Poniższy tekst stanowi uzupełnienie do rozdziału o II Wojnie Światowej w książce
„Kościół oskarżony”.
Z tekstem rozdziału można się zapoznać tutaj: http://analizy.biz/marek1962/kwh.pdf
Mam nadzieję, że poniższe uzupełnienia przyczynią się do lepszego zanalizowania
zagadnienia.
Więcej o książce tutaj: http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/

Hitler spotyka hierarchó w koś cielnych

Do zdjęcia załączony był opis:

20 kwietnia 1939 r. Arcybiskup Orsenigo obchodził
urodziny Hitlera. Uroczystości zainicjowane przez
Pacellego (papieża Piusa XII) stały się tradycją. Każdego
20 kwietnia kardynał Bertram z Berlina miał przekazywać
"najcieplejsze gratulacje Führerowi w imię biskupów i
diecezji w Niemczech" mówiąc o "gorących modlitwach,
które katolicy z Niemiec kierują do nieba"
Na początek sprostowanie największego fałszu – otóż Abp. Pacelli (późniejszy papież Pius XII) nie tylko nie
"zainicjował" uroczystości imienin Hitlera, ale nigdy się z Hitlerem nie spotkał.

Zdjęcia
Jest oczywiste, że członkowie korpusu dyplomatycznego w jakimś kraju spotykają się czasem z jego władzami –
niezależnie od tego czy kraje te są zaprzyjaźnione czy nie. Przedstawianie zdjęcia z takiego spotkania jako rzekomego
dowodu na zażyłość jest nadużyciem. Spróbuję to zilustrować przedstawiając zdjęcia ze spotkań innych osób z
Hitlerem
Dwa zdjęcia
przedstawiające
spotkanie Hitlera i
premiera brytyjskiego,
Chamberlaina.
Czy na pewno fotografie
świadczą o sprzyjaniu
nazistom przez Wielką
Brytanię?

Hitler w rozmowie z premierem Francji Edouardem
Daladierem

A tu spotkanie z z ambasadorem Francji Andre
Francois-Poncet

Polski premier Beck na zdjęciu m.in. z Hitlerem
i Ribentroppem

Józeg Beck i Hitler.
Czy naprawdę podobne
zdjęcie wystarcza nam by
wierzyć, jakoby Polska
wspierała III Rzeszę?

Czy
Piłsudski
też
popierał nazizm? (Józef
Beck, Józef Piłsudski,
Joseph Goebbels i Hans
von Moltke)1

Treść życzeń imieninowych
Co do treści pozdrowień imieninowych przekazanych przez abp. Orsenigo (przedstawiciela dyplomatycznego
Watykanu w Berlinie), są to takie same pozdrowienia, jakie przy podobnych okazjach - przyjacielowi czy wrogowi przekazują dyplomaci. Interpretacja, jakoby świadczyło to o jakiejś zażyłości z Hitlerem jest niepoważna. Aby to
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zilustrować, posłużę się kontrprzykładem; oświadczeniami dyplomatycznymi jakie wydała III Rzesza z okazji śmierci
jednego z największych wrogów nazistów – marszałka Józefa Piłsudskiego.
Do żony Marszałka, Aleksanrdy Piłsudskiej, Hitler przysłał osobisty list. Pisał:
”Smutna wiadomość o zgonie Pani małżonka, jego ekscelencji Marszałka Piłsudskiego, dotknęła mnie

bardzo boleśnie. Wielce szanowna, czcigodna Pani oraz Jej Rodzina zechce przyjąć wyrazy mojego
głębokiego współczucia. Postać Zmarłego zachowam w swojej wdzięcznej pamięci.”
Posypały się też oświadczenia dyplomatyczne. Oto kilka skanów artykułów z gazet w tamtych dniach:

Niezależnie od powyższego, warto dodać, iż po roku bp. Orsenigo, mimo pełnienie funkcji dyplomatycznej, unikał
imprez rządu niemieckiego, które miały charakter propagandowy.

Medale i prezenty
Aby jeszcze lepiej uzmysłowić Czytelnikowi jak niewiele znaczyły wyrazy kurtuazji dyplomatycznej, warto wspomnieć,
iż Benito Mussolini oraz późniejszy „wojenny” cesarz Japonii Hirohito, otrzymali w okresie międzywojennym od
prezydenta Wojciechowskiego… polski medal Orła Białego.
Może nie powinno to dziwić, skoro w 1930 roku otrzymał ten medal cesarz Etiopii Haile Sellassie używający tytułu
„Zwycięski Lew Plemienia Judy, Wybraniec Boży”, do dziś uważany przez niektórych za Mesjasza.
Wracając do nazistów: Hermann Göring wraz z prezydentem Mościckim jeździli na wspólne polowania w Puszczy
Białowieskiej. Oto zachowane w Narodowym Archiwum Cyfrowym zdjęcie z lutego 1937 roku (jak się wydaje, nieco
retuszowane). Od lewej: Hermann Goring, prezydent RP Ignacy Mościcki, gen. Kazimierz Sosnkowski2:

W rewanżu za myśliwskie emocje Göring podarował Mościckiemu myśliwskiego psa "posokowca hanowerskiego"
oraz samochód myśliwski Mercedes-Benz.
Jakiś czas temu pojawiły się informacje, iż również Göring miał otrzymać Order Orła Białego – nie udało mi się jednak
ich potwierdzić. Co prawda nie byłoby to nic dziwnego – ów dostojnik nazistowski, oprócz kilkudziesięciu medali
niemieckich, miał 4 ordery Bułgarii, 2 węgierskie, po jednym szwedzkim, jugosławiańskim, gruzińskim, słowackim i
duńskim, 4 włoskie, 2 hiszpańskie, jeden otomański, 5 rumuńskich, 4 z Finlandii, 2 chorwackie i 3 japońskie…
Kontakt z autorem artykułu: Marek Piotrowski mrbpiotrowski@gmail.com www.analizy.biz

Zapewniam, iż dołożyłem starań by przedstawione w książce treści były zgodne z faktami. Jeśli dostrzeżesz, szanowny
Czytelniku, w przedstawionych tu danych jakieś merytoryczne błędy, będę wdzięczny jeśli pomożesz mi wskazując je wraz z
odpowiednimi źródłami. Więcej danych i artykułów na poruszone tematy znaleźć można na stronie www.analizy.biz/katalog
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