WSPOLNOTA
Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej
NUMER 10 (15) PADZIERNIK 2000
WSZYSTKO DLA POLSKI!

GAZETA BEZP£ATNA
Referat przedstawiony na Konferencji w Sofii,
30.09.2000

Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna
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a³kany - wschodnia
czêæ Europy Po³udniowej - s¹ miejscem
ostrej rywalizacji wielu
Pañstw, d¹¿¹cych do opanowania tego strategicznie wa¿nego obszaru. Ta trwaj¹ca od
kilku wieków rywalizacja o
panowanie na Ba³kanach rozpoczê³a siê wtedy, kiedy ekspansja Turcji, Niemiec i obcego prawos³awiu katolicyzmu doprowadzi³a do trwa³e-

go os³abienia si³y i suwerennoci narodowych Pañstw
ba³kañskich. Ekspansja ta
zahamowa³a naturalne procesy integracyjne, powoduj¹c
rozdrobnienie i s³aboæ tworz¹cych siê struktur pañstwowych. Zjawisko to otrzyma³o
nawet nazwê ba³kanizacji.
Jest rzecz¹ oczywist¹ ale
nie zawsze bran¹ pod uwagê
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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

W

ys³uguj¹ca siê
Niemcom w³adza
w Polsce nie uczci³a w odpowiedni sposób przypadaj¹cej w dniu 1-go wrzenia wielkiej narodowej rocznicy. Solidarnociowy Premier Buzek, nie chc¹c naraziæ siê niemieckim panom,
mówi³ o rocznicy bli¿ej nieokrelonego wybuchu II woj-

ny wiatowej. Tymczasem 1szy wrzenia to rocznica bandyckiej agresji Niemiec na
Polskê. Ta Niemiecka agresja
spowodowa³a wojnê wiatow¹. Spowodowa³a równie¿
17-go wrzenia bolszewickosowieck¹ agresjê na Polskê.
Nie by³a to Rosyjska agresja,
lecz bolszewicko-sowiecka.
Bowiem bolszewicy maj¹ z

Rosjanami tyle wspólnego, ile
wspólnego ma Buzek i Krzaklewski z Polakami.
Czy Niemcy spowodowaliby wojnê wiatow¹ czy nie, to
niezmiennym celem ich agresji na Polskê by³o ca³kowite
zniszczenie Narodu i Pañstwa Polskiego. Opracowany
przez w³adzê niemieck¹ Ge-
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W obronie czci i honoru ?
Nasza redakcja otrzyma³a z Miñska plik materia³ów, dotycz¹cych nerwowej kampanii prasowej, toczonej przeciwko wydawcy ksi¹¿ki Wojna wed³ug zasad pod³oci. Nie jestemy
w stanie opublikowaæ licznych napaci na autorów i wydawnictwo Inicjatywa Prawos³awna. Aby choæ czêciowo spe³niæ probê naszych korespondentów publikujemy skrócon¹
informacjê, dotycz¹c¹ tej sprawy. (Red.)
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1999 roku przez
wydawnictwo Inicjatywa Prawos³awna i Miñskie Zak³ady
Graficzne zosta³a wydana w
doæ du¿ym nak³adzie 30 tys.
egzemplarzy ksi¹¿ka - kompendium, pod tytu³em Woj-

na wed³ug zasad pod³oci
(Wojna po zakonam pod³osti).
Po ukazaniu siê ksi¹¿ki do
s¹du rejonowego w Miñsku
wp³ynê³o oskar¿enie w sprawie obrony czci, godnoci i
honoru zawodowego, z³o¿one
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W trosce o pokój na Ba³kanach
30

2000 ROKU W SOFII SPOTKALI SIÊ PRZEDSTAWICIELE 11 KRAJÓW EUROPY I AMERYKI, KTÓRY OCENILI SYTUACJÊ NA B A£KANACH. W KONFERENCJI UDZIA£ WZIÊ£O OKO£O
500 OSÓB. PO KONFERENCJI PRZYJÊTO NASTÊPUJ¥CY APEL:
WRZENIA

P

o³o¿enie strategiczne
Ba³kanów powoduje
sta³e zainteresowanie
tym regionem. Istniej¹ce etniczne, jêzykowe, obyczajowe
i religijne ró¿nice miêdzy narodami tam zamieszkuj¹cymi
czêsto stawa³y siê pretekstem
do interwencji innych pañstw
w wewnêtrzne sprawy Ba³kanów. Tylko w ci¹gu ostatniego stulecia Ba³kany wykorzy-

stywane by³y podstêpnie
przez zakulisowe si³y w charakterze poligonu dla rozpêtania ponad dziesiêciu bratobójczych wojen, w³¹czaj¹c w
to dwie wojny wiatowe. Wykorzystywane by³y ró¿ne uzasadnienia, lecz przyczyna zawsze by³a ta sama: podpo-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Samoobrona Miejska
- czy Komitety Samoobrony Narodowej?

J

ak do tej pory - ka¿dy
rz¹d, który w Polsce do
rwa³ siê do przys³owiowego ¿³oba - okpi³ swoich
formalnych lub faktycznych
wyborców. Nigdy nie by³o i
nie ma mo¿liwoci rozliczenia
nieuczciwych decydentów.
Nie ma te¿ ¿adnej szansy wyegzekwowania obietnic. Jak
d³ugo ten stan rzeczy mo¿e
trwaæ? Czy oszukiwany Naród rzeczywicie nie dysponuje ¿adnymi rodkami samoobrony przed nadu¿yciem zaufania?

Trzeba te¿ podkreliæ fakt,
¿e spora czêæ zaanga¿owanych bojowników o wolnoæ,
sprawiedliwoæ, praworz¹dnoæ i inne chwytliwe has³a pod wp³ywem upojenia wie¿o zdobyt¹ w³adz¹ uleg³a osobliwej metamorfozie. Nie tak
dawno Pani pose³ L. (znana
sk¹din¹d z bardzo bojowej i
bezkompromisowej postawy)
owiadczy³a z rozbrajaj¹c¹
szczeroci¹ (albo jak kto woli
z cynizmem), i¿ obietnice wyborcze s¹ po prostu niezobowi¹zuj¹cym elementem gry

politycznej, których ¿aden
polityk nie traktuje serio... Co
na to maj¹ odpowiedzieæ wyborcy, z których zakpiono sobie z ca³¹ bezczelnoci¹? Pozostaj¹ tylko ewentualne akcje protestacyjne - ale có¿ po
nich, skoro wywalczonych
postulatów i tak nikt nie ma
zamiaru spe³niæ? Przyczyna
etycznej degradacji w³adzy
jest prosta jak arytmetyka:
Du¿a forsa + ¿adna odpowiedzialnoæ = totalna demoralizacja!
Dokoñczenie na stronie 3
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neralny Plan Wschodni zak³ada³ usuniêcie z podbitej
Polski przez wymordowanie
i wysiedlenie 85% Polaków,
zgermanizowanie 15% Polaków, przekszta³cenie ziem
Polskich w niemiecki obszar
kolonizacyjny.
Mówi³ o tym na odprawie
dla wy¿szych dowódców niemieckich si³ zbrojnych w dniu
22 sierpnia 1939 roku kanclerz Hitler: ... naszym celem
wojennym nie jest osi¹gniêcie okrelonej linii lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika.
Dlatego te¿ przygotowa³em,
tymczasem tylko na wschodzie, zbrojne oddzia³y SS i
wyda³em im rozkaz zabijania
bez litoci i bez mi³osierdzia
mê¿czyzn, kobiet i dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób
zdobêdziemy potrzebn¹ nam
przestrzeñ ¿yciow¹... Polska
bêdzie wyludniona i zasiedlona Niemcami.
Z tych w³anie przyczyn
Niemcy od 1-go wrzenia prowadzili z Polakami wojnê o
charakterze totalnym, terrorystycznym i ludobójczym,
rozstrzeliwuj¹c masowo ludnoæ cywiln¹ i jeñców wojennych.
Ale s³u¿¹ca Niemcom w³adza w Polsce udaje, ¿e tego
nie wie. Bredzi o wybuchu II
wojny wiatowej i nic nie
mówi o agresji Niemiec na
Polskê. Nie mówi tak¿e o
dzia³alnoci godnego nastêpcy Hitlera - kanclerza
Schrödera wielkiego zwolennika bambardowañ Jugos³awii przez NATO. Bra³ on
udzia³ 3 wrzenia br. - z okazji rocznicy napadu Niemiec
na Polskê - w berliñskim
zgromadzeniu Zwi¹zku Wypêdzonych. Powiedzia³ tam,
¿e powrót Niemców do
wschodnich landów niemieckich czyli polskich Ziem Zachodnich to tylko kwestia czasu, kiedy Polska i Czechy
wejd¹ do Unii Europejskiej,
zapewniaj¹cej wszystkim
swobodê dowolnego osiedlania siê. Schröder mówi³: Nie
dra¿nijcie ofiary, która sama
siê pcha w nasze rêce. Zawierzcie mej metodzie, ja
wam dostarczê wschodnie
landy w taki sposób, ¿e ich
dzisiejsi administratorzy czyli Polacy bêd¹ nam jeszcze
wdziêczni, ¿e zostali wreszcie
Europejczykami. Sposób, w
jaki chce neohitlerowiec
Schröder daæ l¹sk, Wielko-

polskê i Pomorze Niemcom,
to zainstalowanie w Polsce
w³adzy proniemieckiej, to
przejmowanie przez Niemców polskich banków, fabryk
i ziemi, to przyjêcie Polski do
Unii Europejskiej gwarantuj¹cej w³¹czenie naszych Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych do
Niemiec. Schröder mo¿e zrealizowaæ swój antypolski plan
tylko przy pomocy zdrajców i

Nie bêdzie to wcale takie
³atwe, bowiem ogó³ Polaków
bardziej wierzy mediom, ni¿
rzeczywistoci. Zatem og³upienie ronie. Pamiêtajmy, ¿e
wiêkszoæ dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych w Polsce to op³acani
przez Zachód agenci i zwolennicy Unii Europejskiej i
NATO. Oni nie informuj¹
obiektywnie o Unii, lecz w

bandyt¹. Skoro Polska wesz³a
do zbrodniczego NATO, to te¿
musi pope³niaæ zbrodnie.
Skoro Polska nie chce pope³niaæ zbrodni, to musi wyst¹piæ z NATO. ¯adne inne g³upie rozwi¹zania nie wchodz¹
w rachubê.
Obecny na spotkaniu z
£opuszañskim biskup Kraszewski tak na to wszystko
powiedzia³: Naród Polski

obcych rz¹dz¹cych Polsk¹. To
oni pchaj¹ Polskê w niemieckie rêce.
Dlatego jeli kto d¹¿y do
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, jest albo wrogiem,
albo zdrajc¹ na us³ugach
Niemców, albo g³upcem. S¹
nawet tacy g³upi pos³owie,
którzy mówi¹ o uzdrowieniu
Unii Europejskiej przez wejcie do niej Polski katolickiej.
Jest to taka sama prawda,
jakby Polska przy³¹czona
przez Hitlera do Niemiec
mog³a je uzdrowiæ.
Tym bardziej wiêc czcijmy
pamiêæ tych m¹drych i kochaj¹cych Polskê Polaków, którzy 1-go wrzenia 1939 roku
rozpoczêli z niemieckim agresorem walkê, którzy 2-go padziernika 1944 roku zmuszeni byli zakoñczyæ walkê z
Niemcami w Powstaniu Warszawskim, którzy w 1945
roku przywrócili Polsce Ziemie Zachodnie i Pó³nocne.
¯eby tych ziem nie straciæ,
trzeba zmieniæ w³adzê. Nie
uda³o siê to w wyborach prezydenckich, ale musi siê udaæ
w wyborach parlamentarnych. Byle by tylko Naród do
tego czasu zm¹drza³.

k³amliwy sposób agituj¹ za
Uni¹. Takimi s³ugusami re¿ymu nie byli nawet dziennikarze komunistyczni. Dziennikarze solidarnociowi, pod
pozorem wolnoci s³owa i
prawdy, potrafi¹ skutecznie
m¹ciæ Polakom w g³owie.
M¹cili równie¿ kandydaci na
Prezydenta.
Na spotkaniu wyborczym
20 wrzenia br. w kinie Praga w Warszawie, kandydat na
Prezydenta Jan £opuszañski
wprawdzie przeciwstawia³
siê Unii Europejskiej, ale by³
zwolennikiem zachowania
przez Polskê wiernoci wobec
NATO, skoro ju¿ tam nasz
Kraj siê znalaz³. £opuszañski
ubolewa³, ¿e NATO z paktu
obronnego przekszta³ci³o siê
w pakt agresywny, i pope³ni³o zbrodnie w Jugos³awii, ale
jednak Polska musi mu byæ
wierna. Co wiêcej - Polska
bêd¹c w NATO mo¿e dokonaæ
jego uzdrowienia - mówi³ £opuszañski, myl¹c pewnie o
cudownym uzdrowieniu. Ca³e
szczêcie, ¿e w takie cuda nie
wierzy³a Armia Krajowa i nie
próbowa³a uzdrawiaæ SS i
Wehrmachtu. Bo prawda jest
prosta - skoro siê wesz³o miêdzy bandytów, to trzeba byæ

jest tak g³upi, ¿e daje siê
manipulowaæ przez rz¹dz¹cych. A przecie¿ wiadomo, kto
Polsk¹ rz¹dzi. Polacy tak
zg³upieli, ¿e pozwalaj¹ sobie
wszystko zabieraæ, ¿e pozwalaj¹ na z³odziejsk¹ wyprzeda¿
obcokrajowcom ca³ej Polski.
Najwy¿szy ju¿ czas, by Naród
Polski opamiêta³ siê i zm¹drza³ oraz zrozumia³ co siê z
nim dzieje, kto nim rz¹dzi i
steruje. Bo inaczej Polska zginie. Biskup Kraszewski za te
s³owa dosta³ wielkie oklaski
wiadcz¹ce o tym, ¿e obecni
na spotkaniu Polacy ju¿ wiedz¹ o swojej totalnej g³upocie.
Szkoda tylko, ¿e biskup Kraszewski nie powiedzia³, kto
og³upi³ ten niegdy m¹dry
Naród Polski i zamieni³ Polaków w zbiorowisko naiwniaków i politycznych idiotów. W ka¿dym razie stan ten
znakomicie u³atwia Zachodowi i jego s³ugusom rz¹dz¹cym
Polsk¹ niszczenie naszego
wspania³ego i bogatego Kraju.
Polacy! Czas skoñczyæ z
narodow¹ g³upot¹! Czas organizowaæ Samoobronê Narodow¹! Czas stawiaæ zdecydowany opór w³adzy, która rz¹dzi
bez przyzwolenia spo³eczne-
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go, która sprzedaje i niszczy
Polskê, wpêdzaj¹c miliony
Polaków w nêdzê.
Daj¹ nam przyk³ad inne
Narody maj¹ce doæ ludobójczego globalizmu, którego
czêci¹ jest solidarnociowy
kapitalizm w Polsce. wiadcz¹ o tym demonstracje w
Pradze w dniach 25-27 wrzenia br. przeciwko obradom
Banku wiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu
Walutowego.
Tym bardziej trzeba siê
zdecydowanie przeciwstawiæ
zamykaniu szkó³, szpitali,
kopalñ i fabryk, zwalnianiu
ludzi z pracy i wyrzucaniu z
mieszkañ, sprzedawaniu obcokrajowcom zak³adów pracy,
banków i ziemi. Trzeba stanowczo wyst¹piæ z NATO i
przeciwstawiæ siê wejciu
Polski do Unii Europejskiej.
Gdziekolwiek obcokrajowcy
rabuj¹ polski maj¹tek, gdziekolwiek wyrzuca siê Polaków
z pracy i z mieszkañ, gdziekolwiek Polsce i Polakom
dzieje siê krzywda, trzeba
powo³ywaæ Komitety Samoobrony Narodowej. Taki Komitet musi powstaæ w Hucie
Sêdzimira w Krakowie, z której w³adza chce wyrzuciæ 8
tysiêcy pracowników. Komitet Samoobrony Narodowej
trzeba powo³aæ w Hucie Stalowa Wola, z której w³adza
chce wyrzuciæ ponad tysi¹c
pracowników. Takie Komitety musz¹ powstaæ tam, gdzie
Niemcy wykupuj¹ polsk¹ ziemie i polskie fabryki.
Powstaj¹cym Komitetom
Samoobrony Narodowej mo¿e
patronowaæ Polska Wspólnota Narodowa. Jako partia
polityczna mamy mo¿liwoci
sprawnego i skutecznego reprezentowania interesów Komitetów Samoobrony Narodowej. Ich cz³onkowie, broni¹cy Polski i konkretnych
Polaków, mog¹ staæ siê kandydatami na pos³ów do Sejmu w nadchodz¹cych wyborach.
Pañstwo solidarnociowo kapitalistyczne, zamiast
przyczyniaæ siê do rozwoju
gospodarki i dobrobytu Narodu prowadzi do bezrobocia,
ubóstwa, utraty w³asnoci
narodowej i upadku we
wszelkich dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego. Trzeba zast¹piæ
je zupe³nie nowym pañstwem. Twórzmy wiêc Pañstwo Polskie Narodowe - nowoczesne, niepodleg³e i sprawiedliwe spo³ecznie.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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Samoobrona Miejska
- czy Komitety Samoobrony Narodowej?
Dokoñczenie ze strony 1
Zachodni eksperci zgodnie
potwierdzaj¹, i¿ Polska sta³a
siê rajem aferzystów. Podano
nawet sejmowy cennik - dotycz¹cy sum, jakie trzeba
wy³o¿yæ celem zablokowania
konkretnej reformy lub przeforsowania ustawy z odpowiednimi lukami prawnymi...
Przeciêtny obywatel nie zna
siê na zawi³ociach strategii
ekonomicznej i kruczkach
prawnych, które pozwalaj¹
na legalne zgarnianie
ogromnych pieniêdzy, zdobywanie za bezcen maj¹tku narodowego itd. Tylko czasem
us³yszy o tym, ¿e kto tam
kupi³ na przyk³ad upad³e
przedsiêbiorstwo za 300 milionów, potem maszyny sprzeda³ za trzy miliardy - robotników wyrzuci³ na bruk, a
budynki odst¹pi³ za miliard
spó³ce zagranicznej itd... Nie
da siê poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci ministra, który
swoimi podpisami zrujnowa³
pó³ kraju: przecie¿ on dzia³a³
zgodnie z prawem i uprawnieniami (!!!) Co gorsza, zaznacza siê tu grona znieczulica obywatelska: teraz ludzie
wzruszaj¹ ramionami i ze
miechem wspominaj¹ oburzenie opinii publicznej z lat
80-tych, gdy jaki wiceminister przyj¹³ w prezencie samochód, albo s³ynny szef gierkowskiego Komitetu ds. Radia i Telewizji wypo¿yczy³ sobie jacht i helikopter, tudzie¿
urz¹dzi³ luksusow¹ saunê na
zapleczu gabinetu.
Jeszcze (na szczêcie)
gniew obywatelski daje o sobie znaæ, gdy wiêksza grupa
ludzi zostanie uderzona bezporednio i bolenie - gdy
gdzie sprzedaj¹ by³y hotel
robotniczy (bêd¹cy obecnie
jedynym mieszkaniem dla
bezrobotnych) - albo likwiduj¹ szko³ê, orodek zdrowia,
czy zak³ad produkcyjny bêd¹cy podstaw¹ materialnej egzystencji dla miasteczka lub
powiatu. Niestety - takie pojedyncze ogniska protestu ³atwo mo¿na st³amsiæ lub zabajerowaæ kolejnymi obietnicami przys³owiowych gruszek
na wierzbie! Jak na razie - na
krótki dystans (i tylko na
papierze) wygrywaj¹ wiêksze grupy - czasem s¹ to kolejarze, górnicy, nauczyciele,
pielêgniarki... Ale przy bra-

ku koordynacji i autentycznej
solidarnoci - te sukcesy
obracaj¹ siê w klêskê, gdy¿ na
przys³owiowy och³ap dla jednej grupy - musz¹ byæ okrojone dobra drugiej, wiêc b³êdne ko³o krêci siê dalej i wszyscy coraz bardziej jestemy
do ty³u! Czy musi tak byæ?
Ostatnio ekonomista Bugaj
powiedzia³, ¿e skoro obni¿ymy podatki od paliwa - to
musimy zastanowiæ siê, gdzie
je podwy¿szyæ... Niestety goæ zapomnia³ o najwa¿niejszym problemie: Kto Polskê
odda³ na pastwê rodzimych i
zagranicznych szabrowników? Kto da³ woln¹ i niekontrolowan¹ rêkê rekinom finansjery i wszelakich brudnych interesów? Kto pozwo-

mnienia o Birkenau), a drudzy zapatrzeni w buchalteryjne kolumny cyfr, z otwart¹
pogard¹ odnosz¹ siê do ubo¿ej¹cych rzesz Polaków, tudzie¿ ca³kowicie ignoruj¹ dramatyczne pytanie: Odbieracie
nam wszystkie wiadczenia i
gwarancje - kiedy odbierzecie
prawo do ¿ycia? Jedno jest
tylko pewne: jeli projektanci dziurawej ustawy dostali od zagranicznego czy krajowego sponsora na przyk³ad milion z³otówek lub dolarów - to z Polski odp³yn¹³
co najmniej miliard. Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, ¿e
stan zad³u¿enia Polski w bankach zachodnich jest obecnie
groniejszy, ni¿ w roku 1980

li³ na to, ¿eby fortuny nowobogackich ros³y na gospodarce autetycznie rabunkowej?
Kto pobiera horrendalne prowizje za niszczenie Kraju i
Narodu? Kto sobie i kolesiom
te prowizje przydzieli³?
Pewien dziennikarz na
spotkaniu w krakowskiej
Kunicy rzek³, i¿ obecni politycy dziel¹ siê na trupojadów i ludo¿erców. To znaczy, ¿e jedni bez opamiêtania
eksploatuj¹ motyw Katynia
(przy okazji tuszuj¹c wspo-

- gdy¿ kraj jest bardziej zrujnowany!
Jednak
najbardziej
grzmi¹ca retoryka nie pomo¿e, gdy brakuje konkretnej
recepty technicznej: przed
kim siê broniæ, jak siê broniæ
- i jak tê samoobronê organizowaæ? Otó¿ decydenci w
pierwszym rzêdzie s¹ odpowiedzialni za stan istniej¹cy
i przysz³y - wiêc od nich trzeba zacz¹æ. Kolejne wybory
parlamentarne s¹ blisko - a
wiêc nie podpisujmy ¿adnych
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list i nie dajmy ¿adnych g³osów w ciemno! Nie s³uchajmy
¿adnych obietnic na s³owo tylko ¿¹dajmy zobowi¹zañ
jasnych i rzeczowych! Konkretnie - podpisujmy siê tylko pod tak¹ kandydatur¹ do
Sejmu lub Senatu, gdzie amator przysz³ej w³adzy napisze
jasno: Ja, ....................
........................... Obywatel
RP, kandyduj¹cy do Sejmu
(Senatu) kadencji ........ zobowi¹zuje siê konsekwentnie
zrealizowaæ cele takie, a takie ... Nad wszystkimi kwestiami zobowi¹zuje siê g³osowaæ tylko jawnie - aby moja
wiarygodnoæ by³a wiadoma
wszystkim we wszelkich mo¿liwych okolicznociach... Jeli zawiodê oczekiwania lub
nie spe³niê obietnic - to zrezygnujê z mandatu i oddam
siê do dyspozycji moich Wyborców ... Nie traktujê dzia³alnoci publicznej jako okazji do zdobycia fortuny, wiêc
ustawowe prowizje lub uznaniowe premie przyjmê jedynie w przypadku politycznego sukcesu ... Jasne jest, ¿e
ci kandydaci, którzy uchylaj¹ siê od takich deklaracji i
umów lub je potêpiaj¹ - tym
samym z góry daj¹ do zrozumienia, ¿e chc¹ wyborców po
prostu or¿n¹æ i tyle! Ciê¿ko
jest zadecydowaæ - kogo obdarzyæ mandatem deputowanego. Jeszcze wa¿niejsze jest
zagadnienie vice versa: Jakie
rodki dzia³ania podj¹æ - aby
ten mandat mo¿na by³o odebraæ, gdy deputowany nas
okpi? Do dyspozycji s¹ metody notarialno-prawne lub zorganizowane rodki cywilnego
nacisku spo³ecznego, a najlepsze jest jedno z drugim
³¹cznie.
Oczywicie - taka umowa
jest rodzajem miecza Damoklesa. Tylko bardzo mocni,
kompetentni pos³owie lub fachowi ministrowie wygraj¹
swoj¹ stawkê. Tu nie bêdzie
miejsca na wysoko p³atn¹ fuszerkê czy infantylne gadulstwo parlamentarne i demagogiczne awantury. Nie g³osujemy na stronnictwo polityczne ani na piêkne has³o tylko konkretnego i fachowego cz³owieka, oferuj¹cego realny program i gotowego realizowaæ swoje przyrzeczenia!
Nie dajmy siê nabraæ na ¿adne obietnice - tylko pytajmy i

dociekajmy, sk¹d facet lub
bojowa dama przysz³a - co
robi³a do tej pory i z jakimi
efektami! Jak na razie, nie
ma ustawowych podstaw do
stawiania takich wymagañ ale uczciwego cz³owieka poznajemy po tym, ¿e postêpuje sprawiedliwie nawet wtedy, gdy prawo tego nie wymaga! (Tak samo najwiêkszego
drania poznajemy po tym, ¿e
swoje ³ajdactwa zawsze realizuje zgodnie z dziurawym
prawem).
Tyle mo¿na powiedzieæ na
temat ABC Wyborcy. Zawsze jednak istnieje ryzyko,
¿e do w³adzy dorwie siê kolejna generacja hochsztaplerów, oszustów, cynicznych
graczy, bezmylnych choæ
efektownych gadu³ów - lub
nawiedzonych utopistów, a
czasem ludzi nawet dobrych,
tylko po prostu g³upich. Có¿
maj¹ robiæ zawiedzeni wyborcy, gdy poczuj¹ przys³owiowy
nó¿ na gardle? Wtedy trzeba
bêdzie powtórzyæ scenariusz
z roku 1980-go, tylko w formie lepiej przemylanej i zorganizowanej. Niczego nie
trzeba demolowaæ, nikomu
nie nale¿y groziæ i nikogo stawiaæ pod przys³owiowy mur.
Natomiast mo¿na przejmowaæ zak³ady, ustanawiaæ w³asne samorz¹dy zak³adowe i
terytorialne. Jest tylko jeden
warunek: protestuj¹cych i
dzia³aj¹cych musi byæ wiêcej,
ni¿ zdolne s¹ pomieciæ wiêzienia! Jeszcze lepiej w zaniedbanym wojsku i le op³acanej policji mieæ cichych, ale
oddanych przyjació³. Co z
tego wynika na dzieñ dzisiejszy? A no, dzi mo¿na zaapelowaæ do tych izolowanych
grup, które na razie desperacko i samotnie protestuj¹ przeciw nadu¿yciom i patologii aby zaczê³y koordynowaæ
swoje poczynania. Jeli wiêc
gdziekolwiek w Polsce grupa
ludzi broni zagro¿onej szko³y, uczelni, szpitala, firmy rybackiej, orodka zdrowia czy
innego obiektu - albo buntuje siê przeciw arogancji jakiego prezesa, wojewody czy
innego decydenta, ewentualnie broni cz³owieka sprawiedliwego (i przez to szykanowanego przez System) - ju¿ de
facto jest w lokalnym Komitecie Samoobrony Narodowej!
Ludzie broni¹cy podstaw
swojej egzystencji lub po prostu godnoci - musz¹ wreszcie zdaæ sobie sprawê ¿e nie
s¹ sami i zorientowaæ siê ilu
ich jest - aby mogli poznaæ
swoj¹ potencjaln¹ si³ê dzia³a-
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W obronie czci i honoru ?
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przez Zwi¹zek Bia³oruskich,
¯ydowskich Stowarzyszeñ i
Organizacji oraz Spo³eczny
Zwi¹zek ¯ydów-weteranów i
Inwalidów Wojennych, które
za¿¹da³y uznania za niezgodne z rzeczywistoci¹, naruszaj¹ce czeæ, godnoæ i
honor zawodowy ich organizacji oraz naruszaj¹ce konstytucyjne prawo do przynale¿noci narodowej informacje zamieszczone w ksi¹¿ce
Wojna wed³ug zasad pod³oci. Takich informacji do-

strzegli oni w jednostronicowym wstêpie i dwustronicowym pos³owiu - dziesiêæ.
Wród nich na przyk³ad
stwierdzenie autorów, ¿e
trzydzieci piêæ milionów
Rosjan, Bia³orusinów i Ukraiñców znalaz³o siê nie ze swojej winy za granic¹, mieszkaj¹c we w³asnym niegdy pañstwie i poddawanych jest wielu upokorzeniom i asymilacji, a tak¿e zaklêcie - apel:
Wiedzcie, ¿e nasi wrogowie
za podstawowe narzêdzie
uwa¿aj¹ k³amstwo, obmowê
i przekupstwo. Nie dajcie siê
skusiæ, nie ulegajcie prowokacji. Ze wszystkim innym co
znajduje siê w prawie 500
stronicowym tomie oskar¿yciele nie mogli siê nie zgodziæ.
By³o jednak jeszcze jedno

kuriozalne oskar¿enie, w którym skar¿¹cy domaga³ siê,
aby jego sprawê rozpatrzyæ
jednoczenie ze spraw¹ ¿ydowskich organizacji i stowarzyszeñ, a mianowicie Jakub
Gutman. Domaga³ siê on
uznania za niezgodne z rzeczywistoci¹ i naruszaj¹ce
jego czeæ i godnoæ jako cz³owieka - ¯yda i z przekonania
syjonisty, nastêpuj¹ce informacje, opublikowane w ksi¹¿ce Wojna wed³ug zasad pod³oci... (tu wymienionych jest
50 punktów). Wród piêædzie-

siêciu podanych przez niego
informacji znalaz³y siê nie
tylko poszczególne sformu³owania jak np., ¿e Ameryka
opanowana jest przez wroga
wewnêtrznego - ¿ydowskie
lobby i Pod frazeologi¹ demokracji kryje siê jasno zarysowany plan d¹¿enia ¿ydostwa do panowania nad wiatem, ale i ca³e utwory, takie
jak Protoko³y mêdrców Syjonu i Katechizm ¯yda w
ZSSR. O ile te dwie ¿ydowskie organizacje ¿¹da³y tylko
wycofania ksi¹¿ki ze wszystkich punktów sprzeda¿y i
opublikowania w gazecie Radziecka Bia³oru sprostowania, o tyle oskar¿yciel Gutman ¿¹da³ opublikowania
wyroku w tej sprawie, (którego jak mo¿na siê domylaæ
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by³ pewien) w gazetach nie
tylko bia³oruskich ale i rosyjskich. Oprócz tego domaga³
siê w charakterze wyrównania strat moralnych, materialnego zadoæuczynienia od
wydawnictwa Inicjatywa
Prawos³awna w wysokoci
300 milionów rubli bia³oruskich, a od drukarni jeszcze
30 milionów. Oskar¿yciela nie
przekonywa³o to, ¿e materia³y w ksi¹¿ce Wojna wed³ug
zasad pod³oci to oryginalne
dokumenty, zaczerpniête z legalnej prasy. Praktycznie
wszystkie by³y ju¿ publikowane tak¿e w cywilizowanych krajach.
Co wiêcej, podstawowa ich
czêæ dotyczy zró¿nicowanej
problematyki, tak¿e problemów powsta³ych w procesie
tworzenia Zwi¹zku Rosji i
Bia³orusi, rozszerzania
NATO na wschód, Czarnobylskiej tragedii, ostatniej wojny czeczeñskiej, wp³ywu destrukcyjnych sekt i wielu innych. Na przyk³ad duchowny
Aleksander Szargunow z
gniewem mówi w niej o niegodziwcach, organizuj¹cych
w Wielkim Mane¿u wystawê
pod tytu³em M³ody bezbo¿nik, politolog Miko³aj Sergiejew analizuje, czy mo¿liwa
jest zbrojna interwencja na
Bia³orusi, Andriej Pietrow
wskazuje na tych, którzy próbuj¹ wp³ywaæ na prezydenta
£ukaszenkê, przeciwników
Zwi¹zku Rosji i Bia³orusi,
mówi o tak zwanej opozycji
antysystemowej, o cz³onkach
Klubu Rotary w administracji prezydenta i innych strukturach pañstwowych. W
ksi¹¿ce przedstawione s¹
prace znanych rosyjskich filozofów i publicystów, takich
jak Iwan Iljin, Oleg P³atonow,
Sergiej Kara-Murza, a tak¿e
wypowiedzi pisarza ¿ydowskiego Edwarda Topola o roli
¿ydowskich oligarchów, ale
nigdzie s³owem nie wspomina siê wypowiedzi, czy nazwisk tych, którzy zwrócili siê
z oskar¿eniem w sprawie
obrony ich czci i honoru zawodowego ...
W czasie procesu obroñca W.
L. Aku³ow zwróci³ uwagê, ¿e
jest to najdziwniejszy proces
w praktyce s¹downiczej. Proces w którym nie ma ani powoda, ani pozwanego, ani
przedmiotu sprawy, gdy¿
oskar¿enie odwo³uje siê do
artyku³u 153 G.P.K. Republiki Bia³oru. Tymczasem odpowiedzialnoæ z wskazanego

artyku³u mo¿e mieæ miejsce
tylko w tych przypadkach: (1)
kiedy naruszony jest honor
zawodowy osoby prawnej, (2)
kiedy naruszona jest czeæ,
godnoæ i honor zawodowy
osoby fizycznej, to jest obywatela. Natomiast ani w ksi¹¿ce, ani przedmowie ani pos³owiu do niej nie ma ¿adnych
informacji o Zwi¹zku Bia³oruskich ¯ydowskich Organizacji Spo³ecznych, ani o Bia³oruskim Zwi¹zku ¯ydów Inwalidów i Weteranów, nie
ma te¿ ¿adnych informacji o
cz³onkach tych organizacji. O
panu Gutmanie nie ma równie¿ ani s³owa.

Mimo, ¿e s¹d oddali³ oskar¿enie, rozpêta³a siê kampania
prasowa przeciw autorom i
wydawnictwu, w której celuj¹ gazety Radziecka Bia³oru, Narodna Wola, Republika i Radio Swoboda.
Kampania ta oczywicie przekroczy³a granice Bia³orusi,
np. w³¹czy³a siê litewska gazeta Lietuvoje Ritas i inne.
Istnieje na Bia³orusi prawo dopuszczaj¹ce krytykê,
zapewniaj¹ce wolnoæ prasy,
jest deklaracja ONZ o prawach cz³owieka, gdzie jest
mowa o prawie do otrzymania informacji, wolnoci sumienia i posiadania politycznych przekonañ. Czy¿by to
mia³ byæ powrót starej cenzury w nowym opakowaniu.
(Red.)

W trosce o pokój na Ba³kanach
Dokoñczenie ze strony 1
rz¹dkowaæ region obcym interesom.
Ostatnie dziesiêciolecie
zaprezentowa³o wiatu najbrutalniejsze przyk³ady tej
drapie¿nej polityki. NATO z
jego g³ówn¹ si³¹ - USA, powa¿nie naruszy³y elementarne normy prawa miêdzynarodowego, narzucaj¹c swoj¹
wolê wiêkszoci pañstw ba³kañskich. Zainstalowa³y siê
one w Macedonii, Boni i Hercegowinie, przekszta³caj¹c je
w swój protektorat. Niezale¿n¹ pozosta³a praktycznie tylko Federacyjna Republika
Jugos³awia.
Aby zdobyæ ekonomiczne i
polityczne panowanie nad
S³owiañszczyzn¹ rozpoczêto
bez wypowiedzenia, nieusankcjonowan¹ przez ONZ,
wojnê przeciw dumnemu i
niezale¿nemu narodowi Jugos³awii wywieraj¹c nañ
ogromny nacisk.
Pos³uguj¹c siê wydumanym pretekstem i k³amstwem, ¿e chc¹ oni uratowaæ
ludnoæ albañsk¹ od czystki
etnicznej, faktycznie rozpoczêli okupacjê Kosowa i Metohji i sami zaczêli prowadziæ
politykê czystki ludnoci
serbskiej. Wypêdzili setki tysiêcy serbskich obywateli z
ich w³asnych domów, zabili
tysi¹ce mê¿czyzn, kobiet i
dzieci., stosuj¹c rakiety, bomby kasetowe i zubo¿ony uran.
By³y bombardowane domy
mieszkalne, szko³y, szpitale,
budynki administracyjne,
obiekty gospodarcze i mosty.
Zosta³o niebezpiecznie ska¿o-

ne na wiele lat rodowisko.
Jednym s³owem dopuszczono
siê ciê¿kich przestêpstw przeciw pokojowi i ludzkoci. Istniej¹ powa¿ne obawy, ¿e to co
dzieje siê w Jugos³awii, jutro
mo¿e równie¿ dotkn¹æ inne
pañstwa na Ba³kanach i
mo¿e siê zdarzyæ w innych
miejscach na kuli ziemskiej.
My przedstawiciele spo³ecznoci ró¿nych pañstw
Europy i wiata zwracamy
siê do wszystkich - do narodów pañstw NATO i do innych narodów, do wszystkich
ludzi dobrej woli z apelem:
Powstrzymaæ si³y z³a! Po³o¿yæ
kres polityce dyktatu nad narodami! Przestrzegaæ praw
wszystkich narodów do decydowania o w³asnym losie!
Ocena wewnêtrznych problemów innych krajów, powinna opieraæ siê nie tylko na
rzekomych dobrych intencjach, ale przede wszystkim
na zasadach statutu ONZ!
¯¹damy, ¿eby NATO zaniecha³o swojej dzia³alnoci jako
organizacja wojskowa! ¯adne
pañstwo nie mo¿e uzurpowaæ
sobie prawa bycia sêdzi¹ i
ustanawiania gdziekolwiek
nowego porz¹dku wiatowego, odpowiadaj¹cego wy³¹cznie jego interesom!
W rejonie Ba³kanów niezbêdn¹ jest w wiêkszym stopniu polityka powstrzymania
siê od interwencji. Ten niespokojny region powinien
przestaæ byæ zagro¿eniem pokoju wiatowego! Niech ¿yje
pokój na Ba³kanach! Niech
¿yje pokój na ca³ym wiecie!

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna
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w naszej polityce s³owiañskiej, ¿e os³abianie narodowych Pañstw ba³kañskich
potêguje rywalizacjê imperialnych Pañstw o dominacjê
na Ba³kanach. Stwarza to
sta³e zagro¿enie pokoju, a zatem i bytu narodowo-pañstwowego w tym rejonie Europy. Jest wiêc równie¿ rzecz¹ oczywist¹, ¿e pokój na
Ba³kanach mo¿e zagwarantowaæ tylko struktura mocnych
i suwerennych ba³kañskich
Pañstw narodowych, które z
racji swej si³y i samodzielnoci zniwecz¹ raz na zawsze
wszelk¹ rywalizacjê Pañstw
imperialnych o udzia³ w kolonizacji Pó³wyspu Ba³kañskiego. Tak¹ suwerenn¹ i
mocn¹ strukturê pañstwow¹
mo¿e powo³aæ na Ba³kanach
tylko S³owiañszczyzna, przy
poparciu zainteresowanej
tym problemem Grecji. Tak¹
udan¹ prób¹ przezwyciê¿enia
rozdrobnienia i s³aboci ba³kañskich struktur pañstwowych by³o utworzenie po I

wojnie wiatowej mocnej Jugos³awii, jednocz¹cej - poza
Narodem bu³garskim wszystkie Narody s³owiañskie Pó³wyspu Ba³kañskiego.
Dzisiaj o wp³ywy na Ba³kanach walcz¹ zrzeszone w
NATO i Unii Europejskiej
takie Pañstwa jak USA,
Niemcy, Turcja, W³ochy, Wielka Brytania i Francja. Walka tych Pañstw o Ba³kany
jest czêci¹ szerszego procesu, zmierzaj¹cego do panowania USA i jego totalitarnego
globalizmu nad ca³ym wiatem. W tym szerokim procesie swój specjalny udzia³
maj¹ Niemcy d¹¿¹ce do uzyskania tego, co straci³y po II
wojnie wiatowej. Narzêdziami tego procesu opanowywania wiata jest NATO i Unia
Europejska, których ekspansja na Wschód nasila siê coraz bardziej.
W d¹¿eniu USA do wiatowej dominacji, opanowanie
Ba³kanów ma zasadnicze
znaczenie. Chodzi mianowicie o uzyskanie kontrolowa-

nego przez NATO zwartego
terytorium od Hiszpanii do
Turcji, zapewniaj¹cego USA
wy³¹czne panowanie na Morzu ródziemnym. Chodzi
równie¿ o ca³kowite zniszczenie wszelkich zwi¹zków Rosji ze s³owiañskimi Pañstwami ba³kañskimi, które pozbawione rosyjskiego sojusznika
stan¹ siê ³atwym ³upem Zachodu. Chodzi tak¿e o izolacjê Rosji od po³udnia i stworzenie dla niej - obok zachodniego - równie¿ po³udniowego frontu zagro¿enia.
Realizacja tych imperialnych celów USA na Ba³kanach wymaga³a ponownego
rozdrobnienia i os³abienia
struktur pañstwowych czyli
rozbicia najsilniejszego i samodzielnego Pañstwa tego
rejonu. Takim Pañstwem
by³a i nadal jest s³owiañska
Jugos³awia. Przeszkadza³a
ona planom Zachodu tym bardziej, ¿e wraz ze s³owiañsk¹
Bu³gari¹ rozwa¿a³a po II wojnie wiatowej mo¿liwoæ po³¹czenia siê w Zwi¹zek Pañ-

Z listów od czytelników

Po rocznicowe refleksje
[...] Pokonane w II-giej wojnie wiatowej Niemcy, wykorzystuj¹c rozdwiêki miêdzy
aliantami tzn. Rosj¹ i Zachodem, udaj¹c tu komunistów
a tam demokratów piêknie
siê odbudowa³y ze zniszczeñ
wojennych, a nawet wykorzystuj¹c sw¹ rolê witryny
Wschodu dla Zachodu i na
odwrót, zwolnione z odszkodowañ wojennych na Wschodzie, a dziêki pomocy ekonomicznej w ramach planu
Marshalla na Zachodzie wyros³y na najbogatsze pañstwo
w bloku wschodnim i na jedno z najzamo¿niejszych w bloku zachodnim! Po zdradzieckiej zgodzie Gorbaczowa na
zjednoczenie Niemiec pojawi³
siê za nasz¹ zachodni¹ granic¹ odrodzony stary wróg,
m¹dry po szkodzie i nie pchaj¹cy siê (chwilowo!) do nowych awantur wojennych, ale
rozpoczynaj¹cy natychmiast
ofensywê ekonomiczn¹ i polityczn¹ na kierunku wschod-

nim, starym szlakiem znanym pod nazw¹ parcie na
Wschód czyli Drang nach
Osten!
Przy dobrotliwym przymykaniu oczu przez zachodnich
protektorów Niemiec powa¿y³y siê one na wpisanie do swej
konstytucji ustêpu o granicach z 1937 roku, który podwa¿a uchwa³y poczdamskie
zwyciêskich mocarstw i kwestionuje nasze granice zachodnie i pó³nocne. Dzi za
ustami przewodnicz¹cej
zwi¹zków tzw. wypêdzonych
Eriki Steinbach popieranej
przez pos³ów do Bundestagu
i ministrów rz¹du NRF znacz¹ca iloæ Niemców domaga
siê odszkodowañ, zwrotu w³asnoci i prawa powrotu dla
tzw. wypêdzonych (w wiêkszoci przez hitlerowskie w³adze, lub uciekaj¹cych ze strachu przed armi¹ sowieck¹.)
Tymczasem za b³ogos³awieñstwem ministrów polskojêzycznych z AWS i Unii

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Wolnoci obywatele NRF indywidualnie, a tak¿e niemieckie firmy wykupuj¹ w Polsce
przedsiêbiorstwa handlowe,
zak³ady przemys³owe, banki
a przede wszystkim ziemiê,
na której m.in. stawiane s¹
ogromne supermarkety, eliminuj¹ce polski handel. Polska jest bliska sprzedania ca³ego swego kapita³u w przemyle i bankach za mniej ni¿
roczny ekwiwalent oszczêdnoci swoich obywateli (wg
prof. Kazimierza Poznañskiego.) Przyst¹pienie Polski do
NATO i obecnoæ ¿o³nierzy
niemieckich w naszym kraju
m.in. w Szczecinie ma zabezpieczyæ Niemców i innych
w³acicieli cudzoziemskich
(np. Amerykanów) przed polskim buntem. Sprzyja temu
redukowanie polskiej armii
do 150 tysiêcy. [..]
Stanis³aw Mikulski

stwa Bu³garskiego i Pañstwa
Jugos³owiañskiego.
Dlatego s³u¿by specjalne i
wojskowe oddzia³y terrorystyczne Pañstw natowskich
sprowokowa³y w 1991 roku
wojnê w Jugos³awii. W jej
wyniku oderwano od Jugos³awii S³oweniê, Chorwacjê, Boniê-Hercegowinê i Macedoniê. Poprzez pañstwowe rozdrobnienie, Zachód przygotowywa³ sobie warunki ³atwego opanowania Ba³kanów.
Kiedy Niemców zachodnich i
wschodnich jednoczono w jedno Pañstwo, to w tym samym
czasie Serbów si³¹ rozdzielano na dwa odrêbne Pañstwa
- now¹ Jugos³awiê i BoniêHercegowinê, byle tylko nie
zostawiæ na Ba³kanach mocnego i samodzielnego Pañstwa. Ale wy³oniona z rozpadu starej Jugos³awii nowa
Jugos³awia by³a zbyt silna
dla Zachodu. Dlatego NATO
24 marca 1999 roku rozpoczê³o wojnê z Jugos³awi¹, by j¹
uzale¿niæ lub rozbiæ. Pretekstem by³a obrona Albañczyków przed Serbami, którzy
rzekomo przeladowali ich w
serbskim Kosowie. Poniewa¿
Serbowie nie przeladowali
Albañczyków, tylko terroryci
albañscy z inspiracji NATO
zaczêli w 1997 roku zabijaæ
Serbów, to prawdziwych przyczyn wojny Zachodu z Jugos³awi¹ nale¿y szukaæ w zachodnich planach opanowania Ba³kanów. Celem tej wojny by³o zajêcie i zdominowanie ca³ej Jugos³awii, a przynajmniej oderwanie od niej
Kosowa i Czarnogóry jako jedynego dostêpu do morza.
Ca³e bowiem pó³nocne wybrze¿e Morza ródziemnego
i mórz do niego przyleg³ych
ma byæ baz¹ NATO - od Hiszpanii do Turcji. Obszar ten
rozdziela jugos³owiañska
Czarnogóra. Z tej przyczyny
Zachód nadal planuje oderwanie Czarnogóry od Jugos³awii i przyjêcie jej do NATO,
wraz ze S³oweni¹, Chorwacj¹,
Boni¹-Hercegowin¹, Albani¹, Macedoni¹, Rumuni¹ i
Bu³gari¹. Wtedy Turcja mo¿e
byæ takim zagro¿eniem dla
Bu³garii, jak Albania dla Serbii. Wtedy od Bu³garii bêdzie
mo¿na oderwaæ jej po³udniow¹ czêæ pod pretekstem
przeladowania mniejszoci
tureckiej przez Bu³garów.
Jaki jest etniczno-kulturowy charakter dzisiejszych

Ba³kanów? Na 10 Pañstw
ba³kañskich - 6 z nich to narodowe Pañstwa s³owiañskie,
a mianowicie Bu³garia, Macedonia, Jugos³awia, BoniaHercegowina, Chorwacja i
S³owenia. Dwa Pañstwa - Rumunia i Grecja - choæ nie s³owiañskie, s¹ bliskie S³owiañszczynie i kulturowo z
ni¹ zwi¹zane przez prawos³awie. Wêgry, maj¹ce odrêbny
charakter etniczno-kulturowy, s¹ jednak zwi¹zane ze
S³owiañszczyzn¹ wiêzami historycznymi, tradycjami
wspólnej walki z ekspansj¹
tureck¹ i niemieck¹. Jedynie
tylko Albania nie jest zwi¹zana ze S³owiañszczyzn¹. Co
wiêcej - sta³a siê narzêdziem
amerykañskiego globalizmu,
a zw³aszcza narzêdziem
NATO przeciwko s³owiañskim Pañstwom ba³kañskim.
Z tych wzglêdów, przewa¿aj¹ce na Ba³kanach Narody
i Pañstwa s³owiañskie s¹
czynnikiem decyduj¹cym o
sytuacji w tym rejonie Europy. Musz¹ siê jednak zorganizowaæ w gospodarczej, politycznej i wojskowej samoobronie. Wszystkie s³owiañskie Pañstwa ba³kañskie, a
szczególnie Jugos³awia i Bu³garia, maj¹ naturalne zwi¹zki z pozosta³ymi Pañstwami
s³owiañskimi, zw³aszcza z
Rosj¹ jako ich naturalnym sojusznikiem w historycznej
walce z Turcj¹ i z Niemcami.
Dlatego pokój na Ba³kanach
zale¿y g³ównie od S³owiañszczyzny i stopnia jej sojuszniczego zorganizowania.
Zrodzona po I wojnie wiatowej idea jednoczenia ba³kañskich S³owian w jedno
Pañstwo o nazwie Jugos³awia
- co oznacza Po³udniowa S³owiañszczyzna - jest aktualn¹
ide¹ godn¹ naladowania nie
tylko na Ba³kanach ale w ca³ej S³owiañszczynie. Ta Po³udniowa S³owiañszczyzna
czyli Ba³kañska S³owiañszczyzna mia³a po II wojnie
wiatowej zjednoczyæ siê w
Zwi¹zek Bu³garii i Jugos³awii. Kiedy za NATO dokona³o w 1999 roku bestialskiej
agresji na Jugos³awiê, jej
przywódcy wysunêli trafn¹
koncepcjê powo³ania Zwi¹zku
Rosji, Bia³orusi i Jugos³awii.
Chodzi³o miêdzy innymi o to,
by NATO atakuj¹c jak¹kolwiek czêæ S³owiañszczyzny
mia³o do czynienia z ca³¹ S³owiañszczyzn¹. Chodzi³o o to,
by ¿aden Naród s³owiañski w
chwili agresji nie by³ osamotniony.
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29.09.2000
Na Kongresie Kultury Chrzecijañskiej zorganizowanym
przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Monsieur Alain
Besançon, powiedzia³, ¿e w
przysz³oci granice Unii Europejskiej na Wschodzie po-

w którym wziêli udzia³ sêdziowie, oskar¿yciele i wiadkowie z 11 krajów m.in. z
Polski. Trybuna³ powieci³
szczególn¹ uwagê sprawie
odszkodowañ za zniszczenia
wojenne i straty ludnoci.

blicznych zaopiniowa³y pos³om odrzucenie weta prezydenta w sprawie uw³aszczenia.
Marian Krzaklewski w
swoim programie wyborczym
przedstawi³ wypowied Eriki
Steinbach, liderki Zwi¹zku
Wypêdzonych, wyra¿aj¹cej
zadowolenie z prezydenckiego weta do ustawy uw³aszczeniowej.

05.10.2000

krywaæ siê z granicami Polski w 1939 roku.
Po przyst¹pieniu Polski
do Unii Europejskiej szansê
na przetrwanie ma nieca³e 1/
3 polskich gospodarstw stwierdzili uczestnicy miêdzynarodowej konferencji powiêconej rozwojowi obszarów wiejskich, jaka odby³a siê
w Miêdzyzdrojach.
Andrzej Olechowski ujawni³ maj¹tek swojej najbli¿szej
rodziny to jest: dom jednorodzinny, dwa mieszkania po
rodzicach, mieszkanie w Warszawie, dwie dzia³ki na wsi,
samochody Lancia Thema i
Lancia Gamma, lokaty inwestycyjne o wartoci 1 miliona
z³otych, rodki pieniê¿ne na
koncie w banku 1 milion z³otych. Widaæ, ¿e firma ABB
dobrze p³aci³a za doradztwo
cz³onka rz¹du i pewnie tego
nie ¿a³uje, bo uda³o jej siê
zakupiæ za grosze pere³ki polskiego przemys³u motoryzacyjnego i elektrotechnicznego.

30.09 - 01.10.2000
Równolegle z Konferencj¹
Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna odby³o siê w
Sofii (Bu³garia) czwarte posiedzenie Trybuna³u do
spraw Os¹dzenia Przestêpstw NATO w Jugos³awii,

03.10.2000
Florei Predy, senator rumuñskiej partii narodowej z³o¿y³
wniosek o rehabilitacjê Nicolae Ceausescu. Zdaniem senatora, Ceausescu by³ zrêcznym dyplomat¹ i ¿arliwym
obroñc¹ niepodleg³oci i narodowej suwerennoci, prowadzi³ równie¿ dobr¹ politykê zagraniczn¹, której celem
by³a wspó³praca miêdzy narodami i pokój.

Polacy zatrzymani w Pradze,
w trakcie protestów przeciwko globalizacji w czasie trwania posiedzenia Banku wiatowego i Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego poinformowali, ¿e polska ambasada nie udzieli³a im pomocy
prawnej i dyplomatycznej jakiej udziela siê Polakom zatrzymanym za granic¹. Demonstruj¹cy powiedzieli, ¿e
podczas demonstracji policja
czeska zachowywa³a dystans,
ale póniej gdy nie by³y obecne kamery telewizyjne prowadzono ³apanki, kopania i
zatrzymywanie w wiêzieniach. Zmuszano zatrzymane
kobiety do rozbierania siê i
wykonywania mêcz¹cych
æwiczeñ fizycznych. Wobec
fali protestów przed ambasadami Czech w ca³ej Europie czeskie MSW domaga siê
wzmocnienia ich ochrony.

S¹d Najwy¿szy nakaza³
S¹dowi Lustracyjnemu ponowne rozpatrzenie sprawy
Mariana Jurczyka. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e S¹d Lustracyjny opar³ siê wy³¹cznie na dokumentach SB, naruszaj¹c zasadê domniemanej niewinnoci, nie przes³ucha³ wiadka obrony, nie
zbada³ okolicznoci w jakich
by³y podejmowane próby
(zreszt¹ nieudane) werbowania Jurczyka. Nie zrealizowa³ wniosków dowodowych obrony. Na mocy orzeczenia S¹du Lustracyjnego
Marian Jurczyk w marcu br.
zosta³ uznany za k³amcê
lustracyjnego i straci³ mandat senatora. Z lustracj¹
sta³o siê tak, ¿e osoby, które
podpisa³y lojalki i by³y
wspó³pracownikami SB (np.
by³y nasz prezydent, który
ukrad³ swoj¹ teczkê), zosta³y uznane przez S¹d Lustracyjny za niewinne, a istniej¹ce na ich temat materia³y
SB za niewiarygodne. Osoby za które nie wspó³pracowa³y na podstawie spreparowanych materia³ów SB zosta³y przez S¹d Lustracyjny
uznane za k³amców lustracyjnych. Tak siê sta³o m.in.
z Marianem Jurczykiem,
któremu funkcjonariusze
SB zabili syna i synow¹ by
zmusiæ go do wspó³pracy.

Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska - Wschód, Stowarzyszenie Liga Polska 
Jugos³awia oraz Ambasada
FR Jugos³awii zorganizowa³y w Domu Przyjani (Warszawa, ul. Marsza³kowska
115, wejcie od ul. Przechodniej) wystawê fotografii
wiadectwo i odnowa. Wystawa przedstawia zniszczenia wojenne Jugos³awii z
marca 1999 oraz jej odbudowê.

06.10.2000
Orodek Badañ Wyborczych
opublikowa³ informacje, ¿e
13% ankietowanych nie jest
zdecydowana na kogo g³osowaæ na 3 dni przed wyborami. Informacje te opatrzono
komentarzem, ¿e to bardzo
du¿o, i ¿e jest to niespodziewane. Naszym zdaniem, nie
jest ani du¿o, ani nie jest to
niespodziewane. Polacy w
sprawach, które wbrew pozorom maj¹ istotny wp³yw
na ich ¿ycie nie maj¹ w³asnego zdania i czêsto nie s¹
nimi zainteresowani. W
1999 roku w Wa³brzychu by³
przeprowadzany niezale¿ny
sonda¿ na temat czy chcesz
by Polska znalaz³a siê w
NATO na tysi¹c osobowej
grupie. 20% osób by³o za,
20% przeciw, a 60% nie mia³o w³asnego zdania. Równie¿
czêsto okazuje siê, ¿e
sprzeczne odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania wiadcz¹, ¿e ankietowani w ogóle nie rozumiej¹ zadawanych im pytañ. Dalej
wystêpuje problem ma³ego
udzia³u ludnoci wiejskiej w
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04.10.2000
Indie i Rosja podpisa³y kontrakt na dostawê i sprzeda¿
licencji 320 czo³gów T-90S i
150 myliwców Su-30 MKI
oraz protokó³ o wspó³pracy
wojskowo  technicznej. W³adimir Putin, prezydent Rosji
i Atal Behari Vajpayee premier Indii podpisali równie¿
deklaracje o partnerstwie
strategicznym.
10 tysiêcy osób protestowa³o przeciwko zg³oszeniu
weta do ustawy uw³aszczeniowej przez prezydenta
Aleksandra Kwaniewskiego
oraz domaga³o siê od pos³ów
odrzucenia weta prezydenta.
Protestuj¹cy przekazali marsza³kom Sejmu i Senatu petycjê.
Sejmowe komisje Skarbu
Pañstwa, Uw³aszczenia i Prywatyzacji oraz Finansów Pu-
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Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna
Dokoñczenie ze strony 5
W obliczu narastania zagro¿enia, jakie niesie ca³ej
S³owiañszczynie i przede
wszystkim S³owiañszczynie
amerykañski globalizm, konieczne jest wypracowanie
formu³y jednoci wszystkich
Narodów i Pañstw s³owiañskich. Tylko taka jednoæ
mo¿e uchroniæ zw³aszcza
mniejsze Narody s³owiañskie
przed wynarodowieniem oraz
przejêciem ich terytoriów,
gospodarki i wszelkiej w³asnoci przez kapita³ USA i
UE. Tylko taka s³owiañska
jednoæ mo¿e zapewniæ pokój
na Ba³kanach oraz samodzielnoæ i rozwój ba³kañskich Narodów.
Nie tylko Po³udniowa S³owiañszczyzna jest stref¹ zagro¿enia. Tak¹ stref¹ zagro¿enia jest równie¿ Zachodnia
S³owiañszczyzna czyli Czechy
i Polska oraz S³owacja. Czechy i Polska wbrew swoim
¿ywotnym interesom zosta³y
wyrwane ze S³owiañszczyzny
i wcielone do NATO, które ma
jednoznacznie antys³owiañski, a zw³aszcza antyrosyjski
charakter. Polska i Czechy
oraz S³owacja s¹ przygotowy-

wane do integracji z UE. Ta
integracja grozi zaborem
przez Niemcy czeskich Sudetów i polskich ziem zachodnio-pó³nocnych. Ju¿ teraz
kapita³ USA i UE, a zw³aszcza Niemiec dokona³ zaboru
setek tysiêcy hektarów polskiej ziemi, 60% polskiego
handlu, 70% polskiego przemys³u, 80% polskich banków
i 90% polskich mediów s³u¿¹cych teraz dezinformacji i wynarodowieniu Polaków. Skutki tego to rosn¹ca nêdza
wiêkszoci Polaków i dezintegracja spo³eczna Narodu.
Stref¹ zagro¿enia staje siê
nawet Wschodnia S³owiañszczyzna - Bia³oru, Rosja i
Ukraina. Tê kolebkê Rusi
próbuje siê w jawny sposób
uwik³aæ w zwi¹zki z UE i
NATO i przeciwstawiæ Rosji.
Zachód wmawia przywódcom Pañstw s³owiañskich, ¿e
nie maj¹ alternatywy wobec
UE i NATO, ¿e poza tymi
strukturami Pañstwa s³owiañskie popadn¹ w zacofanie, ¿e tylko w tych zachodnich strukturach Narody s³owiañskie znajd¹ mo¿liwoci
bezpieczeñstwa i rozwoju.
Jest to wielkie k³amstwo, któ-

re zdemaskowa³y bomby i
rakiety NATO spadaj¹ce na
Jugos³awiê.
Pañstwa s³owiañskie maj¹
alternatywê. Jest ni¹ stworzenie w³asnej unii, w³asnej
wspólnoty w oparciu o najwiêkszy i najbogatszy s³owiañski obszar wiata, w
oparciu o etniczno-kulturowe
pokrewieñstwo, w oparciu o
s³owiañsk¹ duchowoæ stanowi¹c¹ realn¹ si³ê cywilizacyjnego rozwoju. Wiêcej wspólnego maj¹ miêdzy sob¹ Pañstwa s³owiañskie, ni¿ Pañstwa UE i NATO. Pañstwa
s³owiañskie razem wziête
maj¹ równie¿ wiêksze mo¿liwoci rozwoju, ani¿eli Unia
Europejska. Daje to Wspólnocie S³owiañskiej wiêksze
szanse postêpu cywilizacyjnego. Trzeba tylko konsekwencji w realizacji idei jednoci
s³owiañskiej.
Wstêpem do utworzenia
Wspólnoty S³owiañskiej,
zrzeszaj¹cej wszystkie Narody i Pañstwa s³owiañskie,
jest tworzenie Po³udniowego,
Zachodniego i Wschodniego
Zwi¹zku Pañstw S³owiañskich.
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sonda¿ach, gdy¿ np. rolników trudno zastaæ w domu,
a ankieterom nie chce siê
szukaæ osób nieobecnych.
Wszystko to daje szerokie
mo¿liwoci interpretacji
wyników, bo podobno statystyka nie k³amie, tylko
k³amcy licz¹.
Janusz Lewandowski
(UW) powiedzia³, ¿e w Unii
Europejskiej rodzi siê pokusa, aby zaoszczêdziæ sobie
problemu, m.in. demograficznego i dokonaæ rozszerzenia z pominiêciem Polski. Jak widaæ oni tam nas
nie chc¹, a my jeli mamy
tam wejæ to musimy siê
zgodziæ na bardzo korzystne
dla nich (a nie korzystne dla
nas) warunki wejcia.
W³adze Unii Europejskiej prowadz¹ rozmowy z

Rosj¹ na temat zwiêkszonych dostaw gazu oraz budowy przez terytorium Polski z pominiêciem Ukrainy
nowego gazoci¹gu. Rozmowy
tocz¹ siê bez wiedzy polskich w³adz. Przedstawiciele polskich w³adz o rozmowach dowiedzieli siê z prasy ..... Przecie¿ zachodnie eli-
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ty w³adzy nie bêd¹ pytaæ siê
o zdanie swoich s³u¿¹cych
gotowych wszystko zrobiæ na
ka¿de skinienie.
Parlament federacyjny
Republiki Jugos³awii dokona³ zaprzysiê¿enia Vojislava
Kosztunicy na stanowisko
prezydenta.

Bu³garia, Jugos³awia, Macedonia, Bonia-Hercegowina, Chorwacja i S³owenia powinny d¹¿yæ do Zwi¹zku i zapewnienia mu ¿yczliwej
wspó³pracy Grecji i Rumunii
oraz Wêgier. Taki mocny i
samodzielny, zwi¹zkowy organizm pañstwowy zapewni
stabilizacjê i pokój na Ba³kanach, przekreli wszelkie kolonizacyjne plany Zachodu
wobec tej czêci Europy.
Podobnie do utworzenia
Zwi¹zku powinny d¹¿yæ Czechy, Polska i S³owacja, wci¹gaj¹c Litwê do cis³ej wspó³pracy, zapewniaj¹c s³owiañsk¹ pomoc Serbom £u¿yckim
w Niemczech. Taki Zwi¹zek
to stabilizacja Europy rodkowej i przekrelenie niemieckiego rewan¿yzmu i
Drang nach Osten.
Ponowny Zwi¹zek Rosji,
Bia³orusi i Ukrainy w jednym
Pañstwie federalnym to potrzeba chwili. Taki Zwi¹zek
wp³ynie decyduj¹co na stabi-

lizacjê i pokój w Europie i
wiecie, przekreli plany
wiatowego panowania amerykañskiego globalizmu.
Idee maj¹ to do siebie, ¿e
materializuj¹ siê i urzeczywistniaj¹ wtedy, kiedy odpowiadaj¹ na zbiorowe potrzeby, kiedy realizuj¹ zapotrzebowanie spo³eczne, kiedy
mog¹ ustrzec spo³eczeñstwa
przed zagro¿eniem lub przynieæ upragniony rozwój. Takie potrzeby Wspólnoty S³owian s¹ coraz mocniejsze we
wszystkich Narodach s³owiañskich. Bowiem my - S³owianie - coraz mocniej odczuwamy nasz¹ wspóln¹ to¿samoæ oraz wspólne zagro¿enie i wspólne mo¿liwoci wielkiego rozwoju. Te narastaj¹ce potrzeby s¹ realn¹ si³¹,
która krok po kroku bêdzie
urzeczywistniaæ odwieczn¹
ideê Jednoci S³owian, ideê
Wspólnoty S³owiañskiej!
S³owianie wszystkich Krajów - ³¹czcie siê!
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej i
Polskiego Komitetu S³owiañskiego Boles³aw Tejkowski

Samoobrona Miejska
- czy Komitety Samoobrony Narodowej?
Dokoñczenie ze strony 3
nia! Wystarczy zg³osiæ swoj¹
obecnoæ i aktywnoæ na adres: POLSKA WSPÓLNOTA
NARODOWA - 00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62, tel. 62155-71 - aby otrzymaæ pomoc
prawno - organiazacyjn¹ tudzie¿ nawi¹zaæ kontakt z innymi (na razie osamotnionymi) grupami walcz¹cymi z
podobnymi problemami. Tak
prawdê mówi¹c - swoistymi
Komitetami Samoobrony
Narodowej s¹ ju¿ dzi zwi¹zki lokatorskie, niektóre organizacje kobiece, rodzice dzieci zagro¿onych przez sekty a przede wszystkim uczestnicy wszelkich protestów rolniczych, robotniczych, rybackich, czy pielêgniarskich lub
nauczycielskich. Najwy¿szy
ju¿ czas, aby OPOZYCJÊ
SPO£ECZN¥ zjednoczyæ
oraz uzbroiæ w odpowiednie
(humanitarne lecz skuteczne)
metody dzia³ania!
Oczywicie - nie bêd¹ to
¿adne komitety robotnicze
czy ch³opskie - gdy¿ zagro¿one s¹ wszystkie rodowiska, wiêc potrzebne jest
wspó³dzia³anie, a nie jedno-

stronna specjalizacja. Zostaje zagro¿ony Kraj i Naród,
rozumiany jako Wspólnota
Narodu - Wspólnota Obywateli, którzy czuj¹ siê odpowiedzialni za Wielki Dom, w którym mieszkaj¹. Jeli nie zaczn¹ razem o ten Dom dbaæ zostan¹ rych³o eksmitowani
na bruk Europy, czyli na margines cywilizacji!
Dzi krytycznie myl¹cy
ludzie z za¿enowaniem cytuj¹ to, co Józef Pi³sudski, Jerzy Giedroyæ i inni powiedzieli o Polakach: dzielni wojacy,
a poza tym g³upcy, lenie, pysza³kowaci gamonie, intryganci, samoluby, lepcy... Pozostaje tylko zawo³aæ wielkim
g³osem: Wyborcy! Nie b¹dcie
jak barany! Ju¿ dzi mylcie
nad tym - ¿eby siê po raz kolejny nie daæ oszukaæ na przysz³oæ! Nie dawajmy nikomu
¿adnych uprawnieñ do rz¹dzenia (w domyle: szabrownia Kraju) - tylko z fachowcami zawierajmy umowy-zlecenia na rozwi¹zanie konkretnych problemów!
Feliks Chodkiewicz
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Prasowe wycinki....
[...] By³y cz³onek rz¹du japoñskiego zauwa¿y³ w rozmowie
z Wolf: Narody wiata cierpi¹ z powodu globalnej spekulacji, w której ogromna
iloæ prywatnego spekulacyjnego kapita³u zmieniaj¹cego
w³aciciela z dnia na dzieñ
powoduje kar³owacenie istniej¹cych instytucji rz¹dowych. Wartoæ globalnej wymiany walutowej jednego tygodnia jest wiêksza od rocznych obrotów dobrami trwa³ymi. Greenspan (szef banku
centralnego USA - red.) twierdzi, ¿e dalsza regulacja nie
jest potrzebna. Uwa¿am to za
szaleñstwo. Wysuwa ró¿ne
argumenty, by uzasadniæ
swoje stanowisko, ale prawda jest taka, ¿e pozwala na
spekulacjê, poniewa¿ jest ona
zyskowna dla niewielkiej grupy ludzi, ale nie ulega w¹tpliwoci, ¿e bêdzie coraz wiêcej takich przypadków jak
bankructwo LTCM. My nazywamy to teori¹ karalucha w
miêdzynarodowych finansach: jeli wysz³o na jaw jedno bankructwo LTCM, to na
pewno s¹ dziesi¹tki innych,
starannie ukrywanych pod
pod³og¹, których jeszcze nie
widaæ, ale wczeniej czy póniej ich bankructwo wyjdzie
na wiat³o dzienne. [...]
Nadchodzi koniec waszyngtoñskiego konsensusu, twierdz¹ azjatyccy politycy, Kurier Zwi¹zkowy Nr 115, 5
wrzenia 2000.

[...] Tymczasem jednak Stany Zjednoczone przyzna³y, ¿e
dwa ich okrêty podwodne
znajdowa³y siê w pobli¿u

Kurska tu¿ przed incydentem, monitoruj¹c æwiczenia
rosyjskiej marynarki. W
trakcie orgii potêpiania rosyjskich ambicji imperialnych nikt nie wpad³ na to,
by spytaæ, dlaczego amerykañskie okrêty podwodne
znajdowa³y siê na Morzu
Barentsa, doæ przecie¿ odleg³ym od amerykañskich
wybrze¿y. Rosjanie twierdz¹,
¿e znaleli fragmenty obcego okrêtu podwodnego w pobli¿u miejsca, gdzie zaton¹³
Kursk. Minister obrony
Igor Siergiejew owiadczy³,
¿e na krótko po zatoniêciu
Kurska marynarze na
dwóch rosyjskich okrêtach
dostrzegli zarys wielkiego
obiektu pod wod¹, mniej wiêcej tej samej wielkoci co rosyjski okrêt podwodny. Co
wiêcej, w tym samym czasie
Rosjanie zaobserwowali bojê
sygna³ow¹ tego typu, jaki
jest u¿ywany przez zachodnie floty do wysy³ania w
nag³ym trybie wiadomoci
do swoich stanowisk dowodzenia za porednictwem
satelity.
Jakkolwiek i Brytyjczycy,
i Amerykanie usilnie zaprzeczaj¹, jakoby byli uczestnikami kolizji, << jest rzecz¹
oczywist¹ pisze REUTERS ¿e jedni i drudzy zatajali informacje, w zgodzie ze swoj¹ tradycyjn¹ odmow¹ udzielania wyjanieñ w sprawie
operacji okrêtów podwodnych, wykonuj¹cych przeciw
flocie rosyjskiej. >> Innymi
s³owy, nie ma najmniejszego
powodu, aby w te zaprzeczenia wierzyæ. Niezale¿nie od

tego, czy do kolizji dosz³o czy
nie, NATO zdementowa³oby
to. << Gdy oficjalni przedstawiciele Rosji w siedzibie dowództwa NATO zapytali, czy
chocia¿by jeden okrêt znajdowa³ siê tam w czasie gdy dosz³o do katastrofy, powiedziano nam: Nie, nie by³o tam ¿adnych okrêtów NATO >> - powiedzia³ jeden z rosyjskich
wys³anników, dodaj¹c ¿e Rosjanie w swej relacji dla rz¹du wspominali o tym, ¿e pods³uchali rozmowê, w której
by³a mowa o tym, ¿e choæby
nawet dosz³o do takiego zderzenia, dowództwo NATO <<
nigdy by nie przyzna³o, ¿e tak
by³o >>.
NEW YORK TIMES w jednym z rzadkich momentów
szczeroci ujawni³ w ostatnich
dniach, ¿e << podczas zimniej
wojny .... kilkanacie razy zdarzy³o siê , ¿e rosyjskie i zachodnie okrêty podwodne siê
zderza³y. Co wiêcej, jak pisze
TIMES, << Rosjanie przez
d³ugi czas mieli pretensjê o to,
¿e wiele z tych kolizji zdarzy³o siê na ich wodach terytorialnych lub w ich pobli¿u, po
czym owe szpiegowskie okrêty podwodne, amerykañskie i
brytyjskie, szybko szuka³y ratunku w ucieczce. >> << Na
ich wodach lub w ich pobli¿u
>>, a wiêc tak przedstawiaj¹
siê owe agresywne, imperialne zamiary Rosji! [...]
___________________________
Gdy narody siê zderzaj¹. Ca³kiem inne spojrzenie na tragediê Kurska, Forum Nr 36
(1831), 3 wrzenia 2000.
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DROGI CZYTELNIKU!

Otrzymujesz nasz¹ gazetê, w której
pragniemy Ciê informowaæ o bliskich nam
sprawach. Chcemy, aby gazeta by³a ³¹cznikiem
miêdzy Tob¹ a nami, aby umo¿liwi³a Ci
kierowanie do nas listów i artyku³ów
do opublikowania.
Gazetê wydajemy ze sk³adek naszych cz³onków. Jest ona bezp³atna, aby mog³a jak
najszybciej dotrzeæ do Ciebie.
Jeli chcesz pomóc w wydawaniu naszej
gazety, wesprzyj nas finansowo, nawet
najdrobniejsz¹ kwot¹ przekazem pocztowym lub
poprzez wp³atê na konto. Takie wsparcie, jako
darowiznê mo¿esz odliczyæ od podatku
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Polska Wspólnota Narodowa,
PKO BP X O/Warszawa, nr rachunku:
10201101-570561-270-1
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Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

