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Wojna niemiecko - sowiecka 1941:
kto był agresorem? Cz. II

Tymczasem w 1940 r. rosły kolejne
obszary nieporozumień pomiędzy
kontrahentami. Chodziło między
innymi o Finlandię i Rumunię (Besarabia i Bukowina) oraz cieśniny czarnomorskie. Aspiracje sowieckie na
tych obszarach zostały przez Hitlera
zinterpretowane (nader słusznie) jako
działania okrążające jego władztwo.
Przesilenie we wzajemnych relacjach
nastąpiło w listopadzie 1940 roku, w
czasie berlińskiej wizyty Wiaczesława
Mołotowa. Odbyła się na zaproszenie niemieckie w dniach 12-14
tego miesiąca. Chodziło wówczas
Niemcom (podobnie jak niegdyś w
rozmowach z Polską, 1938-1939)
o całościowe uregulowanie wzajemnych stosunków, ponadto gra
szła o podział stref wpływów na
skalę światową. Podstawą owych
geopolitycznych rozstrzygnięć miał
być pakt polityczno-ekonomiczny z
udziałem czterech mocarstw, prócz
Sowietów jego uczestnikami miały
być Włochy i Japonia. Celem Hitlera stało się bowiem skierowanie
aktywności sowieckiej na południe,
z dala od Europy, w kierunku Indii i
Oceanu Indyjskiego, etc. Obiecywał w
ten sposób uczestnictwo w podziale
Imperium Brytyjskiego, które póki co,
trzymało się jeszcze całkiem dobrze.
Warto przypomnieć, iż „indyjskie”
oferty składał Niemcom już Lenin w
1915 roku. A zatem, w przeciwieństwie do realnych konkretów paktu
z sierpnia 1939 roku, obiecywano
przysłowiowe gruszki na wierzbie.
Nic dziwnego zatem, iż tym razem
Stalin, czując się o wiele pewniej,
niż w 1939 roku, chociaż zgodził się
na globalne regulacje i przystąpienie
do paktu, postawił Hitlerowi kilka
zasadniczych warunków dotyczących
kwestii spornych, czyli Finlandii,
Rumunii, Bosforu i Dardaneli oraz

uznania stref wpływów sowieckich w
Persji i w Bułgarii. Podkreślić należy,
że warunki te nie były a priori obliczone na to, by zostały odrzucone,
lecz jedynie zgodne z sowieckimi
dążeniami geopolitycznymi. Cena
porozumienia była bardzo wysoka
i dla Niemiec nie do przyjęcia, gdyż
sprzeczna z ich celami politycznymi.
Na sowieckie warunki z 25 listopada
Hitler nigdy nie odpowiedział. W
rezultacie drogi dotychczasowych
sojuszników definitywnie się rozeszły.
W listopadzie 1940 roku każda ze
stron usiłowała narzucić partnerowi
swoją wizję dalszej współpracy. Jak
można było się spodziewać, „przyjaźń” stopniowo zamieniła się w
nieufność, a następnie we wrogość.
Śmiałe warunki wyartykułowane
przez Stalina sprowokowały wahającego się dotąd Hitlera do podjęcia
ostatecznej decyzji dotyczącej wojny
z Sowietami. W istocie swej miało to
być uderzenie prewencyjne. Zdawał
sobie bowiem sprawę z rosnącej
siły militarnej sowieckiego państwa
i wynikającego stąd zagrożenia dla
Niemiec. We wzajemnych relacjacjach nastąpił nieodwracalny przełom. Obaj politycy odpowiedzialni
za wybuch II wojny światowej stanęli
teraz przeciwko sobie.
Ze względu na wydarzenia na
Bałkanach, realizację planu „Barbarossa” przesunięto z 15 maja na
22 czerwca 1941 roku. Ta pozornie
niewielka zmiana daty, do której przyczynił się walnie nieudolny włoski
sojusznik, prócz innych przyczyn,
wpłynęła znacząco na ostateczny rezultat niemiecko-sowieckich zmagań.
Armię niemiecką zastała bowiem w
Rosji zima, do której zupełnie nie
była przygotowana. Występująca w
literaturze przedmiotu teza, jakoby przyczyną załamania się wspaniałych i owocnych wzajemnych
relacji między kontrahentami były
kwestie gospodarcze, jest zupełnie
nieprawdziwa. Związek Sowiecki
dostarczał Niemcom surowce, w tym
te szczególnie istotne – energetyczne,
oraz zboże i inne produkty rolne, w
zamian za urządzenia przemysłowe,
broń, a nawet technologie. Chociaż z
wymiany handlowej korzyści czerpały

obie strony, to w krótkiej perspektywie czasowej prawdziwymi jej
beneficjentami byli Niemcy. Istniały
co prawda problemy związane z
asymetrycznością dostaw, lecz to
Sowieci dostarczali Niemcom więcej, niż otrzymywali w zamian. To
sowieckie dostawy umożliwiły im
podbój Europy. Dzięki dostawom ze
Wschodu, Niemcy mogli nie obawiać
się gospodarczej blokady brytyjskiej
(w czasie I wojny światowej był to
jeden z decydujących czynników ich
klęski), mogli podjąć ryzyko wojny
z Imperium Brytyjskim. Wielkość
sowieckich dostaw rosła w miarę zbliżania się konfliktu wojennego i trwała
aż do ostatnich godzin w nocy 22
czerwca 1941 roku. Założenia umowy ekonomicznej Stalin wypełniał
więc gorliwie, dobrze zdawał sobie
bowiem sprawę, jak wielkie znaczenie
dla Niemiec miało sowieckie zaplecze
surowcowe. Niemiecka machina
wojenna miała działać skutecznie,
by destrukcja w Europie była totalna.
Notabene, analogiczną taktykę zastosował niegdyś Lenin w 1918 roku,
w czasie kryzysu wywołanego zabójstwem hrabiego Wilhelma Mirbacha
(6 lipca 1918 roku), gdy realizowano
ekonomiczne postanowienia traktatu
brzeskiego.
Zdecydowanie stwierdzić zatem
należy, iż praprzyczyną konfliktu była
geopolityka. Oba kraje zajmowały
wobec siebie pozycje antagonistyczne. Sojusz i współpraca stanowiły
jedynie efemeryczną, lecz cyklicznie
występującą w ciągu dziesięcioleci
taktyczną konieczność dla obu stron.
Bardzo szybko okazało się, że dążenia
partnerów: przywódcy państwa komunistycznego i przywódcy państwa
nazistowskiego są rozbieżne, paradoksalnie, także z powodu licznych
podobieństw strukturalnych obu
systemów politycznych. Tradycja
polityki Bismarcka nie miała w tym
wypadku zastosowania. W rezultacie
Niemcy i Rosja nie tylko wywołały II
wojnę światową, lecz doprowadziły
do jej eskalacji na skalę monstrualną,
nie mającą w dziejach precedensu.
Zarówno Hitler, jak Stalin zdawali
sobie sprawę, że w tej grze decydującym czynnikiem jest czas. W miarę

jego upływu Sowieci stawali się coraz
silniejsi, gdyż mogli wykorzystać
swoje olbrzymie zasoby surowcowe i
demograficzne. Tymczasem Niemcy
wcale nie potężniały, mimo zwycięstw
i zdobyczy terytorialnych. Wszak
prowadziły wojnę i okupowały liczne
kraje. To absorbowało i wyczerpywało
ograniczone siły oraz środki. Hitler
postanowił zatem zaatakować, gdy
Sowieci byli jeszcze – jak sądził –
relatywnie słabi, gdy rzeczywiście
istniała realna możliwość militarnego
pokonania tego państwa. Postawił
wszystko na jedną kartę, w stylu:
teraz albo nigdy. Okazało się, że
„nigdy”, chociaż zwycięstwo było
blisko. Do niemieckiej klęski na
wschodzie – warto o tym pamiętać - w dużej mierze przyczynili się
też alianci zachodni. Prawdziwym
natomiast zwycięzcą, największym
beneficjentem zwycięstwa w II wojnie
światowej, okazał się Józef Stalin
i jego sowiecka Rosja, lecz tylko
dlatego, że dysponował większymi
środkami. Miał też – także w sensie
dosłownym – większe pole manewru.
Sowiecki przywódca wkrótce po 22
czerwca 1941 roku przyłączył się do
aliantów zachodnich i odegrał bardzo
ważną rolę w ukształtowaniu powojennego świata, którego część, zgodnie z założeniami, weszła w skład
sowieckiego imperium, jako „wyzwolone republiki”. Bezgraniczna wręcz
naiwność polityczna zachodnich sojuszników Stalina, nazywana często
eufemistycznie „pragmatyzmem” i
„realizmem politycznym”, połączona
z cyniczną grą, także sprzyjała realizacji jego planów. Prócz olbrzymich
zdobyczy terytorialnych, Rosja osiągnęła nade wszystko wielkie zwycięstwo natury propagandowej, gdy
winą za wybuch II wojny światowej
i zbrodnie wojenne obarczono wyłącznie Niemcy. Natomiast Sowieci,
współodpowiedzialni za rozpętanie
największego w dziejach konfliktu
zbrojnego, w powszechnej świadomości uznawani są za pogromców
nazizmu i wyzwolicieli zniewolonej
przez Niemcy Europy.
prof. Grzegorz Łukomski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Grób założyciela miasta Wołomin
Zaledwie kilka dni temu obchodziliśmy Święto Zmarłych. Odwiedzając groby bliskich warto
wspomnieć tych, którzy przyczynili
się do rozwoju naszego regionu. Na
cmentarzu parafialnym w Kobyłce
znajduje się grób założyciela miasta
Wołomin Henryka Konstantego
Woyciechowskiego, pochowanego
w zbiorowej mogile rodziny Woyciechowskich herbu Jelita (idąc
od głównej bramy cmentarza na
wprost, dochodzimy do kapliczki

i skręcamy w prawo, w główną
alejkę i tam już po kilku krokach,
po prawej stronie znajdziemy w/w
zabytkową mogiłę). Henryk Konstanty Woyciechowski (1851-1934)
w roku 1896 zakupił dobra wołomińskie i na ich części rozplanował
założenia urbanistyczne przyszłego
miasta, zapisując się w historii
Wołomina jako jego założyciel. Powstały wówczas ulice istniejące do
dzisiaj, m.in. Lipińska, Mariańska,
Miła, Polna. Choć miejscowość

pod nazwą Wołomin występuje w
dokumentach od roku 1530, prawa
miejskie uzyskał w 1919 r., dekretem Marszałka Piłsudskiego, tuż po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zatem już za niecałe 3 lata
Wołomin będzie świętować okrągłą,
100-letnią rocznicę uzyskania praw
miejskich. Miło nam zauważyć,
że nie tylko na Święto Zmarłych
grób jest dość zadbany. Jak przy
większych okazjach, tak i teraz, na
grobie znajdowała się wiązanka żół-
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racownicy
poszukiwani

Zatrudnię osobę
na stanowisko KASJERA
na stację paliw w Wołominie,
zapewniamy przeszkolenie.

Tel. 600-879-581

Przyjmę młodą osobę,
również studiującą,
do małej gastronomii,
zapewniamy szkolenie.
Tel. 600-879-581, e-mail:
bp.wolomin@gmail.com
Zatrudnię

mechanika, stażystę oraz
praktykantów do przyuczenia zawodu.
Tel. 513-802-569.
Zatrudnię sprzedawców - ekspedientki do sklepu spożywczego w
Tłuszczu, tel. 604-483-223.
Zatrudnię

ekspedientkę do sklepu
spożywczego w Zielonce, mogą być
studenci. Tel. 22 781-94-58.
Zatrudnię masażystki (жінки) bez
doświadczenia 18-35 lat. Duże
zarobki. Warszawa, Mokotów ul.
Puławska 43/1 tel. 22 848-99-99.
Pasjonujesz się samochodami?
Znana firma tapicerska „AGPA”
z Kobyłki zatrudni pracowitą,
ambitną osobę do pracy przy
skórzanej tapicerce samochodowej. Nie masz doświadczenia, a
mimo to jesteś otwarty na nowe
doświadczenia, chętny do nauki i
nie boisz się wyzwań? Przyjdź na
dzień próbny do naszej siedziby.
Oferujemy pracę przy ciekawych
(oryginalnych) projektach oraz
luksusowych i zabytkowych samochodach. Zadzwoń: 513-101681 lub odwiedź nas osobiście.
Zatrudnię

do pracy w kuchni, przyjmę
panów i panie. Tel. 695-992-667.
Zatrudnię

emerytki i rencistki do pracy
w kuchni. Tel. 660-018-715.
Zatrudnię

osobę do sprzątania na
zmywak w gastronomii. Tel. 660-018715.
MECHANIKA

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH zatrudni firma w Leśniakowiźnie k/Wołomina. Tel. 602-525-816.
Do
 przyuczenia www.zaciskihamulcowe.pl tel. 601-211-109.

Blacharza,

lakiernika i mechanika samochodowego. Marki. Tel. 501 016 555.
Zatrudnię

do docieplania budynków
pod Warszawą, 512-828-748, płatne
co tydzień.
Zatrudnię

murarzy, zbrojarza, cieślę
szalunków, pomocnika, praca pod Warszawą, od pn. do pt. Tel. 668-374-970.
Zatrudnię krawcową, Wołomin. Tel.
661-819-508.
Ekspedientkę

do piekarni Wołomin
Radzymin. Tel. 512-296-204.
Stacja

Paliw BP WIKTORIA w Zielonce, Al. Piłsudskiego 17/19 zatrudni
pracownika na stanowisko: pracownik
podjazdu, umowa o pracę. Telefon:
509-615-226, 22 771-94-15.
Ekspedientkę

do sklepu spożywczego
– bazar, Ząbki. Tel. 514-194-404.
Zakład

mięsny w Zielonce zatrudni
pracownika na stanowisko: masarz/
rozbiór mięsa. Tel. 508-057-508.
Zatrudnię

stolarza i pomocnika do produkcji i montażu mebli. Nowy Janków,
ul. Wołomińska 253. Tel. 602-654-472.
Zatrudnię handlowca branży motoryzacyjnej. Tel. 606-213-000.
Zatrudnię

kierowcę C+E, Polska-Finlandia. Tel. 502-002-066.
Zatrudnię

do sklepu spożywczego,
praca dwuzmianowa, Marki, Duża
32, wynagrodzenie 1600 zł. Tel. 798372-716.
Zatrudnię mechanika samochodów dostawczych, ciężarowych.
Tel. 601-384-046, 607-529-405.
Zatrudnię

do kwiaciarni kobietę z
praktyką, Wołomin. Tel. 602-696-765.
Zatrudnię murarz-cieśla. Tel. 501356-874, 604-155-815.
Pracownika do ogrodzeń i kostki.
Tel. 791-640-600.
Zakład fryzjerski w Ząbkach zatrudni
fryzjerkę. Tel. 668-286-201.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, po kraju,
firanka. Tel. 698-618-996.
Kierowca

C+E krajówka. Podstawowa
dieta + premia. Tel. 600 234 926.
Zatrudnię

od zaraz pracownika ogólnobudowlanego, Tel. 501-801-433.
Kierowca

C+E kraj, wynagrodzenie
stałe, wolne weekendy, 692-540-420.
Zatrudnię

fryzjerkę oraz kosmetyczkę
z umiejętnością manicure i pedicure lub
wynajmę samodzielne stanowiska 510275-517, 510-275-515.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ
W WOŁOMINIE
o podjęciu prac nad zmianą granic parku
kulturowego pod nazwą
„Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
oraz o możliwości składania wniosków do projektu
uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie.
Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)
w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774) oraz w wykonaniu uchwały nr
XI-104/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015
w sprawie podjęcia prac nad zmianą granic Parku Kulturowego pod
nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

zawiadamiam

tych chryzantem z podpisaną szarfą
od burmistrz Wołomina. Także
mieszkańcy Wołomina postanowili
odwiedzić grób Woyciechowskiego na kobyłkowskim cmentarzu.
Złożyli wiązankę z czerwonych
goździków, opatrzoną stosowną
szarfą, specjalnie przygotowaną
na tę okazję podczas warsztatów
florystycznych, odbywających się
w Muzealnej Izbie Wodiczków w
Wołominie.
Na nagrobku widnieje rzeźba,
prawdopodobnie autorstwa siostry
Zofii Nałkowskiej - Hanny (jeśli
ktoś z czytelników wie coś więcej
w tym temacie, prosimy o kontakt
z redakcją). Znaczna część dorobku
rzeźbiarki została utracona podczas
II wojny światowej, ostały się jedynie nieliczne egzemplarze rozsiane
po całej Polsce, np. rzeźba „Bojownik” na wspólnej mogile Hanny
Nałkowskiej i jej ojca na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. (am)

o podjęciu prac nad zmianą granic Parku Kulturowego
pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie
zmiany granic Parku Kulturowego pod nazwą „Ossów
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 14 listopada
2016 r. do 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wydział Urbanistyki pok. 210, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, w godzinach pracy Urzędu.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu uchwały Rady Miejskiej. Wnioski należy
składać na piśmie adresowanym do Rady Miejskiej w Wołominie
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn.
zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Leszek Czarzasty

