Reparacja – naprawa
Plan zburzenia Warszawy niemieccy żołnierze zrealizowali na rozkaz Hitlera.
W czasie wojny II wojny światowej straciliśmy 6 milionów obywateli.
Niemcy zniszczyli wiele miast, infrastrukturę i przemysł.
Zrujnowali zabytki, zrabowali dzieła sztuki i majątek Polaków.
Wszystko wywieziono w 26 319 wagonach za Odrę, w głąb Niemiec.






W 2004 r. na polecenie prezydenta Warszawy prof. Lecha Kaczyńskiego oszacowano, że
poniesione tylko przez Warszawę straty wynoszą ok. 45,3 mld dol.
Na odrobienie strat poniesionych przez Polskę potrzeba 5 a nawet 7 pokoleń.
Polska nigdy nie zrzekła się odszkodowań szkody wyrządzone podczas II wojny światowej.
To nie suwerenne państwo a sowiecka kolonia, zwana PRL, zrzekła się w 1953 r. tej części
reparacji, które związane były z obszarem państwa też marionetkowego, sowieckiego RD.
Akt taki nie został nigdy zarejestrowany przez ONZ.

W 1945 roku Układem Poczdamskim Józef Stalin zobowiązał się do wypłacania Polsce 15% TEGO,
CO związek Radziecki dostał od Niemiec w ramach reparacji wojennych.
Stalin płacił: w 1948 r. dostaliśmy 6 milionów dzieł klasyków marksizmu-leninizmu, w tym także
dzieł Józefa Stalina - policzone nam jako reparacje !!!
Uchwałą z 10.09.2004 r. Sejm RP wezwał Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia działań w
celu otrzymania stosownej kompensaty i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz
straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo
i utratę niepodległości przez Polskę.
Francja i Wielka Brytania odszkodowania w ramach reparacji otrzymały po blisko 100 latach –
za I wojnę światową. Ostatnia rata odszkodowań została wypłacona w 2010 roku.
Źródło:
https://www.tvp.info/33448163/w-sejmie-powstaje-analiza-dotyczaca-reparacji-wojennych-od-niemiec
https://vod.tvp.pl/video/wiadomosci,04082017-1930,33381734

Straty poniesione przez Rzeczpospolitą Polską
i jej obywateli w wyniku II wojny światowej
•
•
•
•

Największe straty biologiczne (na każdy tysiąc mieszkańców Polska straciła 220 osób)
Materialne - straty rzeczowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 626 dolarów.
2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych.
48% swojego terytorium pod naciskiem mocarstw Polska musiała odstąpić Związkowi
Radzieckiemu, tracąc na wschodzie około 178 000 km².
Źródło: Internet
Oprac. Z. Stec (05.08.2017)
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