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rzekupni pos³owie dopucili siê kolejnej
zdrady Polski, uchwalaj¹c 15 grudnia ubieg³ego
roku ustawê zezwalaj¹c¹ na
nieograniczon¹ wyprzeda¿
obcokrajowcom polskiej ziemi. G³ównie zainteresowani
t¹ ustaw¹ Niemcy przeznaczyli na jej uchwalenie oko³o
3 miliony dolarów. Ka¿dy
wiêc g³osuj¹cy za ni¹ pose³
móg³ dostaæ 10 tysiêcy dolarów. O tym zbrodniczym procederze mówi nawet Bank

wiatowy, który 11 padziernika 1999 roku og³osi³ Raport o korupcji w Polsce.
Ujawni³ w nim istnienie w
Sejmie i Senacie gangu, oferuj¹cego uchwalenie lub zablokowanie dowolnej ustawy.
Dlaczego wolne media w
Polsce nic o tym nie mówi¹?
Bo s¹ wolne od polskoci, kontrolowane przez obcych w³acicieli przewa¿nie niemieckich, zainteresowanych prze-
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Stop dla ultraliberalnej polityki
pokojowego holocaustu Polaków!

W

ybieraj¹c do Sejmu
i Senatu kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej jestemy pewni, ze rozpocznie siê w Polsce
faktyczny parlamentarny
sprzeciw wobec polityki ultraliberalnej. A na czym polega ultraliberalna polityka, prowadzona niezmiennie przez
wszystkie, kolejne rz¹dy w
Polsce, po rozpoczêciu wprowadzania w ¿ycie okr¹g³o - sto³owej zmowy? W przeciwieñstwie to polityki brutalnego
terroru policyjnego i ludobójstwa w obozach zag³ady, charakteryzuj¹cej systemy totalitarne (nazizm, faszyzm, komunizm), ultraliberalna w³adza
osi¹ga identyczny cel, stosuj¹c
inne rodki. Nikt Polaków nie
deportuje, nie wysy³a na Syberie, ani do jakiej generalnej
guberni. Ultraliberalny rz¹d
pozbywa siê z Polski Polaków
eksportuj¹c ich za granice kraju.
Bezdomni i bezrobotni
umieraæ bêd¹ z wolna, na raty:
z g³odu, z zimna, bez lekarstw,
bez pieniêdzy, na mietnikach.
Wiele setek tysiêcy sporód
nas umrze znacznie wczeniej

z powodu chronicznego niedo¿ywienia, ci¹g³ego napiêcia
nerwowego, ogarniaj¹cej apatii. Ultraliberalna w³adza
stwarza ku temu wrêcz idealne warunki: coraz dro¿sza
¿ywnoæ, coraz dro¿sze leki,
coraz bardziej nieosi¹galna
praca i opieka lekarska. Wiele
setek tysiêcy dosiêgn¹ narkotyki, zalewaj¹cy Polskê ultraliberalny alkohol i k³êby dymu
z papierosów wszystkich marek wiata - wszystkich korporacji i koncernów, zarabiaj¹cych miliardy na umiercaniu
ludzi przy pomocy papierosów
i a1koholu.
Urodzi siê znacznie mniej
dzieci, bo znacznie mniej ludzi
odwa¿y siê wzi¹æ lub, stworzyæ dom i rodzinê w tak niesprzyjaj¹cych warunkach. Ob³udni socjologowie na p³atnych
etatach bêd¹ nam wmawiaæ, ze
to normalny trend na wiecie. Dziennikarze - (raczej
dzielni - ³garze) powiela te
k³amstwa, bez najmniejszych
skrupu³ów, w polskojêzycznej
prasie, op³acanej przez nieludzkie koncerny.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Echa Wielkiego przekrêtu

W

ielki przekrêt Kazimierza Poznañskiego przedstawia systematycznie i w oparciu o solidny naukowy warsztat to, co
wielu Polaków domyla³o siê
miêdzy nutami propagandy
sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy ostatniego dziesiêciolecia skoñczy³y siê nie tylko zubo¿eniem wiêkszoci spo³eczeñstwa, ale i niespotykan¹,
prawie darmow¹ wyprzeda¿¹
maj¹tku narodowego. Praca
Poznañskiego wyj¹tkowo
ubod³a obecn¹ grupê reformatorów, bo nie da siê ani charakteru autora ani rozumowania ksi¹¿ki podwa¿yæ reto-

ryk¹ równie g³êbok¹ jak m¹droæ reform lat 1989-2000.
Oddawaniu maj¹tku za bezcen zagranicznym inwestorom towarzyszy³a propaganda tzw. elit rz¹dz¹cych, obrzydzaj¹ca znaczny dorobek gospodarczy narodu lat 19451989. W argumenty Balcerowicza wierz¹ ju¿ chyba tylko
sami zwolennicy korupcyjnych transakcji z UW, AWS i
SLD oraz ich kolesie zarz¹dzaj¹cy szcz¹tkami maj¹tku
narodowego.
Ksi¹¿ka Poznañskiego nie
operuje detalami transakcji
sprzeda¿y, ale przecie¿ ka¿de
miasto, gmina, powiat i wo-

jewództwo mog¹ sypaæ z rêkawa przyk³adami przekrêtów ma³ych i du¿ych. Wspólnota zamieci³a w styczniu
2000 r. szczegó³y eliminacji
konsorcjum polskich inwestorów z przetargu na Stoczniê
Gdañsk¹. Wygra³ inwestor
zagraniczny z ofert¹ kilkadziesi¹t razy ni¿sz¹ ni¿ polska oferta na kwotê 640 milionów z³. £¹cznie z gruntami stocznia by³a wed³ug
wstêpnych wyliczeñ warta
3,3 miliardy z³, ale nie jest
pewne, czy nie wiêcej. W
trakcie prywatyzacji zarz¹d i
syndyk zani¿yli jej wartoæ do
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Tu chodzi o wybory

azety w Polsce, bêd¹
ce w wiêkszoci w³asnoci¹ obcokrajowców, s¹ antypolskie i pe³ne
k³amstw. Od k³amstw nie jest
równie¿ wolna gazeta Leszka
Bubla - Tylko Polska.
W numerze 1 z 2001 roku
na stronie 18 tej gazety, w
notatce pod tytu³em Zdelegalizowaæ rasistowskie agentury mniejszoci narodowych
w Polsce, podpisanej przez

Ruch 7 marca i wiatow¹
Organizacjê Polaków, wymienia siê wród ró¿nych organizacji Polsk¹ Wspólnotê
Narodow¹. Na zakoñczenie
tej notatki, anonimowi autorzy pisz¹: Wszystkie wy¿ej
wymienione antypolskie organizacje i stowarzyszenia
uznajemy za przestêpcze
agentury obce. ¯¹damy ich
zdelegalizowania i usuniêcia
z kraju.

Stawiane Polskiej Wspólnocie Narodowej zarzuty s¹
oczywicie nieprawdziwe, ale
równie¿ tak absurdalne, ¿e
nale¿y w¹tpiæ, by ktokolwiek
rozs¹dny móg³ w nie uwierzyæ. Tym bardziej, ¿e podobne zarzuty zw³aszcza rasizmu
i przestêpczoci stawiali nam
Kuroñ z Unii Wolnoci i Ikonowicz z Polskiej Partii So-
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jêciem w Polsce przez obcy
kapita³ wszelkiej w³asnoci.
Przekupni senatorowie w
styczniu br. dopucili siê równie¿ zdrady, zatwierdzaj¹c tê
haniebn¹ ustawê sejmow¹,
zagra¿aj¹c¹ przejmowaniu
terytorium Polski przez obcokrajowców, g³ównie Niemców.
Maj¹ oni zamiar w ci¹gu najbli¿szych lat wykupiæ po³owê
obszaru województwa warmiñsko-mazurskiego. Jest to
plan zbie¿ny z niemieckimi
staraniami przejêcia fabryk i
ziemi w rosyjskim obwodzie
kaliningradzkim. Celem
ostatecznym tych dwóch operacji jest odtworzenie niemieckich Prus Wschodnich
kosztem Polski i Rosji. Masowym wykupem przez Niemców polskiej ziemi zagro¿one
s¹ równie¿ Pomorze, l¹sk i
Wielkopolska. Niemcom nie
tylko sprzyja zdradziecka
w³adza w Polsce, lecz tak¿e
spowodowana przez tê w³adzê nêdza polskiego rolnika
i niska cena polskiej ziemi,
ni¿sza o 20 do 40 razy od
ceny ziemi w Niemczech.
Zatem niejeden g³oduj¹cy
rolnik mo¿e sprzedaæ ziemiê
Niemcowi, który za cenê jednego hektara w Niemczech
kupi w Polsce 40 hektarów.
Czy¿by o tym wszystkim
nie wiedzieli pos³owie i senatorowie? Czy¿by nie znali s³ynnego powiedzenia
wielkiego Polaka Wincentego Witosa: Tyle Polski, ile
ziemi w rêkach polskiego
ch³opa! Na tej, miêdzy innymi zasadzie ustalano po I
wojnie wiatowej granicê
miêdzy Niemcami a Polsk¹.
Dok¹d siêga³a polska w³asnoæ szczególnie ziemi, dot¹d ustanawiano terytorium
Pañstwa Polskiego.
Dzi mo¿na dok³adniej
powiedzieæ: Tyle Polski, ile
ziemi, fabryk i domów w rêkach Polaków i Pañstwa
Polskiego! Dobrze o tym
wiedz¹ pos³owie i senatorowie, którzy wiadomie i za
obce pieni¹dze uchwalaj¹
ustawy umo¿liwiaj¹ce przejmowanie Polski po kawa³ku
przez obcy kapita³ i obcokrajowców, przewa¿nie Niemców. W ten sposób polscy
parlamentarzyci przygotowuj¹ grunt pod przesuniêcie
na wschód granicy polskoniemieckiej, wed³ug zasady
kanclerzy Hitlera i Schro-
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edera: Pañstwo niemieckie
siêga tam, gdzie siêga w³asnoæ niemiecka, gdzie ¿yj¹
niemieccy w³aciciele. Gdyby Polska wesz³a do Unii
Europejskiej, w³adze niemieckie przy³¹cz¹ do Niemiec ka¿dy hektar wczeniej
wykupionej polskiej ziemi.
Dlatego rolniku polski - nie
sprzedawaj Niemcom i innym obcym ani piêdzi polskiej ziemi! Nie sprzedawajcie Polacy obcym kapitalistom Polskich fabryk! Polska nie jest na sprzeda¿!
Polska jest wiêt¹, nienaruszaln¹, wieczn¹ w³asnoci¹
Polaków!
Pos³owie i senatorowie,
uchwalaj¹cy nieograniczon¹
wyprzeda¿ obcemu kapita³owi polskiej ziemi, dopucili
siê zdrady Polski, za któr¹
ka¿de rozs¹dne i sprawiedliwe prawo przewiduje najwy¿szy wymiar kary. Ale pos³owie i senatorowie, chc¹c
bezkarnie wys³ugiwaæ siê
obcemu kapita³owi, znieli
karê mierci i konfiskaty
maj¹tku. Uchwalili opracowan¹ przez SLD pod przewodnictwem Aleksandra
Kwaniewskiego antypolsk¹
i antypracownicz¹ Konstytucjê, gwarantuj¹c¹ pos³om
ca³kowit¹ bezkarnoæ i bezpieczeñstwo, zabezpieczaj¹c¹ ich przed kontrol¹ wyborców i kar¹ nawet za zdradê
Polski. Oto te dyktatorskie
artyku³y:
Artyku³ 104
1. Pos³owie s¹ przedstawicielami Narodu. Nie wi¹¿¹
ich instrukcje wyborców.
Pos³owie mog¹ wiêc wyborcom obiecaæ wszystko, by
spowodowaæ swój wybór, a
potem realizowaæ co wrêcz
przeciwnego. Tak te¿ czyni¹.
Artyku³ 105
1. Pose³ nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci
za swoj¹ dzia³alnoæ wchodz¹c¹ w zakres sprawowania mandatu poselskiego
ani w czasie jego trwania,
ani po jego wyganiêciu. Za
tak¹ dzia³alnoæ pose³ odpowiada wy³¹cznie przed Sejmem,
Pos³owie mog¹ wiêc
uchwaliæ wszystko - wyrzucanie rodzin z ma³ymi dzieæmi na bruk, rabowanie polskiej w³asnoci przez obcy

kapita³, zwiêkszanie bezrobocia, niszczenie gospodarki, nauki, szkolnictwa i s³u¿by zdrowia, przekazywanie
po kawa³ku polskiej ziemi
Niemcom. Mog¹ niszczyæ
Polaków i zdradzaæ Polskê.
Tak te¿ czyni¹ i nic nie mo¿na im za to zrobiæ do koñca
ich ¿ycia zgodnie z zatwierdzon¹ przez nich Konstytucj¹. Bowiem za tak¹ antypolsk¹ i antypracownicz¹
dzia³alnoæ pos³owie nie odpowiadaj¹ przed Narodem,
prawem i S¹dem, lecz wy³¹cznie przed Sejmem czyli

wanie programów zwalczania bezrobocia,

przed kolegami we w³asnym
skorumpowanym i przestêpczym gronie, jedni przed
drugimi, Buzek przed Krzaklewskim i Krzaklewski
przed Buzkiem. Jako ¿ywo,
przypomina to bardziej faszyzm, ni¿ demokracjê, wedle zasady: Wszystko nam
wolno i przed nikim nie odpowiadamy. Tych wszystkich pos³ów nie wolno ponownie wybraæ do Sejmu i
raz na zawsze trzeba odsun¹æ ich od w³adzy. Ci wszyscy pos³owie mieli znów dostaæ ponad tysi¹c z³otych
podwy¿ki, ale zgodzili siê na
jej odwo³anie w obawie
przed gniewem spo³eczeñstwa.
Inne artyku³y uchwalonej przez tych pos³ów Konstytucji s¹ równie przera¿aj¹ce.

bezrobocia, to my dobrze
wiemy. Ono stale ronie
zgodnie z wrogimi planami
Unii Europejskiej zmniejszaj¹cymi polsk¹ produkcjê.
Mamy ju¿ ponad 5 milionów
bezrobotnych czyli niemal
25% ludzi zdolnych do pracy. Wiêkszoæ bezrobotnych
g³oduje, nie maj¹c zasi³ku
gwarantowanego przez Konstytucjê.
Obowi¹zuj¹ca nas Konstytucja nie tylko sankcjonuje bezrobocie i bezdomnoæ, ale tak¿e zak³ada zrzeczenie siê przez Polskê suwerennoci.

Artyku³ 65
5. W³adze publiczne prowadz¹ politykê zmierzaj¹c¹ do
pe³nego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizo-

Czyli nasza Konstytucja uznaje bezrobocie jako
zjawisko naturalne i trwa³e, które nale¿y tylko zwalczaæ. Naszym zdaniem nale¿y je zlikwidowaæ. Bowiem
wszystkie uczciwe Konstytucje mówi¹ o prawie ka¿dego do pracy, któr¹ rz¹dz¹cy
lub w³aciciele maj¹ obowi¹zek zapewniæ. Inaczej nie
powinni rz¹dziæ ani mieæ
w³asnoci. Jak wygl¹da to
konstytucyjne zwalczanie

Artyku³ 90
1. Rzeczpospolita Polska
mo¿e na podstawie umowy
miêdzynarodowej przekazaæ
organizacji miêdzynarodowej lub organowi miêdzynarodowemu kompetencje organów w³adzy pañstwowej
w niektórych sprawach.
Ten haniebny Artyku³
ograniczaj¹cy, a nawet mog¹cy skasowaæ suwerennoæ

Polski, ju¿ dzia³a. Pos³owie
przekazali UE prawo ograniczenia polskiej produkcji i
ustalania co i w jakich ilociach Polska mo¿e produkowaæ, co i w jakich ilociach oraz komu mo¿e
sprzedawaæ, z jakim Pañstwem i w jakim celu mo¿e
zawieraæ umowy. Za NATO
otrzyma³o od Sejmu prawo
decydowania o iloci i jakoci Wojska Polskiego oraz o
prywatyzacji polskiego przemys³u zbrojeniowego, który
ma byæ w³asnoci¹ amerykañsk¹ i niemieck¹. Wszystko zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
nas Konstytucj¹, która jest
szkodliwa dla polskich interesów narodowych. Konstytucja nawet w sprawach finansowych odebra³a rz¹dowi znaczne uprawnienia,
uzale¿niaj¹c Polskê od obce-

go kapita³u. Spowodowa³o to
utratê przez Polskê wszystkich banków przejêtych
przez Niemców i Amerykanów. Doprowadzi³o to do
wzrostu naszego zad³u¿enia
wobec Zachodu, siêgaj¹cego
75 miliardów dolarów. Tylko sp³ata procentów powoduje znaczne ubo¿enie Polaków i bogacenie siê naszym
kosztem Pañstw Unii Europejskiej. A ponadto ze wzrostem zad³u¿enia ronie nasze uzale¿nienie polityczne
od Zachodu.
Taka antydemokratyczna
i antypatriotyczna Konstytucja zosta³a opracowana
przez lewicê na zamówienie
Unii Europejskiej, która
chwali³a j¹ i dawa³a za przyk³ad innym Pañstwom.
Tak¹ Konstytucjê zgodnie
uchwali³y w Sejmie i Senacie rzekomo walcz¹ce ze
sob¹ partie - SLD, UW,
AWS, PSL, ROP. Byæ mo¿e
by³a to ustawa uchwalona
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za odpowiedni¹ iloæ dolarów. Na pewno za dolary
Sejm uchwali³ wejcie Polski do zbrodniczego NATO.
Mieli siê temu przeciwstawiæ pos³owie PSL, jak sami
deklarowali. Ale w znamiennym posiedzeniu Sejmu
wszyscy pos³owie PSL równie¿ g³osowali za NATO.
Obecnie wszystkie partie
w Sejmie zmierzaj¹ do UE
wiedz¹c o tym dobrze, ¿e bêdzie to koniec suwerennoci
Polski, koniec polskiej w³asnoci fabryk i ziemi. Bêdzie
to zwiêkszenie bezrobocia
wród Polaków na skutek
zmniejszenia miejsc pracy w
Polsce. Mówi³ o tym 26
stycznia br. w wywiadzie dla
pierwszego programu Polskiego Radia przebywaj¹cy
w Londynie Balcerowicz. Zachêca³ UE do szybkiego
przyjêcia Polski, która jako
du¿y rynek zbytu doprowadzi w Pañstwach Zachodu do
zwiêkszenia produkcji i zatrudnienia co najmniej 1 miliona bezrobotnych. Balcerowicz szczerze mówi, ¿e UE
bêdzie siê rozwijaæ kosztem
marniej¹cej Polski, podobnie jak dawne kolonialne
metropolie kosztem podbitych kolonii.
Dzieñ póniej, 27 stycznia br. w Davos na wiatowym Forum Gospodarczym
prezydent Kwaniewski prosi³ przywódców Zachodu o
szybkie przyjêcie Polski do
UE. Obiecywa³ kapitalistom
dalsze przyspieszone przejmowanie w Polsce fabryk i
ziemi. W tym czasie porz¹dni ludzie demonstrowali w
Davos przeciwko amerykañskiemu globalizmowi i Unii
Europejskiej, które d¹¿¹ do
panowania nad wiatem i
skupienia w nielicznych rêkach wiatowej w³adzy i bogactwa. Na skutek tej nieludzkiej polityki, 1,5 miliarda ludzi na wiecie ¿yje w
nêdzy, a niemal 1 miliard
g³oduje. W Polsce bieduje
ju¿ 20 milionów ludzi, a g³oduje 7 milionów. Po przyjêciu do UE bêdzie jeszcze gorzej.
Wiedz¹ o tym dobrze najbardziej liberalni, najbardziej antynarodowi i antysocjalni przywódcy SLD - Miller, Oleksy, Iwiñski, którzy
30 stycznia br. w Berlinie
prosili uni¿enie kanclerza

Niemiec Schroedera o przyjêcie Polski do UE. Prosili
równie¿ o mo¿liwoæ zatrudniania bezrobotnych Polaków w Niemczech, nie chc¹c
mieæ k³opotów z nasilaj¹cymi siê demonstracjami g³odnych. Tymczasem plan
Schroedera jest jednoznaczny - nie dopuciæ do osiedlenia siê Polaków w Niemczech i masowo osiedlaæ
Niemców w Polsce jako w³acicieli wykupywanych fabryk, sklepów i ziemi.
Dlaczego rz¹dz¹cy coraz
gwa³towniej d¹¿¹ do UE,
która jawnie zagra¿a Polsce
i budzi niechêæ wiêkszoci
Polaków? Jest tak dlatego,
¿e UE zapewnia rz¹dz¹cym
niebywa³e korzyci materialne oraz ochronê przed
rosn¹c¹ wciek³oci¹ zdradzonych i okradzionych Polaków. Wystarczy patrzeæ na
wyrzucanych z pracy przez
w³aciciela amerykañskiego
robotników fabryki opon w
Dêbicy. Wystarczy patrzeæ
na bezrobotnych i g³oduj¹cych górników zamkniêtych
z rozkazu UE kopalñ wa³brzyskich jako rzekomo nieop³acalnych. Ci górnicy kopi¹ rêcznie w budowanych
przez siebie bieda-szybach
najwartociowszy wêgiel,
którego Zachód zabroni³ Polsce wydobywaæ. Wystarczy
patrzeæ na demonstruj¹cych
8 lutego br. w Katowicach
hutników zagro¿onych masowym wyrzuceniem z pracy.
Nie dziwiê siê niszczycielom Polski z UW i AWS - Olechowskiemu, P³a¿yñskiemu,
Tuskowi i innym, którzy w
zagro¿eniu porzucaj¹ swoje
skompromitowane partie i
buduj¹ Platformê Obywatelsk¹, a raczej tratwê ratunkow¹. Chc¹ siê uratowaæ przed
gniewem wyborców i jeszcze
raz w nadchodz¹cych wyborach nabraæ Polaków, którzy
maj¹ ju¿ doæ wrednej Solidarnoci i Unii Wolnoci. Ale
tym razem nie wolno nam daæ
siê nabraæ. Platforma Obywatelska to równie¿ antypolska
i antysocjalna partia. Wystarczy wspomnieæ o wicemarsza³ku Senatu Tusku, który
oficjalnie g³osi potrzebê powstania Pañstwa kaszubskiego, odrywaj¹cego od Polski Pomorze Gdañskie. Podobnie jak polski wiceminister spraw zagranicznych
Radek Sikorski proponowa³
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od³¹czenie l¹ska od Polski.
Co do Kaszubów s¹ to bardzo
dobrzy Polacy, czego nie mo¿na powiedzieæ o Tusku. Gdyby cz³onek Kongresu amerykañskiego g³osi³ oderwanie
Florydy od USA, móg³by straciæ ¿ycie. Po to miêdzy innymi jest zachowana w tym
Pañstwie kara mierci.
W tej sytuacji SLD jest
pewny zwyciêstwa w wyborach do Sejmu i Senatu. Ale
to zwyciêstwo nie da nic dobrego ani Polsce ani Polakom.
SLD zmierza bowiem do tego
samego, do czego zmierza
ca³a prawica - do totalnej
wyprzeda¿y maj¹tku narodowego, do Unii Europejskiej
likwiduj¹cej suwerennoæ
Polski, do NATO nastawiaj¹cego i wykorzystuj¹cego Polaków przeciwko Rosji i pozosta³ym Pañstwom s³owiañskim.
SLD zmierza do tego samego, przeciwko czemu wypowiedzia³ siê z koñcem
stycznia w telewizji rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Protestowa³
przeciwko zmniejszaniu w
bud¿ecie pañstwowym nak³adów na naukê i szkolnictwo,
mówi¹c wprost, ¿e to zbrodnia na narodzie, która drastycznie obni¿y poziom umys³owy Narodu i umieci Polskê w przedsionku Europy.
Ratunkiem dla Polski
jest wprowadzenie do Sejmu
nowej, wie¿ej si³y. Mo¿e ni¹
byæ tylko taki szeroki ruch
narodowy, obejmuj¹cy obok
inteligencji równie¿ robotników i rolników, jaki reprezentuje Polska Wspólnota
Narodowa. Warto wiêc zainteresowaæ siê naszym programem i naszymi kandydatami na pos³ów, typowanymi z ró¿nych rodowisk spo³ecznych i zawodowych, z
ró¿nych stowarzyszeñ i
zwi¹zków zawodowych.
Warto takich Polaków wybraæ do Sejmu! Stworzy to
realn¹ szansê powstrzymania niszczenia Polski i Polaków, szansê wykorzystania dla nas wszystkich nieprzebranych bogactw naszego Kraju!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej

Dokoñczenie ze strony 1
cjalistycznej i te¿ ¿¹dali delegalizacji Polskiej Wspólnoty Narodowej. Obaj zostali
przez nas podani do S¹du za
szkalowanie naszej partii
znanej z polskiego patriotycznego oblicza.
Chocia¿ poziom omawianej notatki jest ¿enuj¹co niski, ¿¹damy od Leszka Bubla
ujawnienia jej autorów, abymy mogli podaæ ich do S¹du
za oszczerstwo oraz domagaæ
siê od nich przeprosin. Przypuszczamy, ¿e podpisane pod
notatk¹ organizacje nie istniej¹. S³u¿¹ tylko do uwiarygodnienia k³amliwej notatki
ze zmylonymi zarzutami,
której autorem mo¿e byæ sam
Leszek Bubel.
Pomimo, ¿e ca³a ta sprawa nie zas³uguje na uwagê,
to jednak musimy reagowaæ
na ni¹ stanowczo. Bowiem w
numerze 1 z 2001 roku gazety Tylko Polska na stronie
14 wydania rozpowszechnianego w Poznaniu oraz w numerze 2 tej¿e gazety na stronie 14 wydania rozpowszechnianego w Warszawie ukaza³
siê materia³ zatytu³owany
Oto oni. Osoby o zmienionych nazwiskach (bez tych,
którzy je zachowali w wersji
¿ydowskiej). Jest to zapewne równie¿ materia³ autorstwa Leszka Bubla. W materiale tym jest napisane: Boles³aw Tejkowski Benio Tejkower, prezes Wspólnoty
Narodowej, autor wielu prowokacji wykorzystanych
przez ¯ydów w skali wiatowej. Wymienia siê tutaj nazwisko Tejkower jako rzekomo moje prawdziwe nazwisko, które jakoby zmieni³em
na Tejkowski. Jest to oczywicie bzdura. Nie ma w Polsce
nazwiska Tejkower. Zmyli³
je w 1991 roku znany k³amca i oszczerca Polaków - Jerzy Urban i przypisa³ mojej
osobie tylko po to by zasugerowaæ, ¿e nie jestem Polakiem oraz, ¿e nie mam prawa kierowaæ polskim ruchem
narodowym. Przypisywanie
mi innej narodowoci temu
w³anie s³u¿y³o i nadal s³u¿y.
Podobnie s³u¿y temu mówienie o mnie jako o prowokatorze. Jest to tak¿e k³amstwo i
oszczerstwo, poniewa¿ pogl¹dy polityczne g³oszê jawnie i
na ich podstawie dzia³am
równie¿ jawnie.
Stwierdzam tak¿e jawnie,
¿e ka¿da narodowoæ jest god-

na szacunku. Nierzadko za
swoj¹ narodowoæ cz³owiek
oddaje ¿ycie. Jak ka¿dy normalny cz³owiek, jestem dumny ze swojej narodowoci polskiej. Dlatego usi³owanie
zmieniania mojej narodowoci przez Urbana i Bubla jest
tyle mieszne co oburzaj¹ce.
Szacunek dla mojej rodziny,
jej nazwiska i jej polskiej
dzia³alnoci narodowej ka¿e
mi wyjaniæ te sprawy.
Mój ojciec Roman Tejkowski i moja matka Zofia Tejkowska z domu Talarczyk
byli w Kruszwicy cz³onkami
Narodowej Demokracji i powstañcami wielkopolskimi.
Znajdowali siê tam sami Polacy walcz¹cy przeciwko niemieckim zaborcom sk¹din¹d
popieranym przez ¯ydów.
Rodzice moi nale¿eli do
wszystkich kolejnych partii
narodowych - Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa Narodowego. W czasie okupacji
niemieckiej bylimy w 1940
roku wysiedleni z Kruszwicy
do wsi Mogi³a pod Krakowem
i tam rodzice moi dzia³ali w
Armii Krajowej. Rodzice mojego ojca wraz z jego rodzeñstwem, nazywaj¹cy siê Tejkowscy, dzia³ali na rzecz
przy³¹czenia po I wojnie wiatowej Gdañska do Polski. W
od³¹czonym od Polski Wolnym Miecie Gdañsku nale¿eli do Polonii Gdañskiej walcz¹cej przeciwko Niemcom o
polskoæ Gdañska. Byli wród
nich tylko Polacy. Po wybuchu II wojny wiatowej, brat
mojego ojca czyli mój stryjek
Czes³aw Tejkowski zosta³ rozstrzelany przez Niemców w
obozie Stutthof 11-go stycznia
1940 roku. W tym niemieckim obozie zag³ady ojciec
mojego ojca czyli mój dziadek
Anastazy Tejkowski by³ najstarszym polskim wiêniem
politycznym. Zamieszkuj¹cy
w Poznaniu bracia mojej matki z domu Talarczyk byli w
Wojsku Polskim i Armii Krajowej, walcz¹c przeciwko
Niemcom od 1939 do 1945
roku. Jeden z nich - mój wujek Zbigniew Talarczyk jako
pilot myliwca w stopniu majora bra³ udzia³ w Bitwie o
Angliê w dywizjonach polskich. Byli tam sami Polacy.
Fakty te s¹ udokumentowane w archiwach i wydanych ksi¹¿kach, miêdzy inny-
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kwoty 227 milionów z³. Jednoczenie zad³u¿enie zak³adu
zawy¿ono ponad 6 razy do
kwoty 377 milionów z³, co
by³o pretekstem do og³oszenia upad³oci. Taka zagrywka nagminnie jest stosowana
w procesie wyw³aszczania
narodu z jego maj¹tku. Obcy
inwestor wynegocjowa³ cenê
73 miliony z³, ale od razu zainkasowa³ 43 miliony z³ z kasy
przejêtego zak³adu. Do skarbu
pañstwa nie wp³ynê³a nawet
ró¿nica, bo oferentowi roz³o¿ono wp³aty na wiele lat, co przy
polskiej stopie inflacji oznacza
miesznie ma³e pieni¹dze. Kiedy za x lat nowy w³aciciel
sp³aci nale¿noæ oka¿e siê, ¿e

zarobi³ netto miliardy, wyk³adaj¹c tylko kilkadziesi¹t milionów na prowizje dla us³u¿nych
polskich biurokratów.
Zielone Brygady z padziernika 2000 r. opisuj¹ szwindel
innego rodzaju. W³adze Warszawy gminy Centrum wesz³y
w spó³kê z Elektrimem, daj¹c grunty Portu Praskiego.
Elektrim zobowi¹za³a siê
zbudowaæ Most wiêtokrzyski
w zamian za tytu³ w³asnoci
gruntów portu, w którym planuje zbudowaæ dzielnicê wysokociowych biurowców. Wycena publicznych gruntów w
1998 r. zosta³a ra¿¹co zani¿ona w stosunku do ceny rynkowej, np. przyleg³¹ do portu

dzia³kê sprzedano w 2000 r. za
cenê jednostkow¹ 25 razy wy¿sz¹, ni¿ ustalon¹ w wycenie.
Jeli umowa by³aby uczciwa,
Elektrim musia³by wybudowaæ 20 takich mostów. To nie
koniec. Most kosztowa³ 110
milionów z³, ale gmina Centrum (czyli my mieszkañcypodatnicy) musielimy wy³o¿yæ
110 milionów z³ na budowê
dojazdów i przebudowê Wis³ostrady. Marcin wiêcicki, by³y
prezydent miasta i cz³onek
UW, podpisywa³ wszystkie rachunki i transakcje. Korzyci
komunikacyjne z Mostu wiêtokrzyskiego s¹ niewielkie,
poprawia on dojazd jedynie w
rejonie przysz³ej dzielnicy, któ-

r¹ zbuduje na uzyskanym terenie Elektrim.
Wed³ug rozeznania Adama
Grzeszaka o inwestycjach w
nieruchomoci (Polityka z 28.
X. 2000 r.), sprzedawcy  od
Skarbu Pañstwa po lokalne
samorz¹dy  nie musz¹ dokonywaæ szczegó³owej ich wyceny. Id¹ wiêc za bezcen atrakcyjne grunty po³o¿one na terenie upad³ych zak³adów. Sprzedawcy niby dbaj¹ o to, by nabywca zaj¹³ siê maj¹tkiem,
kontynuacj¹ produkcji, pracownikami i d³u¿nikami. Tymczasem zobowi¹zania inwestorskie pozostaj¹ zwykle na
papierze, bo s¹ nie do wyegzekwowania. Zak³ady likwiduje
siê i zwalnia pracowników.
Celem tych machinacji jest
wy³¹cznie uzyskanie atrakcyjnego terenu, budynków itp.
Grzeszak wskazuje na symbiozê biurokracji z inwestoramispekulantami: po zakupie nabywca ³atwo uzyskuje u w³adz
samorz¹dowych zmianê przeznaczenia nieruchomoci w
stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego.
Grzeszak pisa³, ¿e obecny w³aciciel by³ej Stoczni Gdañskiej
wchodzi w porozumienia z w³adzami miasta, by up³ynniæ
czêæ nieruchomoci pod nowe
centrum miejskie.

ODDALI

KOKOSZKÊ

Poznañski, profesor zwyczajny
ekonomii na Uniwersytecie
Stanu Waszyngton w Seattle,
w sposób zrozumia³y dla laika
wyt³umaczy³ w swej ksi¹¿ce, co
zrobili SLD-AWS-UW-owcy i
dlaczego to jest zbrodnia na
wielk¹ skalê. Bêd¹c pokan¹
czêci¹ maj¹tku narodowego
Polski, przemys³ i banki wytworzy³y w 1989 r. przynajmniej po³owê ³¹cznego dochodu narodowego 140 miliardów
dolarów. W³adze wyprzedaj¹
ten maj¹tek za sumê, która
pod koniec prywatyzacji osi¹gnie oko³o 20 miliardów dolarów, czyli za nie wiêcej ni¿ 10
% aktualnej wartoci. To w³anie t¹ napêdzan¹ korupcj¹
wyprzeda¿ autor nazywa
wielkim przekrêtem  wielkim dlatego, ¿e spowodowa³
powa¿ne dla narodu i d³ugoterminowe nastêpstwa tj.:
a) Rz¹d straci³ okazjê zainkasowania funduszy ze sprzeda¿y, które pozwoli³yby podwoiæ
maj¹tek narodowy, np. w postaci programów dla najbiedniejszych, s³u¿by zdrowia,
szkolnictwa, nauki, budownic-
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twa mieszkaniowego, transportu kolejowego, przemys³u
obronnego, itd.
b) Oddano kokoszkê nios¹c¹
z³ote jaja w rêce obce za cenê
zwyk³ego jajka. Zagraniczni
posiadacze i ko³a finansowe
bêd¹ zbieraæ te z³ote jaja spod
zakupionych inwestycji, maj¹c kontrolê nad wytworzonymi dochodami.
c) Zmarnowano szansê zbudowania silnej polskiej klasy
redniej. Ta klasa jest nieodzowna w pañstwach wolnego rynku, gdzie przysparza
spo³eczeñstwom ogólny dobrobyt.
d) Zaprzepaszczono mo¿liwoæ
sterowania gospodark¹ za pomoc¹ instrumentów finansowych, np. rz¹dowymi po¿yczkami niskoprocentowymi dla
powstaj¹cych ma³ych przedsiêbiorstw prywatnych.
e) Uzale¿niono naród od obcych interesów, które mog¹
egzekwowaæ ustêpstwa w polityce zagranicznej i wewnêtrznej Polski szanta¿em gospodarczym.
Jak niekorzystna mo¿e byæ
obca w³asnoæ kapita³u, niech
wiadczy przyk³ad bankructwa Daewoo, którego wierzyciele chcieli up³ynniæ maj¹tek
koncernu, by odzyskaæ swoje
pieni¹dze. Przysz³oæ 50 tysiêcy pracowników zawis³a na
nitce, jak i interesy polskich
posiadaczy samochodów tej
marki, z uwagi na mo¿liwoæ
zaniechania produkcji czêci
zamiennych. Dla ironii losu
polski rz¹d rozpatrywa³ opcjê
wykupu i nacjonalizacji polskich zak³adów Daewoo. Ciekawe, czy koreañscy wierzyciele sprzedaliby Skarbowi Pañstwa zak³ad za równie nisk¹
cenê jak on oddawa³ maj¹tek
obcym.

Z£OM

ZA GROSZ

Wyprzeda¿ odbywa³a siê w
b³yskawicznym tempie, nieznanym w reformach jakiegokolwiek normalnego kraju
kapitalistycznego. Z ka¿d¹
transakcj¹ sprzeda¿y jaki
neo-aparatczyk zdobywa³ fortunê w postaci prowizji za
umo¿liwienie zakupu po grubo zani¿onej cenie, symbolicznie przedstawianej przez Poznañskiego jako 10% wartoci
rynkowej. Byæ mo¿e maj¹tek
roztrwoniono za jeszcze mniej,
w myl zasady Im ni¿sz¹ cenê
mi za³atwisz, tym wy¿sza bêdzie prowizja. Winni t³umacz¹
siê potrzeb¹ szybkiego wyrównywania bilansu p³atniczego i
bud¿etowego pañstwa. Na to
Poznañski ma prost¹ odpowied: Jeli istotnie nikt nie
dawa³ wiêcej ni¿ 10-15% za
polski kapita³ [produkcyjny],
to nie nale¿a³o go sprzedawaæ.
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A jednak sprzedano go nie licz¹c siê z dobrem ogólnym, czyli  zgodnie z definicj¹  przewa¿y³a korupcja. Przypadek
Stoczni Gdañskiej jest ra¿¹cym przyk³adem k³amstwa o
braku krajowego kapita³u inwestycyjnego, gdy¿ polscy nabywcy oferowali znacznie wiêcej ni¿ obcy, ale przegrali  chyba na prowizjach dla sprzedajnych urzêdnikach.

POLEMIKI

KLIKI

Jedn¹ z pere³ek demagogicznej polemiki na temat
Wielkiego Przekrêtu jest wypowied by³ego ministra przekszta³ceñ w³asnociowych, Janusza Lewandowskiego z UW,
¿e ksi¹¿ka ujawnia pozytywny idea³ autora, jak¿e bliski
Ukrainie i Bia³orusi, pozwalaj¹cy zrozumieæ jego histeryczny atak na zdradzieck¹ politykê polskich, wêgierskich i
czeskich libera³ów. Przeczyta³em ksi¹¿kê i nie znalaz³em
ani histerii, ani sentymentów
za Europ¹ Wschodni¹ czy innymi prze¿ytkami komunizmu, natomiast autor kilkakrotnie potêpia system komunistyczny. Chc¹c nie chc¹c
wnioskujê, ¿e by³y minister
wpad³ w panikê widz¹c prawdê o zapocz¹tkowanych przez
siebie reformach, i, byæ mo¿e
 w³asnych przekrêtach (np.
jego sztandarowa transakcja
sprzeda¿y Zamech, papierni w
Kwidzyniu, czy prywatyzacji
KrakChemii zakoñczonej
oskar¿eniem Lewandowskiego
przez prokuraturê).
Ryszard Bugaj w Gazecie
Wyborczej nazwa³ ksi¹¿kê
Poznañskiego pogardliwie
dzie³kiem, za sam obliczy³,
¿e polski pokomunistyczny
kapita³ wytwarza na jednostkê szeæ razy tyle dochodu narodowego co np. kapita³ niemiecki. W tym twierdzeniu jest
pu³apka, bo jeli kapita³ jest
nic nie wart, a dochód narodowy jest bardzo wysoki to wypada, ¿e ten niby ¿a³osny kapita³ po komunistach jest nieprawdopodobnie wydajny.
Tymczasem niemiecki kapita³,
jak przeciêtny wiatowy, wytwarza rocznie równowa¿nik
oko³o 1/3 swej wartoci w postaci dochodu narodowego.
Wed³ug apologetów chorego
neo-liberalizmu takich jak
Bugaj, polski kapita³ wytwarza³by wiêc, a¿ trzy jednostki
dochodu na jednostkê kapita³u  wiatowy rekord wydajnoci, którego od dziesiêcioleci nie

Gazetowych k³amstw ci¹g dalszy:

Tu chodzi o wybory
Dokoñczenie ze strony 3

uda³o siê pobiæ najbardziej rozwiniêtym pañstwom wiata!

KRYPTO-KOMUNISTA?

Redaktor Wróblewski nazwa³
Wielki przekrêt wielkim be³kotem oraz nudn¹ lektur¹,
jakby j¹ rzeczywicie przeczyta³ i zrozumia³. Jak Bugaj,
skoncentrowa³ siê na niedorzecznociach: Poznañski nie
ma racji, bo jest krypto-komunist¹ upieraj¹cym siê, ¿e komunici z Gierkiem na czele
pozostawili po sobie ogromny
kapita³. Wróblewski powtórzy³
bzdurê g³oszon¹ przez UW, ¿e
komunizm nie zostawi³ nic,
czyli ¿e obcy nabywcy nic nie
zabrali  nie mo¿e wiêc byæ
mowy o tym, ¿eby kto umylnie zani¿a³ ceny prywatyzowanych zasobów. Styl przyjêty
przez zas³u¿onego PRLowskiego autora, Wróblewskiego, przypomnia³ mi demagogów w³anie z tego okresu,
którzy g³osili wy¿szoæ socjalizmu nad kapitalizmem.
Brednie Wróblewskiego przypomnia³y mi te¿ wypowied
prezeski NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz w styczniu 2000 r.,
¿e okres komunizmu w Polsce
to zmarnowany czas. Wróci³em wtedy z b³yskawicznej
podró¿y poci¹giem Szczecin 
Bia³ystok i z powrotem. Trasa
zosta³a zelektryfikowana do
1989 roku. Teraz tam, jak po
prywatyzacji British Rail, t³ok
i ceny biletów wzros³y, tabor
zmarnia³, a o torowiska i bezpieczeñstwo coraz mniej siê
dba, jakby samochody mog³y
sprostaæ zadaniom przewozowym tylko dlatego, ¿e nie s¹
prze¿ytkiem PRL-u. Znaleli
siê i tacy, którzy próbowali
zdyskredytowaæ nie tezy Poznañskiego, lecz jego przynale¿noæ akademick¹ do prowincjonalnego uniwersytetu
stanu Waszyngton. Pewien
m¹drala napisa³, ¿e g³os z Harvardu, to owszem, ale jakie
odg³osy z Seattle? Na Harvardzie to sami geniusze, a profesor ze Seattle to na poziomie
polskiego licealnego nauczyciela. Krytyk ten wykaza³ brak
znajomoci systemu amerykañskiego, gdzie owszem, s¹
snobistyczne orodki przyci¹gaj¹ce najlepszych i fundusze
od kompleksu rz¹dowo - przemys³owo - wojskowego, ale s¹
te¿ inne, gdzie pozostali geniusze uprawiaj¹ nie gorsz¹ naukê. Jak w Polsce, nie wa¿ne,
gdzie siedzi profesor, tylko co
mu wychodzi z g³owy. Krytyk
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pewnie nie wiedzia³ nawet,
gdzie le¿y najwiêkszy orodek
akademicki Pó³nocnego Zachodu USA.

PODATNY

GRUNT

Poznañski ma tyle interesu politycznego do wygrania
swoj¹ ksi¹¿k¹, ile Uniê Wolnoci obchodzi przysz³oæ kraju.
Pismacy z propagandy g³ównego nurtu oczywicie zarzucili
mu stronniczoæ  od post-komunisty (jakby zabrak³o polskich s³ów jak pokomunistyczny przy t³umaczeniu
strawy z zachodnich orodków
opiniotwórczych na jêzyk polskiej nowomowy) po cynika
uprawiaj¹cego propagandê,
która trafi na podatny grunt.
Istotnie grunt by³ podatny, kiedy Wielki przekrêt znalaz³
siê w ksiêgarniach wiosn¹
2000 roku, s¹dz¹c po sonda¿ach w lecie tego¿ roku. Od
maja jego ksi¹¿ka rozesz³a siê
w nak³adzie ponad 20 000 egzemplarzy, co stanowi absolutny powojenny rekord w tej kategorii ksi¹¿ek. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej
mówili o tej ksi¹¿ce pochlebnie prawie wszyscy kandydaci, wielu z nich uzna³o j¹ za najwiêksze wydarzenie ostatnich
lat. W tym samym czasie, gdy
Wielki Przekrêt dosta³ siê na
pierwsze miejsce na licie bestsellerów (np. w Rzeczpospolitej), sonda¿e opinii ludnoci
wykazywa³y, ¿e ponad 65%
pytanych niekorzystnie ocenia³o wp³yw dotychczasowych
reform na ich ¿ycie. Ponad 47%
uwa¿a³o reformy przeprowadzone od 1989 r. za nieudane,
czyli ¿e grunt istotnie by³ podatny, i to dziêki krytykom Poznañskiego, bo to oni zrujnowali gospodarkê. Jaki potencja³ wybuchu spo³ecznego
stworzyli naprawiacze Polski, niech wiadcz¹ niezale¿ne
komentarze dwu nieznanych
siê nawzajem ludzi po wys³uchaniu prelekcji Poznañskiego. Jeden z polskiej opozycji,
drugi  polski przedsiêbiorca
we Wiedniu, obaj podeszli do
Poznañskiego mówi¹c, ¿e
gdyby naród wiedzia³ o tym
wczeniej, wyszed³by masowo
na ulice.
Ci¹g dalszy w nastêpnym
numerze.
dr in¿. Piotr Bein,
ekonomista
w rz¹dzie Kanady.
Streszczenie i opracowanie
redakcji Wspólnoty.

mi w ksi¹¿ce Henryka £ady
pod tytu³em Wybitni dzia³acze organizacji rolniczych na
Kujawach 1864-1939 wydanej w 1984 roku w Inowroc³awiu oraz w ksi¹¿ce Gabrieli
Danielewicz pod tytu³em W
krêgu Polonii Gdañskiej wydanej w 1996 roku w Gdañsku. W wietle tych ogólnie
dostêpnych dokumentów nazwisko Tejkowski, noszone
przez mojego dziadka i ojca
oraz przeze mnie, jest wymieniane w niezmiennej formie
od co najmniej 150 lat. Bowiem moja rodzina przeciwstawia³a siê germanizacji i
zachowywa³a polskoæ równie¿ w brzmieniu swojego
nazwiska. Mo¿na byæ dumnym z takiego nazwiska i z
takiej rodziny oraz jej patriotycznych czynów. Dlatego staram siê moj¹ rodzinê naladowaæ, broni¹c Polski przed
zagra¿aj¹c¹ nam Uni¹ Europejsk¹ i NATO oraz bezprawn¹ i zbrodnicz¹ wyprzeda¿¹
obcemu kapita³owi polskiego
maj¹tku narodowego.
W tym wietle bardzo ¿a³onie i g³upio wygl¹daj¹
zmylone informacje o cz³owieku nazwiskiem Tejkower,
którego nie ma i nigdy nie
by³o. Jak mo¿na pisaæ takie
bzdury, jak mo¿na nie mieæ
szacunku do swoich czytelników i tak ich bezczelnie ok³amywaæ. Tym bardziej, ¿e
k³amstwo o rzekomym Tejkowerze zamieci³ Bubel w jednej ze swoich ksi¹¿eczek zatytu³owanej Poznaj ¯yda.
Chyba, ¿e Bubel wzoruje siê
na niemieckim propagandzi-

cie hitlerowskim - Goebbelsie. Mówi³ on, ¿e k³amstwo
nieustannie powtarzane staje siê prawd¹.
Intencje k³amstwa Bubla
s¹ oczywiste. Chodzi o dezorientacjê wyborców i pomniejszenie szans Polskiej
Wspólnoty Narodowej oraz
moich jako jej przewodnicz¹cego w nadchodz¹cych wyborach do Sejmu, w których
jako partia narodowa bierzemy udzia³.
Dlatego domagam siê od
Leszka Bubla opublikowania
na ³amach Tylko Polska niniejszego artyku³u. ¯¹dam
przeproszenia mnie za k³amstwa i oszczerstwa zawarte w
omówionych wy¿ej publikacjach, zamieszczonych w Tylko Polska. ¯¹dam równie¿
ujawnienia nazwisk i adresów autorów obu publikacji,
abym móg³ przeciwko nim
skierowaæ oskar¿enie do
S¹du.
Leszek Bubel musi równie¿ wyt³umaczyæ, dlaczego
pisze oraz zamieszcza w swoich ksi¹¿kach i gazetach
k³amstwa o Polakach. Niech
da spokój Polakom i zajmie
siê samym sob¹. Bêdzie to
dla niego po¿yteczniejsze, ni¿
szkalowanie jednych Polaków i m¹cenie w g³owach innym w sytuacji skrajnego zagro¿enia Narodu Polskiego.
Warto te¿ wiedzieæ czy Bubel
m¹ci z w³asnej woli czy na
czyje polecenie, a jeli tak to
na czyje?
Boles³aw Tejkowski

[Póki w narodzie myl swobody ¿yje]
Póki w narodzie myl swobody ¿yje,
Wola i godnoæ, i mêstwo cz³owiecze,
Póki sam w rêce nie odda siê czyje
I praw siê swoich do ¿ycia nie zrzecze,
To ani ³añcuch, co mu ciska szyjê
Ani utkwione w jego piersiach miecze,
Ani go przemoc ¿adna nie zabije 
I w noc dziejowej hañby nie zawlecze.
Zgin¹æ on mo¿e z w³asnej tylko rêki:
Gdy nim ow³adnie rozpacz senna, g³ucha,
Co mu spoczynek wska¿e w grobie miêkki 
I to zw¹tpienie, co szepce do ucha:
¯e jednym tylko lekarstwem na mêki
Jest dobrowolne samobójstwo ducha.
Adam Asnyk
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

03.01.2001
Przewodnicz¹cy sejmowej
Komisji £¹cznoci z Polakami za Granic¹ jest zaniepokojony sytuacj¹ Polaków w
Niemczech, szczególnie jeli
chodzi o finansowanie imprez
organizowanych przez mniejszoæ polsk¹ oraz o jeli chodzi o szkolnictwo. Przyczyn¹
trudnej sytuacji rodaków jest
formalno-prawna asymetria w zapisach traktatu polsko-niemieckiego, który reguluje sprawy mniejszoci niemieckiej w Polsce i polskiej w
Niemczech. Taktat ten mówi
m.in. o istnieniu mniejszoci
niemieckiej na terenie Polski,
natomiast nie u¿ywa pojêcia
mniejszoæ polska odnonie
Republiki Federalnej Niemiec Powy¿szy traktat zosta³
wynegocjowany i podpisany
przez profesora Skubiszewskeigo (UW). Traktat ten oraz
dokumenty z nim zwi¹zane
zawieraj¹ równie¿ niekorzystmne zapisy dotycz¹ce w³asnoci polskiej na dawnych
Ziemiach Odzyskanych.
Trudno chyba uwierzyæ, ¿e
profesor Skubiszewski nie
wiedzia³ lub nie by³ wiadomy, co podpisuje.

05.01.2001
Anna Knysok, pe³nomocnik
rz¹du do spraw wprowadzania ubezpieczenia zdrowotnego owidczy³a, ¿e odmowa
podpisania kontraktu z kasa
chorych przez szpital na warunkach zaoferowanych
przez kasê oznacza likwidacjê placówki. Bez kontraktu
pozostaj¹ m.in. szpitale: Bielañski , w. Zofii, Omega,
Centralny Szpital Kolejowy i
inne. Czy wolny rynek us³ug
medycznych ma oznaczaæ
monopol kas chorych? Raczej
wygl¹da to na realizacjê zamiaru likwiwidacji placów
medycznych, szczególnie specjalistycznych poprzez limitowanie rodków finansowych.

08.01.2001
Kontrola NIK w Agencji Rynku Rolnego wykaza³a, ¿e w
trackie interwencyjnego skupu zbo¿a w 1999 roku wy³u-
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dzono z bud¿etu pañstwa co
najmniej 1 milion 300 tysiêcy z³otych. Zdaniem NIK nad³u¿ycia by³y mo¿liwe w wyniku niew³aciwych zasad jego
prowadzenia.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej postanowi³, ¿e
uczelnia zostanie dwukrotnie
ca³kowiecie zamkniêta (na
pocz¹tku maja i w okresie
wakacji) z powodu decyzji
MEN o zmniejszeniu dotacji
o 6 milionów z³otych. Powy¿sza decyzja oznacza np.
wstrzyamanie na 2 miesi¹ce
prac badawczych. Prof. Tadeusiewicz w wypowiedzi dla
Panoramy owiadczy³, ¿e
to co siê dzieje z edukacj¹ to
zbrodnia na narodzie. Po tej
wypowiedzi mamy pewnoæ,
¿e nieprêdko zobaczymy go
ponownie w rodkach masowego przekazu.

wie wspomaga³ Deutsche
Bank w próbie przejêcia kontroli nad bankiem BIG-BG.
NIK skrytykowa³a równie¿
Emila W¹sacza (by³ego ministra skarbu), który zezwoli³
konsorcjum Eureko i BIG BG
na uzyskanie ogromnych
przywilejów dotycz¹cych zarz¹dzania firm¹ PZU SA.

18.01.2001
Ministerstwo Zdrowia zapomnia³o wydaæ rozporz¹dzeñ
dotycz¹cych importu docelo-

wództwa floty w Sewastopolu i jednostki ratowniczej,
wspólnych æwiczeñ wojskowych, unowoczenienia si³
lotniczych.
Leonid Kuczma, prezydent
Ukrainy odrzuci³ oskar¿enia,
i¿ ponosi odpowiedzialnoæ za
mieræ opozycyjnego dziennikarza Georgija Gongadze.
Interesuj¹ce jest to, ¿e oskar¿enia przeciwko prezydentowi pojawi³y siê po zmianie
kursu polityki Ukrainy (w
tym szczególnie jej prezydenta Kuczmy) z silnie proza-

dotycz¹cego aktualnej sytuacji w Polsce. Mówi³ o powszechnie znanych faktach:
o wielkoci oficjalnego i ukrytego bezrobocia, o bezdomoci i eksmisjach na bruk, o
zamykaniu zak³adów przemys³owych, o ubóstwie wiêkszoci Polaków i bogactwie
mniejszoci rz¹dz¹cej krajem,
o przejmowaniu gospodarki
przez zagraniczny kapita³, o
wykupie ziemi, o korupcji
w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, o skutkach wejcia
do NATO itd. Wciek³a reakcja rodków masowego przekazu w Polsce, po wyemitowaniu filmu zawieraj¹cego
fragmenty udzielonego wywiadu, wynika z faktu, ¿e w
Polsce od wielu lat, skutecznie nie dopuszcza siê Polskiej

10.01.2001
Polski Komitet Integracji z
UE przyzna³, ¿e UE nie wywi¹zuje siê ze zobowi¹zañ
zawartych w porozumieniu o
liberalizacji handlu rolnospo¿ywczego, które wesz³o w
¿ycie 01.01.2001, w zakresie
eliminacji subsydiów eksportowych.

11.01.2001
Liczba pope³nionych przestêpst w 2000 roku wzrosta
w porównaniu z rokiem 1999
o 13% do poziomu 1 266 910.

13-14.01.2001
Rz¹d Iraku przekaza³ kwotê
95 mln USD na rzecz 30 milionów Amerykanów ¿yj¹cych
w ubóstwie.
Sojusz NATO rozpisa³ konkurs na now¹ siedzibê. Koszt
jej budowy wyniesie oko³o
270 milionów USD.

wego leków. Metod¹ t¹ s¹
sprowadzane specjalistyczne
leki, które nie s¹ zarejestrowane w Polsce. W zwi¹zku z
zaistnia³¹ sytuacj¹ m.in. Klinice Onkologii i Hematologii
Dzieciêcej we Wroc³awiu grozi³o wstrzymanie leczenia
nowotworów.
Liderzy Unii Wolnoci zaproponowali pakt o zatrudnieniu, który ma byæ konkretnym planem tworzenia
nowych miejsc pracy i walki
z bezrobociem. Znamienite
jest to, ¿e proponuje to partia, która jest odpowiedzialna za za³amanie siê rynku
pracy w Polsce w latach 198991 i powstanie zjawiska masowego bezrobocia.

19.01.2001

16.01.2001

Stany Zjednoczone uchyli³y
sankcje gospodarcze wobec
Jugos³awii.

NIK ustali³a, ¿e W³adys³aw
Jamro¿y (by³y prezes PZU
S.A.) zawar³ z Deutsche Bank
tajn¹ umowê i na jej podsta-

Podpisano w Kijowie porozumienie wojskowe dotycz¹ce utworzenia wspólnego
rosyjsko-ukraiñskiego do-

chodniego na zrównowa¿ony.
Ostatnio zacieniono wspó³prace wojskow¹ z Rosj¹ oraz
na wniosek prezydenta Kuczmy dokonano zmiany obsady
stanowisk ministra spraw
zagranicznych i premiera,
odsuwaj¹c od w³adzy osoby
o silnej orientacji prozachodniej. Rok temu jak prezydent
Kuczma rozprawia³ siê w pó³si³owy sposób z lewicowymi
deputowanymi i forsowa³
prywatyzacjê dysponowa³
pe³nym poparciem Zachodu.
Obecnie sta³ siê niewygodny.
Opublikowano wyniki dotycz¹ce sprzeda¿y nowych samochodów w 2000 roku. Nast¹pi³ spadek sprzeda¿y o
25% do poziomu 478 tysiêcy
sztuk.

27.01.2001
Bia³oruska telewizja wyemitowa³a film o sytuacji w Polsce. Wczeniej przy okazji
konferencji s³owiañskiej w
Miñsku we wrzeniu zesz³ego roku Boles³aw Tejkowski
zosta³ zaproszony do telewizji, gdzie udzieli³ wywiadu

Wspólnoty Narodowej do telewizji, radia i prasy, nie
szczêdz¹c ¿adnej okazji do jej
oczerniania. Teraz okaza³o
siê, ¿e monopol informacyjny
prozachodnich elit w³adzy
(SLD, UW, AWS, Platformy
Obywatelskiej), forsuj¹cych
prywatyzacje, integracjê z
NATO i UE czasami zostaje
naruszony.

01.02.2001
W Moskwie odby³o siê posiedzenie prezydium Komitetu
Organizacyjnego VIII wiatowego Zjazdu S³owiañskiego,
który bêdzie obradowa³ w
dniach 2-5 kwietnia 2001 w
Moskwie. Prezydium zatwierdzi³o program Zjazdu i
kandydatury przewodnicz¹cych osiemnastu sekcji w których skoncentruje siê praca
Zjazdu. Przygotowaniem delegacji z poszczególnych krajów zajmuj¹ siê narodowe
Komitety S³owiañskie. Koszty zwi¹zane z dojazdem i pobytem na Zjedzie bêd¹ pokrywaæ uczestnicy.
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S³owiañszczyzna w europejskim domu
Aleksander S. Panarin

Z

asadniczym problemem jest dzisiaj rola
S³owiañszczyzny w
Europie rodkowej. Wraz ze
znikniêciem
Europy
Wschodniej wiêkszoæ krajów s³owiañskich utraci³a
swoj¹ specyficzn¹ kulturow¹ i geopolityczn¹ niszê.
System utworzony po 1945
roku by³ nie do przyjêcia
pod wieloma oczywistymi
wzglêdami, lecz nie mo¿na
ignorowaæ faktu, ¿e pod
wzglêdem etnicznym i socjokulturowym kocem tego
systemu by³ czynnik s³owiañski.
Dzisiaj, wychodz¹c ze skompromitowanej totalitaryzmem Europy Wschodniej
do Europy rodkowej narody s³owiañskie powinny sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e
ich cywilizacyjny i kulturowy status siê zmienia. O ile
Europa Wschodnia by³a w
przewadze systemem s³owiañskiej hegemonii, to
rodkowa - germañskiej.
Narody wchodz¹ce do niej
obecnie czeka status marginesu. Poczuli to ju¿ dzisiaj
Polacy, Czesi i S³owacy, nie
mówi¹c ju¿ o narodach by³ej Jugos³awii. W ramach
obozu socjalistycznego Polacy i Czesi odgrywali rolê
czynnika wp³ywowego, a
Warszawa i Praga traktowane by³y przez ludnoæ z terenu Eurazji, ¿yj¹c¹ za ¿elazn¹ kurtyn¹ jako centra
europejskie, jak nasz w³asny Pary¿. Orientuj¹c siê
na Zachód narody te z liderów kulturalnych zamieniaj¹ siê w s³owiañski margines
systemu romañsko-germañskiego, a ich stolice w ma³o
licz¹c¹ siê europejsk¹ prowincjê.
W zorientowanym pragmatycznie myleniu mo¿e siê
wydawaæ, ¿e etnokulturowy
status narodu to ma³oznacz¹cy parametr w porównaniu z wynalazkami ekonomicznymi i przynale¿noci¹
do Rzymu wspó³czesnego
wiata - Zachodu. Ale dowiadczenie historyczne, w
tym najnowsze pokazuje, ¿e
utrata wysokiego statusu etnokulturowego dla narodu,
zmieniaj¹cego geopolityczn¹

i cywilizacyjn¹ niszê - to
czynnik powa¿nego ryzyka.
W czasie obrotu kó³ historii
w pierwszej kolejnoci padaj¹ ofiar¹ marginesy.
Czy mo¿na zmniejszyæ ryzyko gro¿¹ce narodom s³owiañskim, które znalaz³y siê
w Europie Centralnej? W
planie d³ugofalowym sens
takiego pytania mo¿na analizowaæ w jêzyku teorii wymiany: co mog¹ daæ S³owianie Europie Centralnej i co
ona mo¿e daæ im.
W warunkach równowagi
miêdzy Zachodni¹ i Wschodni¹ Europ¹, wzmocnionej
dwubiegunow¹ struktur¹
wiata, Zachód w ca³oci i
Zachodnia Europa w szczególnoci okreli³y siê jako
wiat romañsko - germañski. S³owiañszczyzna zdecydowanie niedostatecznie
uczestniczy³a w formowaniu
kszta³tu Europy Zachodniej.
Mo¿na by³o siê z tym pogodziæ w warunkach kiedy S³owiañszczyzna mia³a swoj¹
geopolityczna niszê, swój
cywilizacyjny dom. W
zwi¹zku z przejciem do
Europy Centralnej przed
S³owiañszczyzn¹ staje zadanie oswojenia siê z nowym
domem, urz¹dzenia go nie
na zasadach kulturowego
kapitulanctwa i epigoñstwa
lecz na partnerskiej, twórczej wspó³organizatorskiej
zasadzie. Bez nowego autonomicznego ogniwa w ³onie
Europy Centralnej nie bêdzie dla narodów s³owiañskich ¿adnych szans - ich
udzia³em bêdzie rozmycie
siê i asymilacja. Dlatego S³owiañszczyzna ¿ywotnie zainteresowana jest w tworzeniu autonomicznej, nie rozpuszczonej w atlantyzmie
Centralnej Europy. Oczywicie pod jednym warunkiem;
je¿eli amerykañska hegemonia nie zostanie zast¹piona
inn¹ - to jest niemieck¹. I tu
nale¿y podkreliæ; im wiêksze szanse na partnerstwo
Niemiec i Rosji jako wiod¹cych pañstw kontynentu,
tym wy¿szy i pewniejszy bêdzie status S³owiañszczyzny
w Centralnej Europie.
Dzisiaj wiele narodów by³ej Europy Wschodniej,

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

straumatyzowanych dowiadczeniem totalitaryzmu, próbuje dystansowaæ
siê od Rosji i nawet wstêpowaæ do NATO, uwa¿aj¹c ten
krok za gwarancjê wobec
rosyjskiej nieprzewidywalnoci. Ale, po pierwsze nieprzewidywalnoæ Rosji bêdzie gwa³townie wzrastaæ
jeli zostanie ona wypchniêta z systemu bezpieczeñstwa europejskiego i zapêdzona w k¹t. Przyk³ad Niemiec okrojonych i poni¿onych w Wersalu daje dostateczny asumpt do tych rozwa¿añ; po drugie, jeli Rosja w istocie oka¿e siê w
koñcu os³abion¹ lub niepewn¹ z powodu bezceremonialnoci Europejczyków, zwróci siê ona na Wschód do
Chin, to nad S³owianami
Europy Centralnej zawinie
cieñ niemieckiej hegemonii.
Oczywicie mo¿na dyskutowaæ na ile niemiecka hegemonia jest lepsza ni¿ poprzednia sowiecka. Jednakowo¿, najbardziej bezspornym bêdzie wniosek, ¿e lepiej obejæ siê bez jakiejkolwiek hegemonii, zneutralizowawszy j¹ systemem hamulców i przeciwwagi.
Obecnie w ramach wielkiego systemu europejskiego
rolê przeciwwagi mo¿e odegraæ tylko Rosja. Dlatego
obiektywnie, w perspektywie d³ugofalowych interesów, zachodnia S³owiañszczyzna zainteresowana jest
siln¹ Rosj¹, zachowuj¹c¹
autorytet i aktywny udzia³
w sprawach europejskich.
Zatrzymajmy siê teraz na
zagadnieniu, dlaczego sama
Europa jest zainteresowana
w aktywizacji roli S³owiañszczyzny w ramach systemu rodkowoeuropejskiego. Po pierwsze dlatego, ¿e
bez S³owiañszczyzny niemo¿liwa jest europejska alternatywa kulturowa dla
amerykanizmu. Jeli porównaæ Niemcy przed procesem
amerykanizacji i póniej, to
mo¿na dojæ do wniosku, ¿e
charakter tego kraju jako
jednego z liderów kulturalnych Zachodu zanikn¹³.
Ekonomiocentryzm, instalowany przez USA kontroluj¹-

ce system atlantycki w istotny sposób os³abia kulturow¹
motywacjê narodów i ca³kowicie zani¿a status kultury
duchowej i rolê twórczoci
kulturalnej. Kiedy, w
pierwszej po³owie XIX wieku niemiecka romantyczna
reakcja na jednowymiarowoæ Owiecenia sprzyja³a
zachowaniu kulturowej ró¿norodnoci Zachodu i jego
potencja³u twórczego. Dzisiaj nacisk ekonomiocentryzmu i komercjalizacji przygotowuje reakcjê swego rodzaju neoromantyzmu w
kulturze, o ile kultura w
ogóle zachowa³a zdolnoæ do
sprzeciwu. Ale ród³a tego
neoromantyzmu, jak nam
siê wydaje na Zachodzie ju¿
wysch³y. Je¿eli s¹dzone jest,
¿e powstanie nowy renesans
kulturowy w postatlantyckiej Europie, to najprawdopodobniej centrum przeniesie siê na Wschód, na tereny s³owiañskie.
Mo¿liwe, ¿e bêdziemy mieæ
swego rodzaju zamianê: polityczna aktywnoæ poprzedniego, wschodnioeuropejskiego area³u przemieci siê
na Zachód, a kulturalna - na
Wschód, gdzie jeszcze zachowa³y siê ogniska kulturowej
samodzielnoci.[...]
Zagadnienie statusu kultury duchowej w relacji ekonomiocentryzmu i kulturocentryzmu zwi¹zane jest równie¿ z charakterem spo³eczeñstwa postindustrialnego. Wspó³czesna, zamerykanizowana wersja liberalizmu z ekonomicznym nastawieniem zmusza do mylenia, ¿e w ogóle nie mo¿e byæ
dzisiaj legalnej alternatywy
dla ekonomiocentryzmu, a
ka¿de jego kwestionowanie
zostanie automatycznie zaliczone do kategorii retrospektywnego, przedprzemys³owego
tradycjonalizmu.[...]
Dzisiaj geopolityczne i polityczne priorytety ideologiczne w ramach przejcia od totalitaryzmu do demokracji,
odsunê³y na dalszy plan najwa¿niejsze problemy, dotycz¹ce wchodzenia narodów
w postindustrialn¹ przysz³oæ. Euforia zwi¹zana z

uwalnianiem siê od totalitaryzmu przeszkadza w zrozumieniu takich wa¿nych problemów jak ogólny upadek
poziomu ¿ycia i katastrofalne pogorszenie jego jakoci
w regionach odst¹pionych
pañstwom -zwyciêzcom w
zimnej wojnie. Formalna
czyli polityczna demokracja
wziê³a górê nad demokracj¹
spo³eczn¹. Zaczê³a siê zamierzona archaizacja stosunków spo³ecznych w
przedsiêbiorstwach. Pod
pretekstem walki z nierentownoci¹ przeprowadza siê
demonta¿ systemu zabezpieczeñ spo³ecznych, a
przedsiêbiorstwa trac¹ charakter instytucji spo³ecznych, zamieniaj¹c siê w maszyny do wyci¹gania zysków. Tym samym zagro¿one s¹ mo¿liwoci humanitarnego przekszta³cenia
spo³eczeñstwa w postindustrialne.
Wielka idea spo³eczna - oto
co mo¿e doprowadziæ S³owiañszczyznê do nowego europeizmu, jednoczenie
równowa¿¹c niebezpieczne
odchylenie europejskiej kultury, z którym mamy do czynienia dzisiaj. Zwyciêstwo
kapitalizmu nad socjalizmem nie powinno staæ siê
klêsk¹ wielkiej idei spo³ecznej, bez której nie uda siê
udaremniæ bardzo niebezpiecznych tendencji spo³ecznego darwinizmu i ludzkiej
degradacji.
T³um. B. Krygier
Autor jest kierownikiem katedry politologii Uniwersytetu Moskiewskiego. Powy¿szy tekst jest fragmentem
artyku³u p.t. W jakim wiecie przyjdzie nam ¿yæ?
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Stop dla ultraliberalnej polityki
pokojowego holocaustu Polaków!
Dokoñczenie ze strony 1
Schemat ultraliberalnej polityki jest prosty: jak najmniej
miejsc pracy, jak najmniej pieniêdzy , jak najwy¿sze ceny
benzyny, energii, gazu, ¿ywnoci. Reszta zrobi siê sama:

bêd¹ wiedzieæ coraz mniej i w
coraz mniejszym stopniu bêd¹
sobie zdawaæ sprawê z tego,
co siê z nimi dzieje. Globalizacja to zielone wiat³o na ultraliberalnej polityki globalnej, szeroko otwarta droga

twem - us³ugowych wobec nich
- rz¹dów, parlamentów i rodków przekazu. A nam wmawia
ultraliberalna prasa polskojêzyczna, ¿e rz¹dzi w Polsce demokracja! Te molochy - koncerny i korporacje - maja prywat-
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Drogi Czytelniku !
Przypominamy, ¿e wydawanie gazety wi¹¿e siê
z wci¹¿ wzrastaj¹cymi kosztami. Tymczasem na
nasze konto nie wp³ywaj¹ od Was ¿adne nawet
drobne sumy wsparcia. W tej sytuacji mo¿emy
byæ zmuszeni do zaprzestania wydawania naszej
gazety.

Zagraniczne firmy s¹ faworyzowane przez polskie prawo

anonimowo, bez sprawców takiego oczywistego narodobójstwa w bia³ych rêkawiczkach.
Przy równoczesnym ci¹g³ym
obni¿aniu poziomu nauki - 4
uniwersytetom w Lublinie grozi zamkniecie, gdy¿
ultralibera³owie nie znaleli
(!) dla tych uczelni wystarczaj¹cej iloci pieniêdzy w bud¿ecie - oraz coraz kosztowniejszych ksi¹¿kach i prasie, ludzie

koncernom i korporacjom. Te
antynarodowe molochy obracaj¹ miliardami, przy których
bud¿et niejednego du¿ego
pañstwa jest miesznie ma³y
i nic nie znaczy. Te molochy
ju¿ dzisiaj stoj¹ poza wszelka
kontrola finansowa, a nawet
ponad prawem. To te molochy
rz¹dz¹ rz¹dami suwerennych pañstw, czyli nami
wszystkimi, za porednic-

ne armie i prywatne floty do
w³asnej dyspozycji, przez nikogo nie s¹ praktycznie kontrolowane, a same chc¹ kontrolowaæ
ca³y wiat! Zgoda na kontynuowanie ultraliberalnej polityki
to zgoda na szybsza mieræ.
- Polacy! B¹dmy m¹drzy, zanim siê do nas na dobre dobior¹ ultralibera³owie i ich koncerny!
Jerzy Wieluñski

Po co nam to by³o!

W

Numer 2 (19) Luty 2001 r.

Mo¿esz zebraæ drobne kwoty od kilku znajomych czytelników i jednym przekazem wys³aæ na
wskazane konto.
Redakcja

Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Z listów od czytelników:

manewrowanie Polski w NATO by³o
jednym z najbardziej nieszczêliwych wydarzeñ ostatniego dziesiêciolecia. Na skutek tego, nie tylko Wojsko Polskie straci³o
si³ê i samodzielnoæ, ale zosta³o w³¹czone w niebezpieczn¹ dla Polski grê o amerykañsko-niemieck¹ dominacjê w
Europie i wiecie.
Wojsko Polskie wraz z niemieckim okupuje czêæ s³owiañskiej Serbii. Wojsko niemieckie stacjonuje w polskim
Szczecinie i æwiczy na polskich poligonach pó³nocnowschodnich, przygotowuj¹c
siê do ewentualnej interwencji na Bia³orusi oraz na Litwie, £otwie i Estonii. wiadcz¹ o tym równie¿ coraz czêstsze morskie manewry na Ba³-

Je¿eli chcesz mieæ gwarancjê dalszego, regularnego jej otrzymywania to wesprzyj nas choæby
drobn¹ kwot¹ na konto: Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP S.A. I/O Warszawa nr rachunku 83
10201013 122670132.

tyku floty wojennej Niemiec
i Polski.
W listopadzie ubieg³ego
roku do Portu w Gdynii
wp³yn¹³ zespó³ niemieckich
okrêtów obrony przeciwminowej - 6 tra³owców i okrêt
baza Kriegsmarine. Wraz z
okrêtami polskimi udawa³y
siê one do Zatoki Ryskiej, w
celu rozpoznania warunków
niszczenia min przeciwnika.
Nie s¹ to tylko æwiczenia,
lecz prowokacyjne przygotowywania dzia³añ zaczepnych
wobec Rosji. Nie zgodzi³a siê
na to Finlandia, której proponowano wspólne dzia³ania
z Niemcami przeciwko Rosji.
Dlatego Finlandia odrzuci³a
NATO, a Polska, wbrew swoim ¿ywotnym interesom, s³u¿y Niemcom przeciwko Pañstwom s³owiañskim.

Przy okazji zwiedzania
tych okrêtów w Gdyni okaza³o siê, ¿e podarowana Polsce
przestarza³a fregata amerykañska jest unieruchomiona.
Nie pasuje do niej polskie paliwo, a ponadto wymaga ona
kosztownej zmiany oprzyrz¹dowania i rodzaju energii elektrycznej oraz uzupe³nienia
uzbrojenia. Jest to kolejny dowód na to, ¿e polskie si³y zbrojne maj¹ byæ s³abe i niesamodzielne, lepo realizuj¹ce cele
NATO. Polska nie ma byæ dla
NATO samodzielnym partnerem, lecz baz¹ wypadow¹ i rezerw¹ miêsa armatniego. Widocznie dowództwo NATO nie
jest pewne s³owiañskiej Polski,
szczególnie w razie u¿ycia jej
przeciwko jakiemukolwiek
Pañstwu s³owiañskiemu.
H.K.
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