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    Ogólna ocena sytuacji geopolitycznej Polski 

            W 2021 roku skumulowało się  niezwykle dużo  zdarzeń, które odgrywają znaczący 
wpływ na obecną kondycję społeczeństwa polskiego a także na kondycję całego Państwa 
Polskiego.  
Po pierwsze, przedłużająca się pandemia Covid 19 i ograniczenia kontaktów międzyludzkich 
oraz częściowe sparaliżowanie usług, źle wpłynęło na samopoczucie społeczeństwa  
i kondycję gospodarki. Wzrastające ceny  i inflacja  wynikające z sztucznie wywołanego 
kryzysu na europejskim rynku energii, negatywnie wpływają  na samopoczucie obywateli i 
niepewność jutra. Ponadto wojna finansowa Unii Europejskiej z Polską,  której celem jest 
podporządkowanie Naszej Ojczyzny nieprzyjaznym  dla naszego katolickiego społeczeństwa 
lewackich filozofiom i genderowej moralności,  działa na rzecz procesu dominowania 
Niemiec w Unii Europejskiej.  Obecny czas jest dla Niemiec jedną z nielicznych okazji aby 
wymusić podporządkowanie  i zdominowanie Polski gospodarczo i polityczne.  
Stworzyć  „Zdradziecki Układ”  w którym Niemcy dzielą się z Rosjanami wpływami w Polsce  
i Wschodniej Europie.       
            Niemcy (czytaj: Unia Europejska) nie odpuszczą nacisku na Polskę, dopóki nie 
zrealizują planu „ Mittel Europa”, gdyż obecne nawarstwienie się wytworzonych sztucznie 
okoliczności, jest dla nich wyjątkowo najkorzystniejsze.   W tej gromadzie negatywnych 
nacisków na Polskę, mamy szczęście, że rządzi  w Polsce władza Prawa i Sprawiedliwości,  
która wielkim wysiłkiem stara się rozgryzać te problemy i robi starania aby przetrwać  
godnie kryzys  polskiemu narodowi.    
Gdyby  rządziła  „Tuskowa Opozycja” to benzyna byłaby najmniej po 8 zł,  inflacja sięgałaby  
powyżej 10 %.  a językiem urzędowym byłby slang niemiecko-rosyjski.  
 
 
 



Konflikt Białoruski jako efekt planów Rosyjskich 
         Od czerwca 2021 r.  kiedy Białoruś Łukaszenki rozpoczęła wojnę hybrydową uchodźcami  
z Polską, nasza wschodnia granica stała się „gorącą granicą”.  Wymusiła to skupienie 
głównego wysiłku wszystkich służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego, 
Obrony Terytorialnej i Policji na uciążliwym pilnowaniu granicy wschodniej. Generuje to  
także niezwykle olbrzymie koszty i wydatki finansowe państwa polskiego, dla utrzymania  
w warunkach polowych kilkunastu  tysięcy służb  mundurowych dla ścigania przenikających 
do Polski uchodźców.    Zakaz używania broni ostrej a nawet kul gumowych do obrony 
granicy, rozzuchwala nachodźców i osłabia morale sił własnych. Jednak Polska by sobie z tym 
spokojnie poradziła  ale to jest tylko jeden z mniejszych elementów geopolitycznych planów 
naszych wrogów.   
Niemniej jednak główne zagrożenia  dla Polski są nie w sferze gospodarczej i społecznej ale  
w sferze  Bezpieczeństwa Militarnego  Państwa Polskiego. 
        Ogromne stutysięczne zgrupowanie wojsk rosyjskich na wschodniej granicy Ukrainy 
przymierza się do utorowanie połączenia lądowego Rosji  z Krymem kosztem terenów 
ukraińskiego państwa. Armia ta, mimo dawno osiągniętej gotowości bojowej,  czeka na 
stworzenie się  sprzyjających okoliczności, aby odwrócić uwagę opinii światowej od swoich 
zamiarów,  i nie popsuć  dalej opinii o Rosji jako „ Imperium Zła” .  
 
                         
 

                                 Przewidywanie rozwoju zdarzeń wojny 2021/2022 r. 
         Jedna z podstawowych zasad filozofii wojskowej dla obrony państwa i celów obronnej 
strategii wojskowej  jest pogląd aby „zabezpieczyć się przed najbardziej niekorzystnym 
wariantem zdarzeń.”   Jeżeli zdołamy opracować korzystne rozwiązanie na najtrudniejszy 
wariant zdarzeń, to na każdy wariant łagodniejszy znajdziemy korzystniejsze  rozwiązanie.  
         Z sztabowej analizy sytuacji postaram się opisać najniekorzystniejszy, ale  realny 
wariant militarnej agresji na Polskę, który na pewno jest już  rozpracowywany przez 
sztabowców w Rosji i Białorusi. 
Rosja widząc, że USA Joe Bidena wycofują się z Europy a oddają dominację nad Wschodnia 
Europą  Niemcom i Rosjanom, przygotowała koncepcję posłużenia się „Samozwańcem 
Łukaszenką” do sprawnego rozegrania gry wojennej dla zdobycia drogi lądowej do Krymu  
a nawet do  Obwodu Kalingradzkiego, nie powodując ponownie gwałtownego sprzeciwu 
światowej opinii publicznej i dalszego pogorszenia opinii o Rosji.  
W planie tym w sprzyjających okolicznościach meteorologicznych, po utwardzeniu się gruntu 
przez   mróz,    „desperat  Łukaszenka” znienacka szybkim rajdem 2-ch wzmocnionych dywizji 
ruszy na kierunek Warszawy,  wykorzystując noc Sylwestrową, weekend  czy jakieś święto.   
W ciągu dwóch dób (48 godzin) w kolumnach marszowych osiągnie Warszawę, korzystając  
z paliwa na  stacjach benzynowych znajdujących się na trasie i żywności z hurtowni 
spożywczych, wcześniej opanowanych przez agenturę sowiecką. Agentura ta po 
rozformowaniu  w 1993 r. Dywizji Specnazu w warszawskim Rembertowie była  



rozprowadzona na stanowiskach urzędniczych w Polsce i na pewno  już przygotowała do 
użycia własnych synów.  
         Jednocześnie Białoruś może uzbroić kilka tysięcy uchodźców, którzy przemieszczając się 
za wojskiem będą poruszali  się w kierunku Niemiec, konfiskując po drodze pojazdy  
wywołując w Polsce panikę, chaos i zamieszanie.  
 Wojsko białoruskie nie jest w stanie i nie zamierza długo okupować stolicę Polski ale po 
obrabowaniu banków  z dewiz i kruszcu oraz instytucji finansowych,  po 1-2 dniach będą z 
łupami wycofywały się do  Białorusi. W międzyczasie aresztują i zlikwidują opozycyjny wobec 
Łukaszenki Białoruski rząd Cichanouskiej  stacjonujący  w Warszawie.    
Aby przeciwdziałać stratom własnym wycofując się, będą wysadzać mosty i podpalać stacje 
paliw, aby powstał niewyobrażalny chaos ułatwiający powrót.  Jeżeli w tym czasie uda się im 
połączyć Białoruś z Obwodem Kalingradzkim poprzez przesmyk Suwalski innymi oddziałami,  
będzie to stanowiło dodatkowy bonus dla Rosji i Białorusi.  
         Łukaszenka wyjdzie na bohatera narodowego  i celebrytę dla światowej opinii. 
          W Warszawie, oczywiście niemiecka firma RWE zarządzająca od wielu lat   energią 
elektryczną, wywoła kompleksową awarię zasilania prądem, że sparaliżuje to Warszawę  
i cały system zarządzania państwem.   
W czasie gdy uwaga świata będzie zajęta Polską,  dopiero Rosja zajmie wschodnią część 
Ukrainy i utoruje sobie drogę lądową do Krymu, jako pretekst do porządkowania Europy 
Wschodniej.  
Chaos,  który wywoła manewr Łukaszenki skompromituje Polskę jako poważne europejskie 
państwo i doprowadzi do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości,   samosądów radykałów 
opozycji i realizacji zapowiadanych gróźb.  Będą dążyli do   siłowego przejmowania władzy 
przez opozycję. Jednocześnie Prezydent Warszawy poprosi o pomoc wojskową ambasadora 
Niemiec,  które to  z ochotą dojdą do zachodniej strony Wisły desygnując na stanowiska 
rządowe swoich zwolenników. 
 
            Jak wtedy będzie wyglądał Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Minister Obrony Narodowej, 
Minister Straw Wewnętrznych i wielu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polityków, 
którzy odpowiadają formalnie  za militarne  bezpieczeństwo państwa, nie mając nawet 
odbytej zasadniczej służby czy szkolenia wojskowego ale zarozumiale ignorujący wiedzę  
i strategię wojskową.  
 
Nie na tym polega cywilna kontrola nad wojskiem w państwie demokratycznym, że 
ignoruje się myśl,  wiedzę i doświadczenie  wojskowe a kieruje się jedynie 
propagandowymi wyobrażeniami amatorów. Celem  kontroli cywilnej wojska,  jest nie 
dopuszczenie do zdobycia przez wojskowych pełni władzy politycznej, grożącą dyktaturą 
junty wojskowej, ale cywilna kontrola nad wojskiem nie może osłabiać militarnej 
sprawności systemu bezpieczeństwa państwa. Ten system bezpieczeństwa na zlecenie 
władz cywilnych muszą przygotować znający rzemiosło wojskowi.  Należy to  zrozumieć    
i rozróżniać. 



            Od 30 lat głoszę i aktualizuję „Totalną Obronę Narodową” koncepcję  „Jak Polska ma 
zachować swoją suwerenność leżąc między mocarstwami : Rosją a Niemcami ? ”     
W 2019 roku  wydałem opracowanie książkowe. 12 grudnia 2021 r. zorganizowałem  
w Warszawie na własny koszt Sympozjum Doktryny Wojennej, gdzie przedstawiłem swą 
koncepcję.  Prawie 70 osób zainteresowanych tematem aprobowało ją jako trafne dla 
Polski rozwiązanie.  Wysłałem  dziesiątki zaproszeń,  ale ludzie formalnie odpowiedzialni za 
Bezpieczeństwo Narodowe nie wysłali nawet szpiegów, aby się dowiedzieć o czym będzie 
mowa.   Sytuacja jak na Titanicu,  orkiestra gra do końca a statek pogrąża się w otchłani. 
  

Uspołecznienie Bezpieczeństwa Państwa Polskiego. 
    W możliwie krótkim zarysie przedstawię zasady na których się opiera „Totalna Obrona 
Narodowa”. 
 Z ogólnych kalkulacji wojskowych wynika, że Rosja ma nad Polską 15 krotną przewagę 
militarną, a Niemcy 7 krotną przewagę. Siłami Armii  Czynnej, nawet maksymalnie 
zmobilizowanej nie da się obronić Kraju przed okupacją.  
         Siły NATO mogą być użyte dopiero po kilkunastu dniach, o ile w ogóle zdecydują się 
pomagać, dlatego bezpieczeństwo Polski należy oprzeć na dobrze zorganizowanym, 
wyszkolonym i uzbrojonym narodzie polskim, zgrupowanym na zasadzie Gminnej 
Samoobrony Obywatelskiej(GSO). Podstawowy pododdział  gminny opera się na dwóch 
plutonach po 10 osób mogący się samodzielnie rozwinąć do 60-100 osób.  Jest to możliwe do 
szybkiej organizacji w 2000 gmin i dzielnic miejskich. Uzbrojonych w drony, wyrzutnie ręczne 
p-pac i p-lot ,karabiny snajperskie, moździerze. Mobilizacja takich oddziałów to 2-3 godziny. 
Gminna Samoobrona Obywatelska nie pozwoli na przemieszczenie kolumn marszowych 
nieprzyjaciela przez teren Polski i zadając duże straty, zniechęci do okupowania naszego 
Kraju. 
Dokładniejsze rozpracowanie tematu bezpieczeństwa Polski i jego organizacji w innych 
opracowaniach dostępnych u autora. 
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