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Józef Retinger – szara eminencja Europy
Odkłamujemy historię Narodu Polskiego

Polska historia nieraz zmieniała swój
bieg. Działo się tak nie tylko w
sposób przemyślany i przewidywalny.
Dwie katastrofy lotnicze w 1943 r.
i w 2010 r. diametralnie zmieniły
bieg polskich losów. Obie do dzisiaj
(2013r) pozostały nie wyjaśnione.

Józef Retinger
Warszawa (ruiny miasta), 1945r

Wokół obu tragedii – splot dziwnych zdarzeń, przypadków i grupka tajemniczych postaci. Zajmijmy
się zatem jedną z nich, tą która miała niebanalny wpływ nie tylko na los Polski, ale i Europy. Józefa
Retingera można śmiało postawić wśród ojców założycieli Unii Europejskiej obok Jeana Monnet’a,
Alcido de Gasperi’ego, Konrada Adenauera i Roberta Schumana. Był „szarą eminencją” polskiego rządu1.
Miał doskonałe kontakty i wejścia na Downing Street 10 i w Białym Domu. Znał się z Davidem
Rockefellerem i rodem Rothschildów. Był też inicjatorem spotkań wpływowych osób w hotelu Bilderberg i
do śmierci w 1960 roku sekretarzem Grupy Bilderberg. A jest to postać do dzisiaj mało znana…
4 lipca 1943 roku – do powszechnej kapitulacji Niemiec i końca III Rzeszy było jeszcze daleko. Mimo 67
lat od zakończenia wojny archiwa brytyjskie, rosyjskie i amerykańskie ciągle pilnie strzegą swych
tajemnic. Wśród nich – zagadki śmierci gen. Sikorskiego i towarzyszących mu osób w katastrofie
gibraltarskiej w 1943 r. Czy na Gibraltarze 4 lipca 1943 r. dopełnił się los Sikorskiego i towarzyszących
mu osób, gdyż naczelny wódz był kłopotliwym zagrożeniem dla antynazistowskiego sojuszu aliantów
zachodnich z Józefem Stalinem po ujawnieniu zbrodni katyńskiej wiosną 1943 r.
Tak, jak katastrofa smoleńska czeka ona na swoje wyjaśnienie. Im dalej od obu tragedii - tym więcej
rodzi się pytań.
Wokół samego Sikorskiego ciągle wiele jest zagadek i tajemniczych postaci. Nie tylko zaufanego
brytyjskiej korony Kima Philby’ego, który jako brytyjski oficer MI6 w czasie katastrofy był też
rezydentem sowieckiego wywiadu na Bliskim Wschodzie i Gibraltarze. Warto przypomnieć niezwykłą, a
1 Działającą “z za pleców” i nie ponoszącą żadnej odpowiedzialności za wywołane swą polityką i strategią działania skutki... Dzięki
zastosowaniu takiej taktyki zmieniają się tylko „narzędzia”, ale „głowa i zamysł” pozostają te same niezmienne i zbrodnicze dla narodu.
Dlatego pomimo zmiany opcji politycznej dalej płyniemy na „kursie kolizyjnym” i kwestią czasu jest nie „ czy”, tylko „kiedy” ta „łódź”
zostanie zniszczona... Narodzie, POLSKO, obudź się. Trzeba nam zjednoczenia celowo zwaśnionego narodu i wspólna walka o dobro (już
pewnie nie nasze, bo go nie doczekamy), ale może naszych dzieci i następnych pokoleń, aby byli wolnymi ludźmi, nie niewolnikami od
kołyski po grób - z niewidzialnymi kajdanami zniewolenia i kontroli realizowanej za pomocą wszechobecnej dzisiaj rozbudowanej technologii
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zagadkową postać Józefa Retingera, jednego z ojców Unii Europejskiej, człowieka wpływowego, niezwykle
tajemniczego i zapomnianego. Los generała Sikorskiego w latach wojny splatał się z tym człowiekiem
w sposób co najmniej nieoczekiwany…
Przypomnijmy, że oficjalna wersja głosi iż Wódz Naczelny i premier polskiego rządu na uchodźstwie gen.
Władysław Sikorski zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze, podczas powrotu z
inspekcji wojsk na Bliskim Wschodzie. W katastrofie zginęło 17 osób. Przeżył tylko czeski pilot. Pięciu
ciał nigdy nie odnaleziono. Przyczyn wypadku nie wyjaśniono. Z oficjalnego raportu brytyjskiej komisji z
1943 r. wynika, że przyczyną było zablokowanie steru wysokości.
Na Gibraltarze pojawia się postać Józefa Retingera.

Tragicznego 4 lipca 1943 r. Retinger nie poleciał z Sikorskim.
Nim stał się doradcą ministra Stanisława Kota i jednym z przybocznych Sikorskiego i zaufanym
premiera Churchilla, Retinger w latach 20. i 30. działał w Meksyku, wspierając tamtejszą
marksistowską rewolucję, prześladującą meksykański Kościół katolicki i doradzając prezydentowi
Plutarco Eliasowi Callesowi2, założycielowi Partii Narodowo-Rewolucyjnej. Spędził tam blisko 20 lat.
Rodzimi badacze pomijają skrzętnie to nazwisko. Jak ważka to postać przekona się ten, kto zechce
wczytać się choćby w notę biograficzną. Józef Hieronim Retinger (ur. 17 kwietnia 1888 w Krakowie, zm.
12 czerwca 1960 w Londynie) - polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego;
organizator Kongresu Haskiego, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, jeden z twórców Wspólnoty
Europejskiej; cichociemny,wolnomularz. Był synem adwokata, Józefa Stanisława Retingera seniora,
pochodzącego z niemiecko-żydowskiej rodziny przybyłej do Polski z Meklemburgii w XVIII w.
Pod opieką ordynata Władysława Zamoyskiego, wielkiego patrioty, młody Retinger odbył studia na
Sorbonie, w Ecole des Sciences Politiques. Jako dwudziestolatek uzyskał tytuł docteur des Letrres! W
1911 wyjechał do Anglii. Nawiązał kontakt z Józefem Korzeniowskim - Conradem. Poznał Andre Gide’a i
Paula Valery. Wyprawa do Londynu zaowocowała kontaktami z premierami Clemeceau i Churchillem. Przed
Józefem, protegowanym ordynata, była przyszłość. Znał najznakomitsze postaci Europy. Ba! Stawał się
jedną z nich. Najbliższym jego przyjacielem był Andre Gide, a oprócz niego m.in. Paul Valery, Ravel,
Joseph Conrad, Mauriac, Clemeceau, lord Kitchener, Churchill, hr. Ledóchowski. Już podczas I wojny
światowej otrzymał misję od przywódców Ententy nakłonienia Austro-Węgier do podpisania układu
pokojowego z Ententą.

2 Wątek powiązań Retingera i Calles'a jest celowo dzisiaj wyciszany. Działalność Retingera, to przykład działania zza pleców sterowalnej
marionetki (patrz przypis 1). Polityka Calles'a w latach 1926-1928 charakteryzowała się represyjnym i brutalnym antykatolicyzmem. Calles
sam o sobie mówił, że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem”. Po zakończeniu kadencji pozostał dominującym meksykańskim
liderem w okresie zwanym Maximato (1928-1935). Był to reżim, który z biegiem czasu stawał się coraz bardziej faszystowski.
Calles jest najbardziej znany z zaciętych prześladowań katolików, które doprowadziły do powstania Cristero, gdzie Calles powiedział
otwarcie, że chce zniszczyć Kościół katolicki zaczynając od sprowokowania katolików, a potem ich rzezi. (pamiętajmy o tym dzisiaj przy
próbie tworzenia nowej „opozycji” http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/AGENCI_I_OSZUSCI.pdf i wyciągajmy
wnioski na przyszłość, bo dzisiaj działają w sposób skryty). Wątek Cristero's dobrze oddaje film Cristiada który opisuje tamte tragiczne i
krwawe wydarzenia.
Warto zakupić do własnej biblioteki ten film w polskiej wersji językowej http://www.cristiada.pl/. Promujmy dobre chrześcijańskie filmy...
Poglądowa (dla wyjaśnienia omawianego wątku) wersja filmu z napisami: http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/FILMY/CRISTIADA/
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Retinger działał aktywnie w dyplomacji. Jako zagorzały przeciwnik sanacji w 1936 współorganizował Front
Morges. Wtedy zaprzyjaźnił się z Władysławem Sikorskim. W 1940 był już doradcą politycznym gen.
Sikorskiego. Towarzyszył mu również we wszystkich podróżach…z wyjątkiem lotu, w którym Sikorski
zginął.
Był on od 14 sierpnia 1941 do 5 września 1941 chargé d'affaires RP przy rządzie ZSRS, pierwszym
przedstawicielem dyplomatycznym Polski, po wznowieniu stosunków dyplomatycznych po układzie
Sikorski-Majski.
Retinger był też „cichociemnym”, zrzuconym do kraju nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 r. w okolice Warszawy
pod kryptonimami „Salamander” i „Brzoza”. Liczył sobie wówczas 56 lat. Norman Davies twierdzi że
Retinger miał ocenić siły polskiej armii podziemnej i ugrupowań komunistycznych i przekazać je
Brytyjczykom. Według innych badaczy miał on misję - po konferencji w Teheranie, ewentualnego
stworzenia w kraju podziemnego rządu z reprezentacją prosowieckiej lewicy, który mógłby uznać
Stalin. Zdaniem historyków, jak m.in. prof. Ryszard Bender, w roku 1944, podczas pobytu w Polsce
emisariusz Retinger sporo czasu poświęcił na spotkania z Henrykiem Kołodziejskim, liderem
masonerii polskiej. Niektórzy stawiają tezę, że Stalin właśnie Kołodziejskiemu zaprezentował
prezydenturę powojennej Polski, ten jednak odmówił i rekomendował Bolesława Bieruta.
By ściągnąć Retingera z powrotem na Zachód,

brytyjski premier zorganizował specjalną operację "Most III".
Po wojnie Retinger był wielkim orędownikiem zjednoczenia Europy. Przyczynił się do założenia Ligi na
rzecz Współpracy Gospodarczej oraz Międzynarodowego Komitetu Ruchów Europejskich. Retinger
przyczynił się także do zorganizowania kongresu w Hadze w 1948, który był swoistym wstępem do
zjednoczonej Europy. Przyczynił się do powstania Rady Europy. W 1950 powstaje Europejska Wspólnota
Węgla i Stali, a w 1957 Europejska Wspólnota Gospodarcza. W 1954 roku w Arnhem w Holandii Retinger
doprowadził do powstania Klubu Bilderberg, zrzeszającego najbardziej wpływowe osobistości Europy i
Ameryki. Na „kuzynku diabła” - jak o nim mówiono, ciążyły podejrzenia, że był agentem. Jeśli tak, to którego z
państw? USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Watykanu, Meksyku, a może masonerii? Kiedy przyjaciel Denis de
Rougemont zapytał Retingera „Powiedz mi, bo mówią, że jesteś masonem, agentem Intelligence Service, CIA i
Watykanu, a przy tym sympatykiem komunizmu. Czasem nawet dodają, że jesteś Żydem i pederastą. Co mam na to
powiedzieć? Retinger odparł: „Powiedz, że to jeszcze nie wszystko” 3.

12 czerwca 1960 r. w Londynie, umarł Józef Retinger, opatrzony Sakramentami Świętymi. Jeden z ojców
europejskiej integracji, patriota polski 4, wieloletni sekretarz Grupy Bilderberg, doradca Władysława Sikorskiego,
Cichociemny, agent, człowiek mający rozległe kontakty - jest niemal nieznany.

Artur S. Górski

3 Jest to stara sprawdzona metoda bagatelizowania problemu, wyciszania wszelkich informacji i ośmieszania ludzi tak myślących – stosowana
od czasów powstania masonerii (Adam Weishaupt). Przydatne słowa/klucze: Weishaupt 1776r (warto przemyśleć i zastanowić się co czcimy
1.05 jako święto pracy).
4 Wg. oceny Artura S. Górskiego. Według mojej oceny (serwis www.ojczyzna.org), Retinger był agentem (trudno powiedzieć jakiego państwa,
bo działał dla wielu – patrz opis tej osobowości z całości materiału oraz dostępnych źródeł internetowych), oraz był człowiekiem/wtyczką
masonerii mająca śledzić i informować o każdym posunięciu a także “myślach i planach” Władysława Sikorskiego, co jak widać z
perspektywy historycznej doskonale czynił...
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Przypisy – www.ojczyzna.org – serwis poświęcony sprawom narodowym...

Dodatkowe informacje:
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/tusk-moj-wylot-do-katynia-pomogl-kaczynskiemu,4782041926
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/drony-znow-w-akcji,4777535942
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/branza-paliwowa-ostrzega-przed-zalamaniem-rynku,4638065996
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/seremet-nie-chce-byc-szeryfem,4712999917
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