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WSZYSTKO DLA POLSKI!

Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

C

zy zbli¿aj¹ce siê wybory
prezydenckie mog¹ co w
Polsce zmieniæ? Prezydent, zgodnie z nasz¹ chybion¹
Konstytucj¹, niewiele ma do powiedzenia. Musi tylko dobrze s³uchaæ. Dlatego Prezydentem Polski móg³ byæ Wa³êsa i mo¿e byæ
Kwaniewski. Umiejêtnoci obu
sprowadzaj¹ siê do uwa¿nego s³uchania, co ¿ycz¹ sobie Niemcy,
USA i Izrael, co ¿yczy sobie UE i
NATO. Za najwiêksze swoje sukcesy, ci konkuruj¹cy ze sob¹ ¿a³oni figuranci uwa¿aj¹ wprowadzenie w Polsce kapitalizmu oraz
wcielenie Polski do agresywnego
NATO. Trzeba przypomnieæ tym
Prezydentom ¿yj¹cym o niebo lepiej, ni¿ zubo¿eni Polacy, ¿e kapitalizm w Polsce doprowadzi³ do
przekazania Zachodowi wiêkszo-

ci polskiego maj¹tku narodowego, do rozwarstwienia spo³eczeñstwa na coraz bogatsz¹ mniejszoæ i coraz biedniejsz¹ wiêkszoæ, do masowego bezrobocia i
bezdomnoci. NATO w Polsce doprowadzi³o do upadku przemys³u
zbrojeniowego i Wojska Polskiego, do wpl¹tania nas w zbrodnicz¹ agresjê na bratni¹ Jugos³awiê oraz w okupowanie serbskiego Kosowa. NATO mo¿e nas
wpl¹taæ w agresjê na Bia³oru i
w III wojnê wiatow¹ po stronie
Niemiec, a to by³aby dla Polski
zguba.
Czy wybory prezydenckie
mog¹ co w Polsce zmieniæ? Nic
nie zmieni¹, jeli Prezydentem
zostanie Kwaniewski, Wa³êsa,
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Posiedzenie
Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego

W

dniach 17-18 czerwca
br. odby³o siê w Pradze
kolejne statutowe posiedzenie Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego. W ramach porz¹dku dziennego omawiano bie¿¹ce sprawy organizacyjne, m. in. przygotowania do
Zjazdu m³odzie¿y i festiwalu pieni i tañca w Belgradzie we wrzeniu br. (8-10). W czasie posiedzenia uczestnicy zapoznali siê z
dzia³alnoci¹ poszczególnych s³owiañskich organizacji, tak¿e z
inicjatyw¹ Soboru Wszechs³owiañskiego, dotycz¹c¹ zorganizowania S³owiañskiego Kongresu w
Moskwie jeszcze w tym roku.
Miêdzynarodowy Komitet S³owiañski wyrazi³ pe³ne poparcie
dla tej inicjatywy, prosz¹c jednoczenie S³owiañski Komitet Rosji, aby poda³ ostateczn¹ datê
Zjazdu oraz jego program do 15
lipca br.
Uczestnicy posiedzenia przyjêli do wiadomoci informacjê o
trzech posiedzeniach Miêdzynarodowego Spo³ecznego Trybuna³u ds. przestêpstw NATO w Ju-

gos³awii i rekomendowali wszystkim Komitetom S³owiañskim:
1. Rozpowszechnianie informacji o werdyktach wszystkich posiedzeñ Trybuna³u.
2. Kontynuowanie pracy przedstawicieli MKS w Trybuna³ach
spo³ecznych w celu doprowadzenia do zorganizowania pod egid¹
ONZ - Norymbergi 2.
3. Poparcie inicjatywy zorganizowania w jednym z krajów s³owiañskich kongresu obroñców
pokoju i zwolenników rozwi¹zania NATO.
Uczestnicy posiedzenia wyrazili protest wobec przyjêtych
przez rz¹d Republiki Czeskiej
decyzji wprowadzenia wiz dla
obywateli pañstw s³owiañskich
Rosji, Bia³orusi i Ukrainy, co w
istotny sposób hamuje rozwój
naszych wzajemnych wiêzi, podczas gdy obywatele pañstw zachodnich mog¹ swobodnie, bez
¿adnych ograniczeñ wje¿d¿aæ do
Czech.
Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznali siê z treci¹ kurio-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Dokoñczenie na stronie 3

ISSN 1508-3012

Cz³onkowie i Sympatycy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
W dniu 11 czerwca br. zebrani na
Podpisy prosimy na bie¿¹co
naradzie krajowej Przewodnicz¹cy
przywoziæ lub przysy³aæ poczt¹ poZarz¹dów Wojewódzkich i Miejlecon¹ do Zarz¹du Naczelnego w
skich PWN postulowali zg³oszenie
Warszawie w miarê mo¿liwoci do
kandydata Polskiej Wspólnoty Na6 sierpnia br., ale tak¿e i póniej
rodowej na prezydenta Polski. Zgodnie z
tym wnioskiem, Zarz¹d Naczelny PWN
postanowi³, ¿e naszym kandydatem
bêdzie Boles³aw Tejkowski  Przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej.
Niezale¿nie od oceny szans Boles³awa
Tejkowskiego w wyborach prezydenckich
bêdzie to okazja do
zaprezentowania programu
Polskiej
Wspólnoty Narodowej jako alternatywy
dla Kraju. Popularyzacja programu mo¿e
mieæ te¿ korzystny
wp³yw na mo¿liwoci
naszej partii w przysz³orocznych wyborach do Sejmu.
Apelujemy wiêc o
szybkie zebranie jak
najwiêkszej iloci
Boles³a Tejkowski - kandydat Polskiej
podpisów osób popieraj¹cych naszego
Wspólnoty Narodowej na Prezydenta RP
kandydata. Jeli za³¹czona karta do zbierania podpi- aby by³a rezerwa w razie potrzeby
sów nie wystarcza, to mo¿emy j¹
uzupe³nienia.
kserowaæ w potrzebnej iloci.
Liczymy na Wasz¹ sprawnoæ i
Wprawdzie termin rejestracji
ofiarnoæ w zebraniu jak najwiêkkandydata mija 24 sierpnia br.,
szej iloci podpisów. Zróbmy
jednak powinnimy zebraæ 100 ty- wszystko, aby nasz program dotar³
siêcy podpisów do 4 sierpnia br.,
do jak najwiêkszej liczby Polaków
aby mo¿liwa by³a wczeniejsza rei aby nasz kandydat zosta³ zarejejestracja kandydata i ewentualne
strowany.
uzupe³nienie podpisów na wypadek wykazania przez Komisjê WyZastêpca Przewodnicz¹cego
borcz¹ zaistnia³ych b³êdów i braPolskiej Wspólnoty Narodowej
ków.
Barbara Krygier
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Krzaklewski, Olechowski i ktokolwiek inny zwi¹zany z UW,
AWS, SLD - tym triumwiratem
zdrady Polski. Jeli Prezydentem
zostanie kto niezwi¹zany lub
przeciwny UW, AWS, SLD, to
mo¿e siê w Polsce zmieniæ na lepsze. Prezydent niezale¿ny od partii rz¹dz¹cych i niszcz¹cych Polskê mo¿e zahamowaæ antypolskie i antypracownicze ustawy
sejmowe, mo¿e zahamowaæ proces niekorzystnej integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, mo¿e uruchomiæ procedurê wyjcia Polski
z NATO, mo¿e rozwi¹zaæ Sejm i
przyspieszyæ wybory parlamentarne, dbaj¹c o lepszy dla Polaków i ludzi pracy uk³ad si³ w czasie g³osowania. Da³oby to szansê
wybrania Sejmu, który przywróci³by Polsce niepodleg³oæ, a Polakom dobrobyt.
Tak bym post¹pi³, gdybym
zosta³ Prezydentem Polski. Dlatego zgodzi³em siê kandydowaæ
na ten najwy¿szy urz¹d w Pañstwie. Wysunê³a mnie moja partia - Polska Wspólnota Narodowa, której jestem Przewodnicz¹cym.
Dziennikarze w Kutnie 29
czerwca pytali mnie o mój program jako kandydata na Prezydenta Polski. Pytali mnie równie¿
o to miejscowi dzia³acze jedyne-

go rzeczywicie broni¹cego pracowników Wolnego Zwi¹zku Zawodowego Sierpieñ 80. Odpowiedzia³em im, ¿e trzeba w Polsce podwy¿szyæ najni¿sze p³ace,
renty i emerytury kosztem
zmniejszenia najwy¿szych, wyso-

których 1 osoba u¿ytkuje 1000
m 2. Trzeba znieæ bezrobocie
przez pe³ne zatrudnienie, szczególnie m³odzie¿y koñcz¹cej szko³y. Trzeba na powrót otwieraæ
kopalnie i fabryki zamykane na
rozkaz Unii Europejskiej. Trzeba

wschodni s¹siedzi. Trzeba zaprzestaæ i zakazaæ wyprzeda¿y Polski
obcemu kapita³owi i rozpocz¹æ
starania o przywrócenie Polsce
obiektów bezprawnie sprzedanych. Trzeba zrezygnowaæ z Unii
Europejskiej i rozpocz¹æ wycofy-

ce niesprawiedliwych dochodów,
siêgaj¹cych miesiêcznie 300 tysiêcy z³. Trzeba znieæ hañbi¹c¹
nasz Kraj bezdomnoæ, nawet
kosztem konfiskaty pa³aców, w

uprawiaæ ziemiê od³ogowan¹ na
polecenie Brukseli. Trzeba zwiêkszyæ produkcjê roln¹ i przemys³ow¹, na któr¹ nie tylko czekaj¹
Polacy w Kraju, lecz tak¿e nasi

wanie siê z NATO. Trzeba budowaæ Polskê pokojow¹, samodzieln¹ i niepodleg³¹. Trzeba budowaæ
w Polsce ustrój sprawiedliwoci

NIE WYJANIONA TRAGEDIA
P

ónym wieczorem 4 lipca 1943 roku poniós³
mieræ genera³ W³adys³aw Sikorski Premier Rz¹du Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz Polskich
Si³ Zbrojnych w czasach najwiêkszej próby. Zgin¹³ w brytyjskim
Gibraltarze, a okolicznoci mierci Genera³a, do dzi stanowi¹ niewyjanion¹ tajemnicê. Tê tragiczn¹ tajemnicê pog³êbiaj¹ dwa wydarzenia maj¹ce miejsce nieco
wczeniej, zanim los Genera³a zosta³ przes¹dzony ostatecznie.
Pierwsze z nich zwi¹zane jest
z dniem 21 marca. W tym w ³ a nie dniu, podczas lotu Genera³a
ze Szkocji do USA, w samo
locie typu Liberator, w którym
podró¿owa³ Genera³, wykryto
wybuchowy ³adunek termiczny
wielkiej mocy, który natychmiast
zosta³ fachowo rozbrojony. Waszyngtoñscy eksperci amerykañscy stwierdzili, ¿e jest to ³adunek
pochodzenia brytyjskiego przeznaczony do szybkiego zniszcze-

nia samolotu na wypadek koniecznoci l¹dowania na terenie
nieprzyjaciela.
Po raz drugi uda³o siê Genera³owi wyjæ ca³o z lotniczej awarii 30 listopada 1942 r. podczas
startu z Montrealu. W samolocie
typu Lockheed Hudson, bezporednio po starcie, zamilk³y oba
silniki. Samolot znajdowa³ siê
oko³o 10 metrów nad ziemi¹. W
tej sytuacji pilot musia³ l¹dowaæ
awaryjnie bez wysuniêtego podwozia, na pobliskim pastwisku.
Amerykañskie w³adze bezpieczeñstwa analizuj¹c wypadek,
przyjê³y tezê o sabota¿u. Obydwa
podane wy¿ej przypadki zosta³y
odnotowane w Dzienniku Dzia³añ
Naczelnego Wodza.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nawet najbardziej uproszczona ocena wy¿ej opisanych wydarzeñ,
kojarzy siê z tragiczn¹ mierci¹
Genera³a w dniu 4 lipca 1943
roku. Natomiast wyrafinowane
kamuflowanie faktów i do dzi
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staranne zachowywanie milczenia wokó³ tragedii gibraltarskiej,
wyranie wiadczy o próbach
ukrycia prawdy. Dzi, patrz¹c na
tragediê z perspektywy minionego czasu
oraz maj¹c
znacznie bogatsz¹ wiedzê o ówczesnych uk³adach i sytuacji polityczno-militarnej ³atwo jest dostrzec, ¿e dla niektórych
alianckich i rodzimych kó³, Genera³ by³ po prostu enfant terrible
w rozmowach ze Stalinem alianckich przywódców o przysz³ym
kszta³cie Europy i Polski, by³
persona nongrata. Bardzo te¿
dziwne refleksie budzi stosunek
genera³a Andersa do Naczelnego
Wodza, zw³aszcza podczas Jego
inspekcji polskich wojsk na Bliskim Wschodzie bezporednio
przed tragedi¹. Nale¿y wspomnieæ, ¿e genera³ Anders znacznie wczeniej wzywa³ Naczelnego Wodza do dymisji /vidé list
genera³a W. Andersa z dnia 18
lutego 1943 r./

Ogromna czêæ naszego spo³eczeñstwa zdaje sobie sprawê z
prawdziwych przyczyn i okolicznoci mierci wojennego Premiera Rz¹du RP i Naczelnego Wodza
Polskich Si³ Zbrojnych w kraju i
na obczynie. Nadszed³ czas, by
wreszcie ujawniæ ca³¹ prawdê,
chocia¿ mo¿e ona byæ bardzo bolesna i mo¿e wymagaæ weryfikacji okrelonych faktów i postaci.
Up³ywaj¹cy czas nie mo¿e
¿adnej prawdy pogr¹¿aæ w niepamiêci. Odwrotnie, musi on sprzyjaæ jej ujawnieniu. Dziêki tej regule, znamy prawdê o Katyniu.
Miejmy nadziejê, ¿e rozwijaj¹cy
swoj¹ dzia³alnoæ Instytut Pamiêci Narodowej zdaje sobie sprawê
ze swoich g³ównych powinnoci i
zdobêdzie siê na odwagê, by w poszukiwaniu historycznej prawdy,
ods³oniæ wreszcie tajemnice
mierci Wielkiego Polaka.
Robert Dziaksa

spo³ecznej, daj¹cy wszystkim
równe szanse i dostatnie ¿ycie.
Oto mój program, powsta³y z
umiejêtnoci uwa¿nego s³uchania
w³asnego Narodu jak¿e¿ inny od
programu Kwaniewskiego i
Krzaklewskiego, wynikaj¹cego z
umiejêtnoci uwa¿nego s³uchania
Zachodu.
Pragnê byæ kandydatem
wszystkich Polaków w tym znaczeniu, ¿e tworz¹ Naród Polski,
do którego nale¿ê i któremu s³u¿ê. Ale przede wszystkim chcê byæ
kandydatem Polaków wyzyskiwanych i pokrzywdzonych, biednych i bezrobotnych oraz bezdomnych. Chcê byæ kandydatem
m³odzie¿y, któr¹ obecna w³adza
pozbawia wszelkich perspektyw.
Chcê byæ kandydatem emerytów,
których w³adza skazuje na szybkie umieranie w nêdzy.
Apelujê do wszystkich o poparcie mojej kandydatury przez
udzielenie swego podpisu na moich listach. Potrzebujê 100 tysiêcy podpisów Polaków, które
umo¿liwi¹ zarejestrowanie mnie
jako kandydata na Prezydenta.
Ale to nie wszystko.
Aby by³ mo¿liwy wybór na
Prezydenta kandydata niezale¿nego lub przeciwnego UW, AWS,
SLD, to iæ do wyborów musi co
najmniej 2/3 uprawnionych do
g³osowania. Iæ musz¹ ci, którzy
nigdy dot¹d nie g³osowali. Je¿eli
frekwencja wyborcza bêdzie jak
dotychczas oscylowa³a wokó³ 1/3
uprawnionych, istnieje pewnoæ
wybrania Kwaniewskiego lub
Krzaklewskiego. Bowiem ta 1/3
wyborców to ³¹cznie ¿elazny elektorat SLD i AWS, który zawsze
g³osuje w sposób zdyscyplinowany.
Apelujê wiêc do wszystkich
Polaków o wziêcie udzia³u w wyborach prezydenckich! Tylko masowy udzia³ w g³osowaniu mo¿e
doprowadziæ do wyboru Prezydenta spoza UW, AWS, SLD. By³by to pocz¹tek zmiany w³adzy w
Polsce z antypracowniczej na propracownicz¹, z antypolskiej na
propolsk¹!
¯eby tak mog³o byæ, zarejestrowaæ siê musz¹ kandydaci na
Prezydenta spoza uk³adu w³adzy,
spoza UW, AWS, SLD. ¯eby tacy
niezale¿ni kandydaci mogli siê
zarejestrowaæ, musz¹ zebraæ 100
tysiêcy podpisów. A zbieranie
podpisów jest trudne, bo Polacy
s¹ zniechêceni i za³amani z³¹ sytuacj¹ Polski i nie wierz¹ w mo¿liwoæ zmian na lepsze. Nie maj¹
racji! Zmiany na lepsze mog¹
przyjæ w Polsce szybko i niespodziewanie!
Nie traæmy nadziei! Nie odmawiajmy podpisów kandydatom
na Prezydenta Polski spoza uk³adu w³adzy, która nas niszczy!
Ratujmy Polskê, bowiem bez Polski nie bêdzie nas-Polaków!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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DOK¥D ZMIERZASZ POLSKA ARMIO?
O

czekiwanie na narodow¹
doktrynê obronn¹ - jak
wielu to czyni- wiadczy
o niezrozumieniu realiów wynikaj¹cych z naszej przynale¿noci do NATO. Jest bowiem spraw¹ oczywist¹, ¿e pañstwa cz³on-

obrony narodowej. Od dawna
wiadomo, ¿e skala, z³o¿onoæ i
wa¿koæ problemów wymagaj¹cych stricte fachowo-operacyjnych rozwi¹zañ, znacznie przerasta wojskowe i intelektualne
mo¿liwoci cywilnego kierow-

i zawziêcie niszcz¹ najpiêkniejsze tradycje Wojska Polskiego.
Nic wiêc dziwnego, ¿e wród Polaków znikaj¹ szlachetne motywacje do s³u¿by wojskowej i
obrony Ojczyzny. Niestety, czasy w których s³u¿ba w narodo-

kowskie tego paktu, jak te¿ ich
si³y zbrojne, s¹ zobowi¹zane do
cis³ego wykonywania zadañ
wynikaj¹cych ze strategicznych
planów NATO. Zgodnie z t¹ regu³¹ i stosownie do wspomnianych planów NATO, przebiega
równie¿ restrukturyzacja naszej
armii. Tym niezmiernie z³o¿onym procesem usi³uj¹ kierowaæ
wyranie niekompetentne cywilne gremia ministerstwa

nictwa MON. W rezultacie niemocy, usi³uje ono tuszowaæ swoj¹ bezradnoæ prymitywnym
serwilizmem wobec zwierzchników, przy czym najczêciej
godz¹c siê na rozwi¹zania
sprzeczne zarówno z obronnoci¹ naszego kraju, jak te¿ z
dobrym imieniem polskiego ¿o³nierza. Obok tego, ró¿ni polityczni szamani, jak tylko potrafi¹ obrzydzaj¹ s³u¿bê wojskow¹

wym wojsku polskim, by³a honorem i zaszczytem oraz powinnoci¹ ka¿dego mê¿czyzny, nale¿¹ do bezpowrotnej przesz³oci. Có¿ wiêc dzieje siê z nasz¹
obronnoci¹ oraz nasz¹ armi¹ i
w jakim ona zmierza kierunku?
Przypatrzmy siê tym bezdro¿om.
Dobrze pamiêtamy, wszak
nie tak dawno temu, zlikwidowano dowództwa i sztaby ope-

Posiedzenie Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego
Dokoñczenie ze strony 1
zalnej rezolucji Nr 304, Izby Reprezentantów Kongresu Stanów
Zjednoczonych, upowa¿niaj¹cej
administracjê USA do interwencji w wewnêtrzne sprawy Bia³orusi.
W zwi¹zku z t¹ rezolucj¹ Miêdzynarodowy Komitet S³owiañski
przyj¹³ nastêpuj¹ce owiadczenie:
3 maja 2000 roku Kongres
Stanów Zjednoczonych przyj¹³
rezolucjê Nr 304, w której za¿¹da³ od prezydenta USA B. Clintona zdecydowanej interwencji w
wewnêtrzne sprawy Republiki
Bia³orusi w formie przez niego
wybranej. Bior¹c pod uwagê tragiczny przyk³ad Federacyjnej
Republiki Jugos³awii, wiemy jaka
mo¿e byæ forma interwencji w

sprawy innego kraju. W ten sposób stwarza siê ideologiczn¹ podstawê dla wojskowej agresji przeciw suwerennemu pañstwu.
Oprócz tego, w wymienionej rezolucji Kongres Stanów Zjednoczonych uzurpuje sobie prawo do
oceny sojuszu Bia³orusi i Rosji,
który to sojusz wynika z historycznej wspólnoty, duchowej jednoci i wielowiekowej przyjani
narodów s³owiañskich oraz
wspó³pracy gospodarczej tych
dwóch pañstw i odpowiada oczekiwaniom wiêkszoci ich obywateli. Jakiekolwiek wtr¹canie siê
w stosunki bia³orusko-rosyjskie
jednoznacznie obliczone jest na
to, aby sk³óciæ narody Rosji i Bia³orusi. Miêdzynarodowy Komitet
S³owiañski wyra¿a swoj¹ solidar-
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noæ z narodem Bia³orusi oraz
wyra¿a kategoryczny sprzeciw
wobec wtr¹cania siê USA w wewnêtrzne sprawy s³owiañskiego
pañstwa. Miêdzynarodowy Komitet S³owiañski uwa¿a rezolucjê
numer 304 z 3 maja 2000 roku
za formê wtr¹cania siê w wewnêtrzne sprawy Bia³orusi i Rosji oraz ¿¹da od administracji
Clintona i Kongresu USA zaprzestania politycznych, ekonomicznych i moralnych nacisków na
Republikê Bia³oru oraz przestrzegania w odniesieniu do niej
ogólnie przyjêtych norm prawa
miêdzynarodowego. Praga, 17
czerwca 2000 r.
(B.K.)

racyjne, których podstawowym
zadaniem by³o dowodzenie w
czasie W jednolitym polskim
frontem narodowym. W konsekwencji zak³ada siê, ¿e ta narodowa funkcja przypadnie obcym
dowództwom i sztabom stref.
Uwa¿nie obserwujemy, jak
kosztem najlepszych oddzia³ów
WP wyodrêbnia siê i tworzy elitarne bataliony, piêknie nazywane i wysoko op³acane jednostki szybkiego reagowania. W rzeczywistoci pozostaj¹ one w dyspozycji NATO i jak widaæ realizuj¹ zadania ¿andarmeryjnopacyfikacyjne w ró¿nych czêciach Europy i wiata.
Obserwujemy równie¿ sta³e
i nieuzasadnione ograniczanie
roli i zadañ Sztabu Generalnego WP, zw³aszcza w zakresie
systemu dowodzenia nasz¹ armi¹. O dziwo centralne dowodzenie si³ami zbrojnymi sprawowaæ maj¹ cywilni stratedzy
!!! Oni te¿ od d³u¿szego ju¿ czasu g³owi¹ siê nad ilociowymi
wskanikami restrukturyzowanej armii, jednoczenie marz¹
o jej pe³nym uzawodowieniu.
Równolegle z tym, ca³kowicie
bagatelizuj¹ systematyczne
szkolenie niezbêdnych rezerw
osobowych. W swojej naiwnoci
s¹dz¹, ¿e 15O tysiêczna armia
zawodowa, to armia nieznisz-

czalna, zdolna do przetrwania
w ca³oci ka¿dej wojny niezale¿nie od czasu jej trwania. Przy
takich kalkulacjach, cywilni
spece nie tylko lekcewa¿¹ koniecznoæ posiadania dobrze
wyszkolonych rezerwistów, lecz
równie¿ neguj¹ koniecznoæ gromadzenia i przechowywania
nienaruszalnych zapasów sprzêtu, uzbrojenia i wyposa¿enia.
To, co jeszcze uchowa³o siê z
tych zapasów. przekazuje siê
obecnie do wolnej sprzeda¿y
przez rozbudowan¹ ogromnie
Agencjê Mienia Wojskowego bêd¹c¹ faktycznym likwidatorem
zaplecza si³ zbrojnych.
Do wymienionych wy¿ej, tylko niektórych przyk³adów postêpuj¹cego rozk³adu naszej armii, nale¿y dodaæ rozpad polskiego przemys³u zbrojeniowego, pe³ny demonta¿ obrony cywilnej, upadek wojskowej s³u¿by medycznej i mo¿liwoci dzia³ania jej w warunkach polowych, jak te¿ od lat martwy system wiadczeñ na rzecz obronnoci ze strony poszczególnych
ministerstw, urzêdów centralnych i terenowych jednostek
administracji pañstwowej. W³anie te i wiele innych symptomów ciê¿kiej zapaci naszej
armii oraz ca³ego systemu
obronnego pañstwa, s¹ a¿ nazbyt wyranym sygna³em dla
tych wszystkich, którzy pogr¹¿eni w oparach politycznego
czadu, nie chc¹ dostrzegaæ trwaj¹cej agonii naszej obronnoci i
naszej armii.
Robert Dziaksa

OG£OSZENIA
Wynajmê solidnemu 2 hale magazynowe (200 i 400 m2) z placem
2000 m2 w miejscowoci Latchorzewie k/Warszawy blisko trasy
poznañskiej tel. (22) 6656868, 0602303542.
Organizacja spo³eczno-polityczna przyjmie w formie darowizny u¿ywany sprzêt biurowy (komputery, faksy, itp.) tel. (22) 6254170,
0501005881.
Firma Polonus poszukuje fachowców do organizowania i prowadzenia kursów z informatyki, tel. 0605437405.
Windykacje rzeczowe i pieniê¿ne, tel. 0501126079.
Technik sanitarny z uprawnieniami budowlanymi przyjmie zlecenia
na roboty hydrauliczne i gazowe, tel. (022) 8437312.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 2645 m2 na zachodnich obrze¿ach
Poznania. Dzia³ka jest wyposa¿ona w gaz, wodê i kanalizacjê. Aktywizacja gospodarcza i mieszkalna 100 z³/m2, tel. (061) 8-770131.
Sprzedam nowoczesne okna z PCV lub drewna, okna dachowe,
¿aluzje, rolety, parapety, drzwi, bramy. Zapewniam transport i monta¿. Poznañ, ul. Grochowska 69, tel./fax (061) 8686891
Firma remontowo-budowlana przyjmie zlecenia na remonty, adaptacje biur i mieszkañ. Pe³ny zakres us³ug, tel. 0501005881, (022)
6254170
Firma Gerimpex oferuje reklamowe imitacje produktów np. nadmuchiwane tuby pasty do zêbów, butelki, batony i inne tego typu gazoszczelne wyroby z folii PCV o wysokoci do 170 cm. z pe³nokolorowym nadrukiem. Firma wytwarza równie¿ banery (napisy) , displaye, kapelusze, breloczki, wobblery i inne tego typu materia³y
reklamowe. Kontakt: 90-558 £ód, ul. 28-go Pu³ku Strzelców Kaniowskich 77, tel. (042) 6377553, fax (042) 6369950
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KIM

JESTEMY

Jestemy parti¹ narodow¹. Wyrastamy z dziejowego dziedzictwa Polski i S³owiañszczyzny, z
dziedzictwa polskiego ruchu narodowego, patriotycznego, niepodleg³ociowego, robotniczego,
ludowego. Jestemy przed³u¿eniem i rozwiniêciem Polskiego
Stronnictwa Narodowego.
Nie jestemy ani lewic¹ ani
prawic¹, lecz parti¹ jednocz¹c¹
wszelkie polskie racje spo³eczne i narodowe.
Dla nas jako narodowców
najwa¿niejsze jest dobro Narodu i Pañstwa Polskiego, dobro
wszystkich Polaków w Kraju i
za granic¹. Polskoæ, narodowoæ, patriotyzm, sprawiedliwoæ spo³eczn¹ stawiamy ponad
ró¿nice wiatopogl¹dowe, wyznaniowe, klasowe, zawodowe.
Samodzielnoæ i niepodleg³oæ
Polski jest dla nas wartoci¹
nadrzêdn¹, bo tylko suwerenna
Polska mo¿e zapewniæ dobrobyt
Polakom i twórczo uczestniczyæ
w rozwoju cywilizacyjnym
wszystkich Narodów.
Przyjmujemy w swoje szeregi Polaków niezale¿nie od wiatopogl¹du, dla których naczelnym obowi¹zkiem jest dba³oæ
o interesy ca³ej Polski, wszystkich Polaków, wszystkich obywateli polskich, wszystkich klas
spo³ecznych i grup zawodowych.
SYTUACJA

POLSKI I POLAKÓW
Polsk¹ rz¹dzi elita w³adzy
obca Polakom i ludziom pracy rolnikom, robotnikom, inteligentom. W³adza ta realizuje interesy zachodniego kapitalizmu
kosztem Narodu Polskiego. Celem w³adzy nie jest dobro Polski i Polaków, lecz wprowadzenie w Polsce kapitalistycznego
globalizmu, bêd¹cego nowym totalitaryzmem, nowym faszyzmem. Nieludzki i antypolski
globalizm, s³u¿¹cy dominacji
USA nad wiatem, niszczy to¿samoæ Narodu i niepodleg³oæ
Pañstwa, przekazuje polsk¹
w³asnoæ kapita³owi zachodniemu, wyzyskuje Polskê i doprowadza do nêdzy ogó³ obywateli.
Gronym dla Polski narzêdziem
globalizmu jest NATO i Unia
Europejska, w której przewagê
maj¹ Niemcy planuj¹ce przejêcie naszych Ziem Zachodnich i
Pó³nocnych.
Wbrew woli Narodu, pod
dyktando USA i UE, za ³apówki
obcych, skorumpowana w³adza

w okresie przejcia z komunizmu do kapitalizmu okrad³a
Polskê i Polaków z olbrzymiego
maj¹tku, odziedziczonego od
poprzednich pokoleñ i powiêkszonego prac¹ wszystkich obywateli w okresie powojennych
45 lat. Wiêkszoæ tego maj¹tku
zosta³a przekazana za bezcen
kapita³owi zachodniemu, za
znaczna jego czêæ kosztem ogó³u dosta³a siê w rêce ma³ej czêci obywateli, czyni¹c z nich
bogat¹ klasê polityków i w³acicieli kapitalistycznych. Ta klasa posiadaczy i polityków zagarnê³a tak¿e maj¹tek milionów
ludzi, obni¿aj¹c ich zarobki,
renty i emerytury oraz pozbawiaj¹c pracy i mieszkañ.
W efekcie tego totalnego
oszustwa, wrogi kapita³ zachodni, g³ównie niemiecki i amerykañski sta³ siê w Polsce w³acicielem setek tysiêcy hektarów
ziemi, 60% handlu, 70% przemys³u, 80% banków, 90% rodków masowego przekazu informacji, które urabiaj¹ Polaków
na bezmylnych pacho³ków zachodniego neoliberalizmu. Z
polecenia USA i UE zlikwidowano PGR-y i nie uprawia siê 50%
ziemi, zamkniêto znaczn¹ czêæ
kopalñ, fabryk i instytutów naukowych. Obni¿ono produkcjê
roln¹ i przemys³ow¹ o 50%, czyni¹c z Polski rynek zbytu zachodnich towarów w zamian za
nasze surowce i tani¹ si³ê robocz¹. Doprowadzono do bezrobocia 5 milionów, a do bezdomnoci 500 tysiêcy Polaków. Samobójstwo z rozpaczy i g³odu pope³nia rocznie 5 tysiêcy Polaków, w tym wiele matek wraz z
dzieæmi. Te samobójstwa s¹ w
istocie zabójstwami dokonywanymi przez w³adzê. Koñcz¹ca
szko³ê bezrobotna m³odzie¿ skazana jest na demoralizacjê,
emeryci - na szybkie wymarcie,
a rednie pokolenie - na niskop³atn¹ i wyniszczaj¹c¹ pracê.
Polska sta³a siê s³abym i nieprodukcyjnym Pañstwem nêdzy,
uzale¿nionym od produkcji
USA, Niemiec i ca³ej UE.
W wyniku tych kapitalistycznych przemian i rozwarstwieñ spo³ecznych, 1,5% obywateli ¿yje w wielkim bogactwie, 3,5% ¿yje w bogactwie,
30% ¿yje w skromnym dostatku, za 50% ¿yje w biedzie poni¿ej minimum socjalnego, a
15% ¿yje w skrajnej nêdzy i g³odzie poni¿ej minimum biologicznego. Wynika z tego, ¿e 2/3 Na-
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rodu Polskiego jest wyzyskiwane przez 5% w³asnych kapitalistów, a ca³y Naród poddany jest
bezlitosnemu wyzyskowi przez
obcych w³acicieli. Ten podwójny wyzysk klasowy i narodowy
nie mo¿e byæ d³u¿ej tolerowany.
Wyzysk wiêkszoci spo³eczeñstwa potêguje wprowadzanie trudno dostêpnego i p³atnego lecznictwa i szkolnictwa oraz
zmniejszanie opieki socjalnej,
zw³aszcza nad rodzin¹ i dzieæmi.
Ponadto Naród jest poddany
niszczeniu fizycznemu i umys³owemu. S³u¿y temu zani¿anie poziomu nauczania m³odzie¿y oraz
ograniczanie rozwoju nauki polskiej. S³u¿y temu pogarszanie
opieki lekarskiej oraz rozpowszechnianie alkoholu i narkotyków zw³aszcza w szko³ach
podstawowych i rednich, kamuflowane rzekomym zwalczaniem tych gronych na³ogów.
Wszystko to, wraz z wywo³ywaniem emigracji oraz likwidacj¹
przyrostu naturalnego, prowadzi do pogarszania stanu zdrowia oraz do wymieralnoci Narodu Polskiego, którego liczebnoæ zamierza siê ograniczyæ do
15 milionów osób.
Wyzyskowi i niszczeniu Narodu towarzyszy rozbijanie Polski na autonomiczne regiony
oraz os³abianie w³adzy pañstwowej i Wojska Polskiego licz¹cego ju¿ tylko 180 tysiêcy
¿o³nierzy. Ma byæ ono pozbawione reszty szkó³ oficerskich i 50
tysiêcy oficerów, w tym natychmiastowe zwolnienia obejmuj¹
8 tysiêcy wy¿szych oficerów od
majora do genera³a. Dowodzenie nad Wojskiem Polskim maj¹
obj¹æ oficerowie amerykañscy i
niemieccy. Jest to zgubny skutek przyst¹pienia Polski do
NATO, które chce zast¹piæ Wojsko Polskie wojskami amerykañsko-niemieckimi i podporz¹dkowaæ szeregowych ¿o³nierzy polskich obcym celom, wykorzystywaæ ich do agresji na
inne Kraje, zw³aszcza na Jugos³awiê i Bia³oru.
Starania w³adzy o integracjê
z UE s¹ kolejnym zamiarem likwidowania w³asnoci Polaków
i niepodleg³oci Kraju. Wiadomo
bowiem, ¿e UE planuje odebranie nam reszty przemys³u oraz
likwidacjê wiêkszoci gospodarstw rolnych i przejêcie ich
ziemi. Nie uznaje dzier¿awy
wieczystej Polaków na Ziemiach
Odzyskanych, lecz tylko prawo

w³asnoci Niemców sprzed wojny. Zatem integracja z UE spowoduje pogrom naszego przemys³u i rolnictwa oraz przekazanie Niemcom na w³asnoæ nieruchomoci na zachodzie i pó³nocy Polski. Bêdzie to wstêp do
w³¹czenia tych ziem do Niemiec.
Utrzymywanie siê przy w³adzy obecnej klasy politycznej,
opartej o rzeczywist¹ jednomylnoæ UW, AWS i SLD, ukrywan¹ udawanymi sprzecznociami, prowadzi do likwidacji
suwerennego Pañstwa Polskiego, do odebrania Polakom reszty w³asnoci, do wynarodowienia Polaków i pogorszenia naszych warunków ¿ycia jako taniej i niekwalifikowanej si³y
roboczej.
Ocalenie Polski i Polaków
wymaga wy³onienia nowej, polskiej elity politycznej. Pos³u¿¹
temu wybory prezydenckie i
parlamentarne z udzia³em co
najmniej 3/4 uprawnionych do
g³osowania. Tylko aktywizacja
wyborcza Polaków, dot¹d nie
bior¹cych udzia³u w wyborach,
mo¿e dokonaæ zmiany zdominowanej przez mniejszoci narodowe i obcokrajowców antypolskiej, skorumpowanej w³adzy
na w³adzê polskiej wiêkszoci
narodowej, s³u¿¹cej Polsce. Bêdzie to zgodne z regu³ami demokracji.
Polacy! Obudcie siê! Jeszcze
nie jest za póno! Nie zostawiajcie Polski - niegdy wielkiego i
bogatego mocarstwa - na pastwê
zdrajców i wrogów! Wybierzcie
w³adzê z³o¿on¹ z Polaków - narodowców! Taka narodowa w³adza przywróci Polsce nale¿n¹
wielkoæ!

Nasz Program
1. Przywrócenie Polsce niezale¿noci i niepodleg³oci, przede
wszystkim przez samodzielnoæ
gospodarcz¹, a zw³aszcza samowystarczalnoæ ¿ywnociow¹,
energetyczn¹, obronn¹ i finansow¹.
2. Przywrócenie Pañstwu Polskiemu roli nadrzêdnej organizacji Narodu Polskiego, zrzeszaj¹cej wszystkich obywateli polskich. Pañstwo i jego w³adza
musi zapewniæ wszystkim swoim obywatelom godne warunki
¿ycia i rozwoju, musi odpowiadaæ za mieszkalnictwo, organi-

zacjê nauki, pracy i produkcji,
zarobki, renty i emerytury, wychowanie, nauczanie i szkolnictwo, lecznictwo i opiekê socjaln¹, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, zewnêtrzne i obronnoæ.
3. Zniesienie bezrobocia przez
pe³ne zatrudnienie wszystkich
zdolnych do pracy od ukoñczenia szko³y do emerytury. Praca
jest podstawowym dobrem - jest
ród³em wytwórczoci, dobrobytu i rozwoju cz³owieka. Zatem
praca jest najwa¿niejszym obowi¹zkiem i prawem ka¿dego.
Pe³ne zatrudnienie zwiêksza
produkcjê, przyspiesza rozwój
Pañstwa i Narodu. Jeli pe³nego zatrudnienia nie mo¿na zapewniæ przez zwiêkszenie produkcji, nale¿y je uzyskaæ przez
podzia³ pracy na wszystkich
obywateli, skracaj¹c dzieñ pracy do 6 godzin i tydzieñ pracy
do 5 dni. Bowiem bezrobocie
hamuje rozwój spo³eczeñstwa,
rodzi niesprawiedliwe nierównoci, prowadzi do nêdzy i chorób ludzi pozbawionych pracy,
obni¿a zarobki osób pracuj¹cych. Pozbawianie ludzi pracy
jest form¹ wyzysku i ludobójstwa. Jest podobn¹ zbrodni¹,
jak pozbawianie ludzi w³asnoci. Skoro jedni obywatele maj¹
w³asnoæ, to pozostali obywatele musz¹ mieæ pracê.
4. Zniesienie bezdomnoci przez
zakaz eksmisji na bruk i zapewnienie mieszkañ ludziom eksmitowanym i wszystkim potrzebuj¹cym. Mieszkanie jest podstawow¹ potrzeb¹, której nie wolno odmawiaæ nikomu. Odbieranie mieszkañ jest form¹ ludobójstwa i wyzysku oraz okradania obywateli, okradzionych
uprzednio z zarobków i z pracy,
okradanych stale przez wygórowane czynsze. Skoro jedni obywatele maj¹ pa³ace, to pozostali obywatele musz¹ mieæ mieszkania.
5. Przekazanie lokatorom
mieszkañ na w³asnoæ, obni¿enie op³at mieszkaniowych do
wartoci kosztów eksploatacji.
Wszystkie mieszkania musz¹
byæ w³asnoci¹ zamieszkuj¹cych
je osób.
6. Zwiêkszenie najni¿szych
p³ac, emerytur i rent, umo¿liwiaj¹ce wszystkim ¿ycie co najmniej na poziomie minimum
socjalnego, zapewniaj¹cego wy¿ywienie, ubranie i mieszkanie.
Zrównanie p³ac kobiet z p³acami mê¿czyzn. Obni¿enie wygórowanych p³ac elity w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, klasy
wielkich posiadaczy, prezesów i
dyrektorów du¿ych przedsiêbiorstw i rad nadzorczych. Ró¿nice miêdzy p³acami nie mog¹
byæ jak obecnie 800-krotne, lecz
najwy¿ej 50-krotne. Zbytnie
ró¿nice p³ac nie wynikaj¹ z ró¿-
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Dokoñczenie ze strony 4
nic kwalifikacji i wydajnoci,
lecz z wyzysku ludzi pracy przez
pracodawców, posiadaczy i rz¹dz¹cych. Skoro jedni obywatele
maj¹ wysokie dochody, to pozostali obywatele musz¹ mieæ zarobki zapewniaj¹ce co najmniej
minimum socjalne.
7. Zwiêkszenie zasi³ków na
dzieci do 18-go roku ¿ycia czyli
do skoñczenia szko³y redniej.
Da to kobietom mo¿liwoæ rezygnacji z pracy zawodowej i domowego wychowywania liczniejszego potomstwa, z zaliczeniem
tego okresu do emerytury.
8. Zapewnienie ca³ej m³odzie¿y
obowi¹zkowego, pañstwowego i
bezp³atnego 12-letniego wykszta³cenia redniego na tradycyjnie wysokim polskim poziomie.
9. Zapewnienie co najmniej 1/3
m³odzie¿y pañstwowego i bezp³atnego wykszta³cenia wy¿szego oraz stypendiów w okresie
ca³ych studiów.
10. Zapewnienie wszystkim bezp³atnego lecznictwa pañstwowego na podstawie obowi¹zkowych
ubezpieczeñ zdrowotnych. Dodatkowe rozwijanie lecznictwa
prywatnego.
11. Zagwarantowanie obywatelom bezpieczeñstwa przez skuteczn¹ walkê z przestêpczoci¹.
Szybkie rozprawienie siê z przestêpczoci¹ zorganizowan¹, z
aferami gospodarczymi, z korupcj¹ w pañstwowej w³adzy
ustawodawczej, wykonawczej i
s¹downiczej oraz we w³adzy samorz¹dowej. Ca³kowite zlikwidowanie rozpowszechniania
narkotyków. Przywrócenie kary

mierci i konfiskaty maj¹tku, co
uczyni najgroniejsze przestêpstwa nieop³acalnymi. Wprowadzenie pracy produkcyjnej dla
wiêniów.
12. Równouprawnienie i chronienie w³asnoci prywatnej,
spó³dzielczej, komunalnej i pañstwowej, stanowi¹cej zarz¹dzan¹ przez rz¹d w³asnoæ wszystkich obywateli. W³asnoæ pañstwowa jest w³asnoci¹ takich
samych konkretnych ludzi, jak
w³asnoæ prywatna. Dlatego
wyprzeda¿ pañstwowej w³asnoci wszystkich obywateli, bez
ich zgody w referendum, jest
czynem bezprawnym, jest okradaniem Narodu.
13. Zakaz wyprzeda¿y obcokrajowcom ziemi, fabryk, sklepów,
banków, rodków masowej informacji. Powrót obiektów nielegalnie sprzedanych do prawowitego w³aciciela, jakim jest
Pañstwo Polskie.
14. Odrzucenie maj¹tkowych
roszczeñ reprywatyzacyjnych
osób nie bêd¹cych obywatelami
polskimi.
15. Utrzymanie pañstwowej
w³asnoci wód, lasów, portów,
komunikacji morskiej, kolejowej
i lotniczej, kopalñ, przedsiêbiorstw zbrojeniowych, energetycznych i ³¹cznoci.
16. Uczynienie Polaków na Ziemiach Odzyskanych notarialnymi w³acicielami u¿ytkowanych
nieruchomoci w miejsce dotychczasowej dzier¿awy wieczystej.
17. Oparcie rozwoju rolnictwa o
maksymaln¹ produkcjê roln¹
przez uprawê od³ogów oraz o

nienaruszaln¹ rodzinn¹ w³asnoæ ch³opskich gospodarstw
rolnych, wspó³pracuj¹cych w
ramach wiejskich zrzeszeñ rolników. Zorganizowanie gminnych zrzeszeñ rolników, zajmuj¹cych siê skupem, obrotem i
przetwórstwem p³odów rolnych,
których skup po cenach op³acalnych zapewni równie¿ Pañstwo.
Zagwarantowanie rolnikom tanich kredytów. Stworzenie warunków przechowywania zapasów ¿ywnoci. Zmniejszenie importu ¿ywnoci i zwiêkszenie jej
eksportu, zw³aszcza na Wschód.
18. Zwiêkszenie produkcji przemys³owej przez uruchomienie
zamykanych kopalñ i fabryk.
Zmniejszenie importu zachodnich towarów, zwiêkszenie eksportu polskich towarów na
Wschód.
19. Stworzenie polskiemu handlowi warunków wypierania zachodnich supermarketów.
20. Rozwijanie gospodarki w
oparciu o w³asny kapita³ krajowy i w³asne koncerny narodowe.
21. Zwiêkszenie nak³adów finansowych na ochronê rodowiska naturalnego, rolnictwo, naukê, wynalazczoæ, szkolnictwo,
lecznictwo, policjê, Wojsko Polskie.
22. Powiêkszenie Wojska Polskiego, którego stan liczebny
musi wynosiæ co najmniej 200
tysiêcy ¿o³nierzy. Wprowadzenie rocznej zasadniczej s³u¿by
wojskowej dla wszystkich oraz
wieloletniej zawodowej s³u¿by
wojskowej.
Przywrócenie
wszystkich zlikwidowanych

szkó³ oficerskich. Rozwiniêcie
przemys³u zbrojeniowego,
zwiêkszenie produkcji i eksportu broni. Konstytucyjny zakaz
zbrojnych interwencji Wojska
Polskiego za granic¹.
23. Ochrona rodowiska naturalnego jako podstawy zdrowia
Narodu.
24. Rozwiniêcie opieki Pañstwa
nad Polakami na Obczynie,
w³¹czenie ich w sk³ad w³adzy
ustawodawczej Kraju i w krajow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
u³atwienie im powrotu do Ojczyzny.
25. Odrzucenie integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹ jako globalistycznym imperium niszcz¹cym Pañstwa narodowe. Unia
Europejska to utrata przez Polskê Ziem Odzyskanych i suwerennoci, to wynarodowienie
Polaków i odebranie nam w³asnoci, to likwidacja 80% gospodarstw rolnych i zaw³aszczenie
ich ziemi.
26. Wyst¹pienie Polski z NATO
jako agresywnego narzêdzia
globalistycznego podboju wiata, wykorzystuj¹cego Polskê i
Polaków do agresji na inne Pañstwa, zw³aszcza na Pañstwa
S³owiañskie. Grozi to zniszczeniem naszego Kraju.
27. Oparcie polityki zagranicznej o wspó³pracê samodzielnej,
niezale¿nej i suwerennej Polski
ze wszystkimi Pañstwami wiata w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze wszystkimi Pañstwami Europy w ramach Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie,
ze wszystkimi Pañstwami S³o-

wiañskimi, w tym z Rosj¹ w ramach Wspólnoty S³owiañskiej,
z Czechami, S³owacj¹ i Litw¹ w
ramach Federacji Pañstwowej.
Wszechstronne przymierze gospodarcze, naukowe, polityczne
i wojskowe z najbli¿szymi nam
etnicznie i kulturowo Narodami
i Pañstwami S³owiañskimi jest
najkorzystniejsze ze wzglêdu na
najwiêkszy dla Polski rynek
zbytu i najbogatsze zaplecze
surowcowe oraz najskuteczniejsz¹ obronê przed gronymi roszczeniami niemieckimi.

POLKI I POLACY!
Program wyborczy Polskiej
Wspólnoty Narodowej jest mo¿liwy do zrealizowania, jeli taka
bêdzie wola Narodu Polskiego!
Program ten musi byæ zrealizowany, jeli mamy ocaliæ Polskê
i stworzyæ Polakom teraz i na
przysz³oæ godne warunki ¿ycia
i rozwoju!
Ale nasz program mo¿e zrealizowaæ tylko w³adza narodowa z³o¿ona z Polaków - narodowców i patriotów!
W³adza nienarodowa mo¿e w
ci¹gu 10 lat zniszczyæ Polskê i
zaprzedaæ obcym tak, jak uczyni³a to w³adza AWS, UW, SLD!
Ale rozwin¹æ Polskê i zapewniæ
wszystkim dobrobyt mo¿e tylko
w³adza narodowa, wy³oniona z
Narodu, opieraj¹ca siê na Narodzie, s³u¿¹ca Narodowi!
Za Zarz¹d Naczelny Polskiej
Wspólnoty Narodowej
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Barbara Krygier
Przewodnicz¹cy
Boles³aw Tejkowski

Wytnij i powiel!

Komitet Wyborczy Kandydata
ta na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Po
Boles³awa Tejkowskiego
000-682 Warszawa, ulica Ho¿a 62, telefon 621-5
55-71

Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydentaa Rzeczypospolitej Polskiej Boles³awowi Tejkows
wskiemu w wyborach przypadaj¹cych w 2000 roku.
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06.06.2000
Niemieccy Chrzecijañscy Demokraci wezwali Polskê i Czechy
do uznania wypêdzenia Niemców
po II wojnie wiatowej za bezprawie oraz do uniewa¿nienia ustaw
i innych przepisów, na mocy których dokonano wysiedlenia i wyw³aszczenia ludnoci niemieckiej.
Zdaniem CDU/CSU Pomylna
wspólna przysz³oæ w Europie
wymaga szerokiej zgody w kwestii zasadniczych wartoci i
wspólnej historii, tzn. równie¿ co
do pope³nionych czynów bezprawnych Bundestag w najbli¿szym
czasie zajmie siê projektem rezolucji Pojednanie poprzez potêpienie wypêdzenia, zg³oszonym
przez CDU/CSU, w którym obie
partie wzywaj¹ niemiecki rz¹d i
parlament do poparcia niedawnych rezolucji parlamentu austriackiego oraz Parlamentu
Europejskiego. Zawieraj¹ one
wezwania skierowane do Czech i
S³owenii aby uniewa¿ni³y powojenne ustawy, na mocy których
wysiedlono i wyw³aszczono Niemców.
Krok po kroku okazuje siê, ¿e
Unia Europejska to powrót do
wielkich Niemiec z 1937 roku.
Niemiecki Zwi¹zek Wypêdzonych (BdV) poinformowa³ o zamiarze utworzenia w Berlinie
Orodka przeciwko wypêdzeniom, który ma byæ miejscem
pamiêci oraz placówk¹ badawcz¹.
Zdaniem Eriki Steinbach w
wyniku II wojny wiatowej 15 milionów Niemców zosta³o zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, z czego ponad dwa miliony

zginê³o podczas przemieszczania
siê. A nam siê zdaje, ¿e poza w³adzami hitlerowskimi nakazuj¹cymi ewakuacje do ucieczki nikt ich
nie zmusza³. Ludnoæ niemiecka
znaj¹c zbrodnie niemieckie pope³nione na S³owianach i licz¹c siê
z mo¿liwoci¹ zemsty opuszcza³a
tereny Polski jeszcze zanim dotar³ front i w³adze wojskowe i
cywilne polskie, czeskie, itd.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Czech zaapelowa³o
do turystów o rezygnacje z wizyty w Pradze w czasie posiedzenia
Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW) i Banku
wiatowego (B), co jest planowane na wrzesieñ br. Oczekuje
siê, ¿e posiedzeniom bêd¹ towarzyszyæ gwa³towne demonstracje
i protesty przeciwników globalizacji. Chyba pierwszy raz siê zdarza by w³adze jakiego kraju namawia³y do rezygnacji z jego odwiedzin, a przecie¿ ka¿dy turysta to dodatkowy dochód dla
zwiedzanego kraju.

07.06.2000
500 pracowników radomskich
Zak³adów Zbrojeniowych £ucznik protestowa³o w Warszawie.
Domagano siê m.in. zamówieñ na
produkowan¹ broñ. Jednak nie
maj¹ na co liczyæ. NATO wymog³o na Polsce realizacjê koncepcji budowy armii ofensywnej, bazuj¹cej na zachodnim uzbrojeniu.
Jaros³aw Kalinowski (PSL)
oceni³, ¿e rozpad koalicji AWSUW nast¹pi³ w wyniku fiaska polityki gospodarczej rz¹du realizowanej pod dyktando UW, a decy-

zja UW o opuszczeniu koalicji to
ucieczka przed odpowiedzialnoci¹ za skutki tej polityki.
Sejm g³osami SLD i UW odrzuci³ projekt uchwa³y powo³uj¹cej komisjê ledcz¹ do zbadania
okolicznoci powstania Banku
Inicjatyw Gospodarczych i prywatyzacji Banku Gdañskiego
(tzn. jego fuzji z BIG). Bank Inicjatyw Gospodarczych powsta³ w

Kosowa, poniewa¿ nie wywi¹za³y siê one z obowi¹zku ochrony
ludnoci, g³ównie Serbów i innych
licznych niealbañskich grup narodowociowych. Momir Bulatoviæ, premier Jugos³awii owiadczy³, ¿e si³y pokojowe KFOR i
misja ONZ w Kosowie s¹ bezporednio odpowiedzialne za systematyczne pogwa³canie rezolucji
ONZ nr 1244, która wprowadzi-

Rz¹d Republiki Jugos³awii za¿¹da³ od Rady Bezpieczeñstwa
wycofania KFOR i misji ONZ z

Krajowy Zwi¹zek Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych
oraz zwi¹zek zawodowy Solidarnoæ Rolników Indywidualnych
wezwa³y do utrzymania zerowej
stawki VAT na produkty rolne,
poniewa¿ zmiany VAT zwiêksz¹
ceny p³odów rolnych oraz przyczyni¹ siê do zubo¿enia konsumentów i zmniejszenia konkurencyjnoci polskich produktów
rolnych.
Zebrani w Krakowie dzia³acze
samorz¹dowi krytycznie ocenili
skutki funkcjonowania ustawy o
ograniczeniach wynagrodzeñ w
spó³kach skarbu pañstwa, kasach
chorych i samorz¹dach. W wyniku wprowadzenia jej w ¿ycie wynagrodzenia zmala³y tam do kwoty szeciokrotnej przeciêtnej pensji w przedsiêbiorstwach, czyli
oko³o 2200 z³. (Przyk³adowo wczeniej Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa zarabia³ 7500 z³).

Demonstracja pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

wyniku niejasnych dzia³añ by³ych cz³onków najwy¿szego kierownictwa PZPR. Na jego dzia³alnoæ by³y przekazywane na
niezwykle korzystnych warunkach fundusze m. in. z Komitetu
Kultury Fizycznej i Sportu (Aleksander Kwaniewski), pañstwowego PZU, itd. Dziêki wspó³dzia³aniu pos³ów SLD i UW tracimy
szansê wyjanienia frapuj¹cych
okolicznoci powstania jednego z
najwiêkszych banków w Polsce.

Greków, jakie powsta³y przez lata
amerykañskich dzia³añ CIA
zmierzaj¹cych do ocalenia Grecji od komunizmu i w wyniku
humanitarnej interwencji
NATO w Kosowie.

³a miêdzynarodowy nadzór nad
Kosowem rok temu.

08.06.2000
W Atenach zosta³ zamordowany brytyjski attache wojskowy.
Prawdopodobnie zamachu dokona³a lewicowa organizacja 17 listopada. Nazwa jej wywodzi siê
od daty powstania studenckiego
z 1973 przeciwko proamerykañskiej juncie wojskowej czarnych
pu³kowników. Do tej pory nie
uda³o siê zaaresztowaæ nikogo z
jej cz³onków, najprawdopodobniej
dziêki lewicowym sympatiom

S¹d Najwy¿szy utrzyma³ wyrok skazuj¹cy Mariana Zagórnego (Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych) na 15
miesiêcy wiêzienia za zorganizowanie akcji wysypywania zbo¿a
w Zebrzydowicach w lipcu 1998.
Opublikowano ekspertyzê
przedmiotów, które próbowa³ z
Rosji wywieæ polski dyplomata
Jerzy Skotarek. By³y nimi 3 ikony, 2 ramy obrazów i przedmioty
ze srebra. Wszystkie posiada³y
wartoæ muzealn¹ i by³y objête
zakazem wywozu. W zwi¹zku z
czym, pod koniec maja nasz niefortunny dyplomata zosta³ cofniêty z granicy rosyjsko-bia³oruskiej
w Siegie¿u.

Dokoñczenie na stronie 7
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Sekretarz Generalny ONZ
Kofi Annan owiadczy³, ¿e Niedawne ataki kosowskich Albañczyków na mniejszoæ serbsk¹
wygl¹daj¹ na zorganizowan¹
kampaniê przemocy

dzony przez USA, dokona³ nalotów lotniczych na Jugos³awiê,
pogwa³caj¹c Kartê Narodów
Zjednoczonych i ogólnie uznane
normy miêdzynarodowe

Jacques Chirac - prezydent Francji popar³ stanowisko Rosji w sprawie
utrzymania rosyjskoamerykañskiego uk³adu
ABM z 1972 roku o obronie antyrakietowej.

Aleksander Bo¿kow - g³ówny
negocjator Bu³garii w rozmowach
z Uni¹ Europejsk¹ poda³ siê do
dymisji po opublikowaniu materia³ów wiadcz¹cych o pope³nionych przez niego nadu¿yciach i
korupcji w latach 1997-1999, gdy
pe³ni³ funkcjê ministra przemys³u i wicepremiera.

10.06.2000
W Nowym Jorku przedstawiciele 21 krajów (w liczbie 511
osób) zebrali siê na posiedzeniu
Miêdzynarodowego Trybuna³u
dla Os¹dzenia Przestêpstw
NATO w Jugos³awii. Inicjatorem
posiedzenia by³ International
Action Center, a g³ównym oskar¿ycielem by³y generalny prokurator USA - Ramsey Clark. Równie¿
udzia³ wziêli przedstawiciele spo³ecznych trybuna³ów do spraw
zbrodni NATO z Europy np. z
Berlina (prof. W. Richter, K. Anders), z Moskwy (prof. M. Kuzniecow, I. Jacenko, J. Staniiæ), z
W³och (Ramiero la Velle) i innych
krajów. W ostatniej chwili przedstawicielom Ukrainy odmówiono
wiz wjazdowych do USA.

11.06.2000
Na zjedzie w Norymberdze
Ziomkostwo Niemców z Prus
Wschodnich i Sudetów ponownie
wezwa³o Polskê i Czechy do anulowania przed wejciem do UE
ustaw, które stanowi³y podstawê
do wysiedlenia i wyw³aszczenia
ludnoci niemieckiej po II wojnie
wiatowej.
W Jugos³awii odby³y siê obchody pierwszej rocznicy zakoñczenia NATO-wskich bombardowañ.
Z³o¿ono kwiaty w miejscach najbardziej krwawych bombardowañ obiektów cywilnych np. w
Aleksinacu, w Belgradzie pod telewizj¹ RTS i innych.

12.06.2000
S¹d Okrêgowy w Warszawie
umorzy³ postêpowanie w sprawie
afery Funduszu Obs³ugi Zad³u¿enia Zagranicznego.
Li Peng przewodnicz¹cy chiñskiego parlamentu owiadczy³ w
Belgradzie, ¿e NATO i USA stanowi¹ zagro¿enie dla stabilizacji
na wiecie.[...] W przededniu XXI
wieku Sojusz Atlantycki, dowo-

alizacji roszczeñ o zwrot komunalnego mienia ¿ydowskiego. Organizacje ¿ydowskie oszacowa³y
wartoæ ¿ydowskich maj¹tków
komunalnych w Polsce na 2 miliardy dolarów.

17.06.2000
Z gazety ¯ycie 1718.06.2000, Wywiad p.t.
Iluzja w stylu Marksa z
Robinem Harrisem, historykiem zapytanym o opiniê na temat wejcia Polski do UE: Na razie jestecie wysypiskiem
mieci dla gorszych towarów rolnych z UE. Nie
mo¿ecie myleæ o sobie
Francja wy³ama³a siê z "jedynie s³uszjako o ¿ebrakach pukaj¹nej drogi Ku wspólnocie demokracji"
cych do drzwi Unii. Jestecie wielkim krajem z olbrzymim
13.06.2000
potencja³em intelektualnym.
Trwa w Szczecinie proces 14 Sami powinnicie pomyleæ, jaki
osób (w tym 8 Niemców) oskar- wzorzec relacji z UE bêdzie dla
¿onych o nielegalny wykup zie- was najlepszy. Nie s¹dzê, ¿eby
mi w woj. Zachodniopomorskim Polska, która ma tak z³e dowiadza porednictwem fikcyjnych czenia z wp³ywami obcych mospó³ek. Oskar¿eni otrzymywali carstw na jej losy, zamierza³a zom.in. prowizjê od Niemców kupu- staæ czêci¹ europejskiego superj¹cych ziemiê. Oskar¿one osoby pañstwa. Mylê, ¿e chcecie osi¹wed³ug obliczeñ prokuratury po- gn¹æ dostatek, ale bez utraty niemog³y nielegalnie wykupiæ w woj. zale¿noci. Nie powinnicie daæ
Zachodniopomorskim oko³o 20 ty- siê zwieæ europejskiej propagandzie, ¿e musicie postêpowaæ tak,
siêcy hektarów ziemi.
jak oni tego chc¹. Prêdzej czy póniej Polska stanie przed pyta14.06.2000
niem, do jakiego stopnia mo¿na
Szwedzki Instytut Badañ na oddaæ w rêce zjednoczonej Eurorzecz wiatowego Pokoju (SIPRI) py przymioty swojej niezale¿noopublikowa³ informacje o 2,1 pro- ci. [....] je¿eli nie kontroluje siê
centowym wzrocie wydatków na w³asnej polityki gospodarczej , to
cele wojskowe na wiecie w 1999 wiêkszoæ decyzji, które s¹ podejroku. W liczbach bezwzglêdnych mowane przez obywateli podczas
oficjalne wydatki na cele wojsko- wyborów, zostaje wyeliminowana.
we wynios³y 780 miliardów dola- Ten proces wymyka siê spod konrów. Najwiêcej na cele wojskowe troli narodu.
wydaj¹ Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Niemcy i Wielka
18.06.2000
Brytania, co wi¹¿e siê z koncepDotar³a do Polski fregata racj¹ agresywnego Nowego
kietowa
272, dar rz¹du USA dla
NATO
polskiej marynarki wojennej. Fregaty s¹ du¿ymi okrêtami nie na15.06.2000
daj¹cymi siê do dzia³añ wojenPodpisano porozumienie w nych na Ba³tyku. Podobnie jak za
sprawie powstania fundacji Napoleona na San Domingo polochrony dziedzictwa ¯ydów w scy ¿o³nierze bêd¹ t³umiæ w najPolsce. Jej celem ma byæ odzyski- dalszych zak¹tkach wiata bunwanie i opieka nad materialny- ty ciemiê¿onej ludnoci w zamian
mi pozosta³ociami kultury ¿y- za w¹tpliw¹ niepodleg³oæ w stydowskiej. Zdaniem Henry Clar- lu Ksiêstwa Warszawskiego.
kea z Departamentu Stanu USA
porozumienie toruje drogê do re-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Si³y KFOR odkry³y magazyn
broni Wyzwoleñczej Armii Kosowa. Wstêpne oszacowanie jego zawartoci mówi o 20 tysi¹cach granatów, 500 tysi¹cach sztuk amunicji, ponad tysi¹cu min, rakiet i
znacznej iloci materia³ów wybuchowych.

22.06.2000
W dniach 22-23 czerwca br. odby³ siê w Moskwie Kongres S³owiañsko - Euroazjatycki. Obrady
toczy³y siê w 7 nastêpuj¹cych sekcjach:
1. Geopolityczne problemy Rosji
na prze³omie wieków: byæ albo
nie byæ,
2. wiat chrzecijañski i synteza podstaw nauki, sztuki i religii,
3. Historia Rosji i jej problemy
na prze³omie wieków,
4. Problemy spo³eczno-ekonomiczne a ekologia,
5. Nauka i kszta³cenie - ku przysz³oci,
6. Jêzyk rosyjski i Rosja,
7. Agresja NATO na Ba³kanach.
W pracach Kongresu, w sekcjach
1 i 7 ze strony Polski udzia³ wziêli
A. Karpiñski, B Krygier i B. Tejkowski.

23.06.2000
Siergiej £awrow, ambasador
Rosji w ONZ opuci³ posiedzenie
Rady Bezpieczeñstwa ONZ dotycz¹ce sytuacji na Ba³kanach.
Dyskusja o Ba³kanach bez Jugos³awii nie ma sensu - owiadczy³
Siergiej £awrow gdy Rada Bezpieczeñstwa stosunkiem g³osów
7:4 wykluczy³a z dyskusji Vladislava Jovanovicia przedstawiciela Jugos³awii. W chwilê póniej
salê obrad opuci³ równie¿ przedstawiciel Chin.

24.06.2000
24 czerwca br. odby³a siê w
Warszawie pikieta pod siedzib¹
przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Alejach Ujazdowskich.
Uczestniczy³a w niej m³odzie¿ ze
Stowarzyszenia
M³odzie¿
Wszechpolska, Stowarzyszenia
na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot, Stronnictwa Narodowego
oraz Stowarzyszenia Rodzina
Polska. Organizatorzy demonstracji wpadli na ciekawy pomys³,
organizuj¹c po drugiej stronie
Alei Ujazdowskich niewielk¹
grupkê fikcyjnych zwolenników
Unii Europejskiej, którzy trzymali flagi UE i Niemiec oraz transparent z has³em Europa First
(Przede wszystkim Europa).
Fikcyjni zwolennicy UE niemi³osiernie fa³szuj¹c zagrali na tr¹b-

ce Ode do Radoci (Hymn UE),
a w udzielanych wywiadach przyby³ej prasie i telewizji podkrelali
koniecznoæ przyjêcia przez Polskê wszelkich standardów unijnych zatwierdzonych przez Komisje Europejsk¹ np. standardu
wielkoci ogórka kiszonego (nasze krajowe ogórki nie spe³niaj¹
europejskiej normy, bo s¹ za
ma³e), czy standardu kszta³tu
banana (krzywizny banana) dopuszczonego do sprzeda¿y na terenie Zjednoczonej Europy. Mimo
tak ciekawego i oryginalnego pomys³u organizatorów demonstracja trwa³a tylko kilkanacie minut. Nie by³o wyst¹pieñ przedstawicieli organizacji w niej uczestnicz¹cych, a jest to wa¿ne poniewa¿ wyjania widzom i osobom
postronnym motywacje zorganizowania tego typu protestów i
umo¿liwia popularyzacjê argumentów przeciw UE.

25.06.2000
Madeleine Albright (z domu
Korbel) - sekretarz stanu USA
otrzyma³a w niedzielê tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Gdañskiego. W okolicznociowym przemówieniu powiedzia³a,
¿e Polska nigdy nie sta³a siê satelickim krajem, choæ mia³a satelickie w³adze. Wasz naród dobrze rozumie, ¿e wolnoæ ma swoj¹ cenê i jest to czêsto wysoka
cena. W³anie teraz Polska staje siê krajem satelickim Zachodu, ale dla pani Albright to nie
jest satelickoæ tylko jedynie
s³uszna droga reform rynkowych,
demokracji itd.
Sekretarz generalny ONZ Kofi
Annan, na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego powiedzia³, ¿e
globalizacja nie spe³nia swej
obietnicy zapewnienia korzyci
milionom ludzi. Stoi to w sprzecznoci z ostatnimi wypowiedziami
Aleksandra Kwaniewskiego o
globalizacji z ludzk¹ twarz¹.

27.06.2000
Francja odmówi³a podpisania
Deklaracji Warszawskiej
uchwalonej na wiatowym Forum Demokracji. Powy¿sza deklaracja mówi³a m. in. o obowi¹zku pañstw demokratycznych
wprowadzania demokracji w
pañstwach uznanych za nie demokratyczne. Tak jak mia³o to
miejsce w Kosowie. Jak owiadczy³ Benoit d`Aboville ambasador Francji w Polsce, Francja nie
chce dzia³aæ wed³ug z góry narzuconych regu³, ani budowaæ nowego, demokratycznego bloku w
ONZ, dziel¹cego t¹ miêdzynarodow¹ organizacjê. Taka reakcja
Francji wiadczy o umacnianiu
siê tendencji niezale¿noci od
dominacji USA w sprawach miêdzynarodowych.
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Strona 8

¯yciorys Kandydata na Prezydenta Polski Boles³awa Tejkowskiego

B

oles³aw Tejkowski urodzi³
siê 15 grudnia 1933 roku
w Kruszwicy w wielodzietnej rodzinie rzemielniczej. Rodzice byli polskimi dzia³aczami
narodowymi i katolickimi, uczestnikami Powstania Wielkopolskiego, cz³onkami Stronnictwa Narodowego. W czasie okupacji niemieckiej dzia³ali w Armii Krajowej. Rodzina ojca w Polonii Gdañskiej walczy³a o polskoæ Gdañska, karana przez Niemców wiêzieniem i mierci¹. Bracia matki
w Poznaniu byli w Wojsku Polskim i walczyli z Niemcami w
1939 roku, a potem w Armii Krajowej oraz we Francji i Anglii.
W 1940 roku rodzinê Boles³awa Tejkowskiego z Kruszwicy
wysiedlili Niemcy do wsi Mogi³a
pod Krakowem, sk¹d po wojnie
przenios³a siê do Krakowa. Tutaj
jako uczeñ szko³y podstawowej i
gimnazjum, Boles³aw Tejkowski
dzia³a³ w ZHP do jego rozwi¹zania przez w³adzê komunistyczn¹
w 1949 roku. Dzia³alnoæ tê kontynuowa³ w tajnym harcerstwie.
Po ukoñczeniu gimnazjum w
1951 roku podj¹³ studia na Wydziale Budownictwa L¹dowego
Politechniki Krakowskiej, któr¹
ukoñczy³ jako magister in¿ynier
i podporucznik artylerii.
W czasie studiów, z koñcem
1955 roku by³ wspó³za³o¿ycielem
i przewodnicz¹cym tajnej partii
o nazwie Polski Zwi¹zek Wspólnoty Narodowej, obecnie Polska
Wspólnota Narodowa. By³ przywódc¹ Polskiego Padziernika
1956 roku w Krakowie, stoj¹c na
czele pierwszych przemian demokratycznych w komunistycznej
Polsce jako przewodnicz¹cy Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego i Krakowskiego Komitetu
Narodowego.
Zmuszony represjami do zaniechania jawnej dzia³alnoci
politycznej, kontynuowa³ j¹ tajnie. W 1957 roku zosta³ pracownikiem naukowym Politechniki
Krakowskiej oraz podj¹³ studia
socjologii na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1962 roku przeniós³ siê do Warszawy i rok póniej ukoñczy³ jako magister socjologiê na Uniwersytecie Warszawskim, zostaj¹c tam pracownikiem
naukowym na stanowisku starszego asystenta.
Prowadz¹c tajn¹ narodow¹
dzia³alnoæ polityczn¹, zosta³ w
1964 roku aresztowany i wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostawa³ bez pracy do
1967 roku. Wtedy zatrudniono go
jako naukowca-socjologa w Instytucie Organizacji Przemys³u Maszynowego i po roku usuniêto z
zakazem pracy w dziedzinie socjologii. Otrzyma³ w 1969 roku
pracê jako in¿ynier przy budowie

orodka telewizyjnego w Warszawie i po roku j¹ straci³ za prowadzenie socjalnej i narodowej
agitacji wród robotników. Jako
oficer rezerwy zosta³ w 1970
roku powo³any do odbycia dwuletniej oficerskiej s³u¿by okresowej w Wojskowej Administracji
Koszar Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie-Rembertowie. Po wyjciu z wojska, zosta³
zatrudniony w 1973 roku w Kuratorium Owiaty i Wychowania
w Warszawie i po trzech latach
usuniêty. By³ autorem licznych
naukowych badañ socjologicznych oraz autorem artyku³ów
naukowych z zakresu socjologii.

Za krytykê w³adzy i g³oszenie
narodowych pogl¹dów Boles³aw
Tejkowski stan¹³ przed s¹dem w
marcu 1992 roku. Postanowienie
s¹du o przymusowym skierowaniu Boles³awa Tejkowskiego na
badania psychiatryczne oraz
otrzymane ostrze¿enia o mo¿liwoci zastosowania wobec niego
stalinowskich praktyk unieszkodliwiania przeciwników politycznych zmusi³y go do pó³torarocznego ukrywania siê. Pod naporem obroñców s¹d wycofa³ siê
z tego haniebnego postanowienia. Umo¿liwi³o to Boles³awowi
Tejkowskiemu kandydowanie do
Sejmu. W trakcie kampanii wy-

Boles³a Tejkowski
- kandydat Polskiej Wspólnoty Narodowej na Prezydenta RP

Od 1976 roku Boles³aw Tejkowski powiêci³ siê ca³kowicie
opozycyjnej dzia³alnoci politycznej. W 1981 roku zorganizowa³ jawny Krajowy Zjazd Polskiej Wspólnoty Narodowej. Szykanowany w stanie wojennym,
zosta³ internowany w Warszawie-Bia³o³êce. W 1988 roku bezskutecznie domaga³ siê uczestnictwa Polskiej Wspólnoty Narodowej w obradach okr¹g³ego
sto³u.
Boles³aw Tejkowski od 1990
roku przeciwstawia siê antypolskiej i antypracowniczej polityce nowej w³adzy solidarnociowej. Jest przeciwnikiem integracji Polski z UE i NATO oraz wyprzeda¿y obcemu kapita³owi polskiego maj¹tku narodowego jako
przyczyny uzale¿nienia Polski
oraz nêdzy, bezrobocia i bezdomnoci Polaków. W tym te¿ roku
zg³osi³ swoj¹ kandydaturê na
Prezydenta Polski. W 1991 roku
by³ wspó³za³o¿ycielem i zosta³
wspó³przewodnicz¹cym Soboru
S³owiañskiego, stanowi¹cego
p³aszczyznê wspó³pracy narodowych organizacji Krajów S³owiañskich. W tym samym roku
kandydowa³ do Sejmu wraz z
liczn¹ grup¹ Polskiej Wspólnoty Narodowej.
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borczej zosta³ jednak aresztowany na kilkanacie dni. W 1995
roku s¹d skaza³ Boles³awa Tejkowskiego na 8 miesiêcy wiêzienia z zawieszeniem na 2 lata. W
tym roku Boles³aw Tejkowski ponownie zg³osi³ swoj¹ kandydaturê na Prezydenta Polski. Sporód
18 zg³oszonych kandydatów by³
jedynym przeciwstawiaj¹cym siê
wyprzeda¿y Polski oraz integracji z UE i NATO. Jako jedynemu
uniewa¿niono wczeniej dokonan¹ rejestracjê kandydowania na
Prezydenta.
W 1997 roku Boles³aw Tejkowski wraz z liczn¹ grup¹
cz³onków Polskiej Wspólnoty Narodowej kandydowa³ do Sejmu
W roku 1998 by³ przewodnicz¹cym delegacji polskiej na VII
Zjazd Wszechs³owiañski w Pradze - w 150 rocznicê I-go Zjazdu
Wszechs³owiañskiego odbytego
w 1848 roku. Po Zjedzie zosta³
przewodnicz¹cym Polskiego Komitetu S³owiañskiego. Jako
przeciwnik agresji NATO na Jugos³awiê w 1999 roku, zosta³
oskar¿ycielem w Miêdzynarodowym Trybunale Spo³ecznym Do
Spraw Przestêpstw NATO w Jugos³awii. Wyg³asza³ swoje oskar¿enia na posiedzeniach Trybuna-

³u w Jaros³awiu (Rosja), Kijowie, Belgradzie i Berlinie.
Boles³aw Tejkowski jest autorem ksi¹¿ek socjologiczno politycznych: Za³o¿enia Ideowe, Program Ustrojowy, Narodowe Zasady Moralne i Statut
Polskiej Wspólnoty Narodowej,
Sytuacja geopolityczna S³owiañszczyzny, Wspólnota S³owiañska, Ustawa Zasadnicza
czyli Konstytucja Polski - projekt, Walka o Polskê. Jest
autorem licznych referatów wyg³aszanych na konferencjach
naukowych i politycznych w

Kraju i za granic¹. Jest cz³onkiem korespondentem Miêdzynarodowej Akademii S³owiañskiej w Moskwie.
Boles³aw Tejkowski jest zwolennikiem samodzielnoci i niepodleg³oci Polski, bêd¹cej Pañstwem opiekuñczym wobec swoich obywateli. Jest zwolennikiem przymierza suwerennej
Polski z Narodami i Pañstwami S³owiañskimi.
Jako przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej, Boles³aw Tejkowski na wniosek
Narady Krajowej, decyzj¹ Zarz¹du Naczelnego zosta³ narodowym kandydatem na Prezydenta Polski w wyborach odbywaj¹cych siê w 2000 roku.
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