 samochodów i 36 śmigłowców. 
W wyniku wkroczenia wojsk UW zginęło 108 osób a 500 Czechów i Słowaków 
zostało rannych. Ponad 300 tyś. Wyemigrowało. 

 
- w 1975 r. /1.08/ w Helsinkach podpisano akt końcowy Konferencji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie. Udział wzięło 33 państwa europejskie, USA i 
Kanada. Było to pierwszy dokument po II w.św., który regulował pokojowe 
współistnienie państw o różnych systemach politycznych. Państwa miało 
cechować równość, nienaruszalność granic, integralność terytorialna, 
pokojowe rozwiązywanie konfliktów, wyrzeczenie się użycia siły…itd.  

 

- 12/13.12.1981 – STAN WOJENNY W POLSCE /ten problem jest nam znany/. 
Opozycja żadała pracy i chleba, wolności słowa, wolności prasy, ogranczenie 
wpływu ZSRR. „Azalia” udała się /dzięki wyłączeniu centrów 
telekomunikacyjnych, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 bwp, 
9000 samochodów, itp./, ale „wojna” została przegrana…Zginęło 9 górników w 
kopalni „Wujek”. Stan wojenny trwał do 22.07.1893r. 

 

- w 1981 r. KGB i GRU rozpoczęły operację RJAN /Rakietnoje Jadornoje Napa-
dienije/ w celu uzyskania wiedzy o planowanych atakach USA. Były to działania 
wywiadowcze skierowane na osoby związane z amerykańskim systemem 
rakietowym, politycznym i wojskowym. W tym czasie Reagan prowadził 
manewry powietrzne, a głównie podwodne – w celu sprawdzenia obrony ZSRR. 
Tzn. samoloty i łodzie podwodne zbliżały się do granic ZSRR i wycofywały się. 
Rosjanie nie widzieli o co idzie? Czego w 1983 /01.09/ r. lotnictwo ZSRR 
zestrzeliło koreański samolot pasażerski – rakietami R-98 z samolotów SU-
15.Zginęło 269 osób! 
 

- 23.03.1983 r. Ronald Reagan przedstawił propozycję Strategicznej Inicjatywy 
Obronnej, tzw. „Gwiezdnymi Wojnami”. ZSRR oskarżył USA o eskalację 
napięcia i myśl wojenną. Jakoby USA szykowała się do III w. św. poprzez atak 
atomowy na ZSRR. W tym okresie w Europie Zachodniej /od końca lat 70-tych/ 
były rozmieszczone rakiety średniego zasięgu Pershing II, a na zachodzie 
ZSRR – SS-20. Następstwem były ćwiczenia na terenie Europy /mapa – cz. I/ 
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pod kryptonimem : ABLE ARCHER 83 /Skutkiem ćwiczeń „Zachodu” - ZSRR 
postawił swoje wojska, z wojskami Polski, Czechosłowacji i NRD w najwyższy 
stopień gotowości bojowej/. 
 
-  1991 r. - oficjalne rozwiązanie Układu Warszawskiego - jednym z najważniejszych 
celów polityki zagranicznej Polski stało się wówczas włączenie się w działanie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego /NATO/. 
 

- 26 luty 1999 - podpisanie przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego aktu 
przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego 
12 marca 1999 r. Polska stała się oficjalnie stroną Traktatu Północnoatlantyckiego – 
ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Polski prof. B. Geremek przekazał akt 
przystąpienia Polski amerykańskiemu Sekretarzowi Stanu – M. Albright. 
 

*** 
Właśnie w takiej sytuacji politycznej na świecie /głównie w Europie i na Dale-
kim Wschodzie/, w dążeniu do przewagi: - politycznej i podporządkowania 
sobie jak najwięcej państw /obszaru/ - głównie bogatych w różne surowce oraz 
militarnej – rozwój wszelkiej broni /konwencjonalnej i atomowej/ i posiadania 
wielu milionowych armii … w Polsce powstawały – składy broni atomowej!  
Zmiana sytuacji politycznej w Polsce /powstanie „Solidarności”, polski papież 
JPII, „Pierestrojka” w Rosji, upadek ZSRR, rozbiórka „Muru Berlińskiego” – 
dało początek nowej erze życia i wycofania ACz nie tylko z Polski! 

Inżynierowie polscy /i radzieccy/ zbudowali schrony i wyposażyli w takie środki 
wewnątrz, że do dnia dzisiejszego są w dobrym stanie! Stąd wniosek: róbmy 
dobrze, aby kolejne pokolenia mogli coś nie coś zobaczyć i mieli zdanie o nas 
… odpowiednie? 

 W bunkrze ”atomowym”. Dobry stan 
urządzeń … 
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Przedstawiony skład amunicji atomowej /w cz. I/ - obiekt 3001, był realizowany 
przez 33. pułk inżynieryjno-budowlany, 2 pułk budownictwa łączności oraz inne 
J.W. Wojsk Inżynieryjnych. w okresie 1967 – 1969. Koszt obiektu 68.3 mln 
wczesnych PLN /3002 – 60 mln, 3003 – 65 mln/. 
Obiekt 3001 został przekazany dla ZSRR 21.03.1970 r. Zakończono tym samym 
akcję „Wisła” i ni wolno było sporządzać żadnych dokumentów ani używać 
sformułowania „Zamierzenie 3000”. 

 
Wszystkie drzwi są dzisiaj otwarte …, ale sejf zamknięty /personel 

Muzeum ma klucze/ 

 
 

 Awaryjny system otwierania drzwi … jedyna 
szansa wyjścia /na Kursku – zawiódł/ 
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Bunkry w innej części lasu w rejonie Podborska /na górze/ 

 
Wejście do bunkru /na dole/ 

 

 
Pomieszczenia aresztu śledczego 
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Pomieszczenie odwiedzin 

 
 

Po wyjściu … Nie było radości oglądając pomieszczenia Muzeum Zimnej 
Wojny, lepiej byłoby abyśmy oglądali Muzeum Ciepłego Pokoju i Radości 
Życia! 
 
Dużo się działo za naszego /dotychczasowego/ życia lub naszych Rodziców 
szczególnie młodszych osób/, ale i wiele dzieje się obecnie, gdyż: hardość, 
pycha, zarozumiałość, itp. pcha „możnych” ale „ubogich w ducha” do 
zawładnięcia światem lub jego części. Widzimy co się dzieje na bliskim i 
dalekim Wschodzie, a nawet w naszym rejonie! 
Polska ciągle musi mieć „przyjaciół – obrońców”. Lecz dlaczego muszą być w 
naszych /okrojonych/ granicach. Byli to i są „obrońcy” z byłego ZSRR i 
obecnego NATO … Może i trzeba im dziękować, bo raczej ostatnio jest 
spokojnie /wojny –w tym znaczeniu- na naszym terenie nie było od 1945r./ i oby 
tak dalej było. Cieszmy się, że żyjemy i dyskutujemy na różne tematy w 
różnych gremiach i bez żadnych /prawdopodobnie/ - konsekwencjach. 
 
Z poważaniem-  z „bunkrów” z m. Podborsko 
Kol. Antoni Tunkiewicz 
„SAPER” 
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P.S.  
Są na „Bożym Świecie” ludzie, którzy potrafią przewidywać /prorokować/ różne 
zdarzenia i fakty, które nastąpią w przyszłości za ich i nie koniecznie życia! 

Znamy niektóre przepowiednie i proroctwa, jak np.:   

                
                              Apokalipsa                             Nowy porządek Świata 
 

  
            Proroctwa i przepowiednie 

 
Słyszeliśmy i znamy przepowiednie królowej Saby /Sybillia lub Michalda/, Nostradamu-
sa, Rasputina, „Czeladnika”, „Czarnego Pająka”, Ojca Pio, św. Łucji, Anny Marii Taigi, 
itd. – ale kto Ich słucha? 
A, gdyby do nich odnieść się pozytywnie, to Świat byłby lepszy, a MY żylibyśmy 
bezpiecznej… 
Nasz Człowiek: 

Andrzej Czesław Klimuszko urodził się w Grodnie w 1906 roku, a zmarł w 1980 roku. 
Był zakonnikiem, jasnowidzem i zielarzem zarazem. Najsłynniejszy współczesny 
Polski jasnowidz rzadko publicznie przekazywał swoje wizje. Jednakże w gronie 
przyjaciół i znajomych czasami o nich mówił. Także w spotkaniach z dziennikarzami, 
między innymi z Wandą Konarzewską, jasnowidz oznajmiał:  

„Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, 
jak żaden kraj w Europie (…) Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę 
Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada 
naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”. W jednej ze 
swoich książek zatytułowanej „Moje widzenie świata” ojciec Czesław Klimuszko pisał 
wprost: „Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 
pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym 
bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad 
Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości”. 

„NIECH TAK SIĘ STANIE”. AT 

http://www.archiwum-tajemnic.pl/proroctwa-i-przepowiednie.html
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Żołnierz ACz nas strzegł 

 
Żołnierz NATO nas będzie bronił 

 
LECZ NAJLEPIEJ, OBY /i dlatego o to zabiegajmy, nie tylko jako związek, koło, 

itp./ POLSKI BRONIŁ POLSKI ŻOŁNIERZ… 

 
        Dochowajmy swojej przysięgi                                         Obrona Polski należy do Polaków 

Polski żołnierz przyszłości 
 
 

POŁCZYN ZDRÓJ, dn. 05.05.2017 R. 


