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W SPRAWIE KATYNIA 

Kilka lat temu trafiły w moje ręce dwie propagandowe ulotki niemiec
kie. Obie dwujęzyczne, wydane w języku polskim i białoruskim, co może 
wskazywać, że dotyczyć miały właśnie naszych terenów. Obie wydano w na
kładzie 100 tys . egzemplarzy. Jedna z nich ukazała się w maju 1943 roku, 
a więc zaraz po ujawnieniu przez Niemców mordu na polskich jeńcach wojen
nych w Katyniu, tak przynajmniej można wywnioskować z jej oznakowania 
(RPA. ZB . Sonderfolge 5 .43 100 000 M/0383) .  O czasie wydania drugiej 
niewiele wiadomo. Jej jednoznacznie antyradziecki wydźwięk, poparty do
datkowo hasłami antysemickimi ( "żydowsko-bolszewicki antychryst" ) ,  oraz
nawoływanie do wspólnej walki ( "Iść z Niemcami znaczy - iść z Europą" )
wskazuje, że mogla ona powstać na potrzeby akcji werbunkowej do armii 
niemieckiej . Co ciekawe, sam antysemicki i antybolszewicki wydźwięk ode
zwy być może nie znalazłby na tych terenach wystarczającego poparcia, 
dlatego też do ulotek wprowadza się hasła zagrożenia żydowskiego wobec 
świata chrześcijańskiego. Oto "żydostwo" Anglii , Ameryki i Związku So
wieckiego przy pomocy kradzieży i mordów panuje nad zlotem całego świata 
i stanowi śmiertelne zagrożenie dla świata chrześcijańskiego. Dlatego "żaden
chrześcijanin nie podjąłby się dopomagać żydom w tym niechrześcijańskim 
uczynku. Jedynie żydowstwo z byłej Rosji mogło tu być pomocnym" . Mamy
więc wroga i sposób na jego pokonanie - tylko ramię w ramię z Niemcami 
wywalczymy lepszą Europę. Na podstawie jej oznakowania (RPA. ZB.  Kp
tlstn . 100 000 M/0383) nie da się ustalić daty wydania. Jeśli jednak przyj
miemy, że ostatni człon obu ulotek (M/0383) jest symbolem zamówienia lub 
oznaczeniem akcji propagandowej , możemy przyjąć, że obie ulotki wydane 
zostały w tym samym czasie, a więc w polowie 1943 roku. 
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Nie udało mi się , niestety, odtworzyć losów tych ulotek . Gdzie i kiedy 
były rozdawane, czy dotyczyło to tylko naszych terenów, czy też część z nich 
trafiła na tereny okupowanej przez Niemcy BSRR. Prawdopodobnie była to 
akcja skierowana wyłącznie do ludności zamieszkującej północno-wschodnie 
ziemie II RP, a nie tylko Białostocczyznę, choć stosunkowo niewielki nakład 
może wskazywać na lokalny charakter całej akcji, być może ograniczony 
wyłącznie do ludności zamieszkującej miasta i miasteczka. Być może akcja 
ulotkowa była też związana z trwającym właśnie niemieckim ostatecznym 
uregulowaniem kwestii żydowskiej . 

Niżej podaję pełną treść drugiej ulotki wydanej w języku polskim 
(fot . 2 i 3 ) .  Ulotka w języku białoruskim zawiera tę samą treść .  Pisownia 
zgodna z oryginałem. W ulotkach jest pewna niekonsekwencja. W wersji 
białoruskiej słowo Żydzi na pierwszej stronie napisane jest z małej litery, 
w wersji polskiej to samo słowo z dużej . Dalej w obu konsekwentnie z małej : 

"Wasze legjony, nasze miljony" 

Jak o prawdziwi macherzy wojny siedzą w Anglii ,  
Ameryce i Związku Sowieckim 

Żydzi, 
którzy kosztem ludzkiego potu i krwi, zapomocą oszustwa kradzieży i mor
dów zagarnęli złoto z całego niemal świata. Żydzi Lagardia, Morgenthau 
w Ameryce, Belisha, Simon 1 w Anglii i cała pozostała klika żydowska są 
podszczuwaczami, którzy wywołują wojny, żeby je wykorzystać dla zrobie
nia majątku i utrwalenia swej władzy nad chrześcijaństwem. 

Bolszewizm miał być środkiem by żydowska krwiożerczość uczyniła nie
wolniczymi wszystkie narody europejskie . Żaden chrześcijanin nie podjąłby 
się dopomagać żydom w tym niechrześcijańskim uczynku . Jedynie żydow
stwo z byłej Rosji mogło tu być pomocnym. Ono też było przeznaczone żeby 
ze znaną żydowską brutalną bezwzględnością stworżyć z Sowietów państwo 
niewolników i wynaleźć giętkich pomocników, którzyby się odznaczali odpo
wiednią głupotą i byliby posłusznym narzędziem w ręku Zydów Kaganowi
cza, Szwernika, Beriji , Majskiego, Litwinowa, Jarosławskiego, Jabłońskiego 
i Lazowskie�o .  Oni 

· wychowali Stalina na parobka kapitalizmu, 

1 Simon Sir John Allsebrook ( 1873-1954) , polityk bryt. ,  prawnik; 1906-18 i 1922-40 
czł. Izby Gmin z ramienia Partii Liberalnej , 1915-16 i 1935-37 min. spraw wewn., 1 931-35 
- zagr. ,  1937-40 kanclerz skarbu; w latach 30. jeden z gł. realizatorów ugodowej polityki
wobec Japonii i Niemiec; od 1940 czł. Izby Lordów, 1940-45 lord kanclerz. 
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który musiał przekonywać swój wyniszczony naród, że bolszewizm walczy 
z kapitalizmem. W rzeczywistości zaś żydowskie sakiewki jeżdżą po jego 
karku. 
Z tym sadystycznym uśmiechiem w swej żądzy jeździłby i po tobie żyd, 
gdyby żydowski bolszewizm opanował Europę. 

Dlatego też iść z Niemcami 
znaczy - iść z Europą! 

Iść z Europą,, znaczy ratować Twą wiarę, Twe życie i życie Twych dzieci, 
tworzyć Twą przyszłość i walczyć z żydowsko-bolszewickim antychrystem. 

To, co najbardziej zaskakuje, to fakt , że wiele tych tez wykorzystywa
nych jest do dziś w różnego rodzaju pismach o jawnie antysemickim charak
terze. Dziś też często spotykamy się z oskarżeniami kapitału żydowskiego 
o rządzenie światem i dążenie do unifikacji Europy, co według ich autorów
stanowi zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej . 
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Fot . l 
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Drogowskaz. 

,;Mote zgodzilaby się Pani na rniłą, niedaleką przechadzkę 
lasu, Pani Europo ??" 
"MoJI� B:bi ua:finurl�ó Ha MiJlhi, ueJl.a;rr&td ęnaJ;J;bJP y 
.rrec, na.ni • 8ypoua·r ?'1 · · 
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Fot .  2 
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Fot . 3 



Fot . 4 
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JIK canpay,<tabm sa•rbHfiD<rbilti naijfłN cgA,S�gi> y AHTA.ii, 
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Fot .  5 


