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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
wiêta Wielkanocne s¹ okazj¹ do sk³adania sobie ¿yczeñ.
Wierny polskiej tradycji,
sk³adam wszystkim Polakom
¿yczenia zdrowia i dostatku.
¯yczê równie¿ rozs¹dku i ¿yciowej m¹droci, bez których
trudno poj¹æ, co dzieje siê w
Polsce. A dzieje siê bardzo le.
Obok postêpuj¹cej wyprzeda¿y obcym kapitalistom polskich fabryk i ziemi, nastêpuje ci¹g³e zmniejszanie Wojska
Polskiego, zwane restrukturyzacj¹. W³adza przy tym
k³amliwie twierdzi, ¿e chodzi
o tworzenie wojska zawodowego. Tymczasem z doskona³ego Korpusu Powietrzno Zmechanizowanego w Krakowie zwalnia siê w³anie 1022
¿o³nierzy zawodowych, g³ównie oficerów. Ten Korpus to
przecie¿ wojsko zawodowe,
które siê niszczy. W³adza czy-
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ni tak dlatego, ¿e w Polsce nie
przewiduje siê samodzielnego zawodowego Wojska Polskiego, z³o¿onego z zawodowych polskich genera³ów, oficerów, podoficerów i szeregowców. W Polsce zawodowi
maj¹ byæ tylko polscy szeregowcy i podoficerowie, podporz¹dkowani zawodowym oficerom i genera³om niemieckim i amerykañskim z
NATO. Tu le¿y przyczyna rozwi¹zywania reszty szkó³ oficerskich w Polsce, by nie
szkoliæ polskich oficerów. Ci,
którzy jeszcze s¹ w wojsku,
sami maj¹ odchodziæ na skutek celowego stwarzania im
z³ych warunków materialnych.
Na przyk³ad w natowskim
korpusie duñsko - niemiecko
- polskim w Szczecinie, oficeDokoñczenie na stronie 2

2 kwietnia br. zjechali siê do
Moskwy na VIII Zjazd
Wszechs³owiañski przedstawiciele wielu s³owiañskich
organizacji spo³ecznych, politycznych i kulturalnych z
ca³ej Rosji oraz innych krajów s³owiañskich: Bia³orusi,
Ukrainy, Polski, Czech, S³owacji, Jugos³awii, Boni i
Hercegowiny, Macedonii i
Bu³garii.
Pierwszego dnia odby³a siê
sesja plenarna, na której
wyst¹pili przewodnicz¹cy

wszystkich delegacji, przedstawiaj¹c ocenê sytuacji politycznej w swoich krajach.
S³owo przewodnicz¹cego
Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego Prof. Brzetys³awa Chváli do uczestników zjazdu wyg³osi³ w jego
imieniu przewodnicz¹cy czeskiej delegacji Jan Minaø.
Ju¿ w pierwszej czêci obrad
uczestnicy zjazdu przyjêli
jednog³onie protest przeciwko aresztowaniu Slobodana Miloszewicia, który

zosta³ przekazany do instytucji miêdzynarodowych
oraz do agencji prasowych.
Chocia¿ zasadniczym celem
zjazdu by³o zaprezentowanie doktryny ruchu wszechs³owiañskiego, a tak¿e doktryny Wspólnoty S³owiañskiej to okaza³o siê, ¿e podjêta szeroka tematyka dos³ownie rozsadza³a ramy
zjazdu. Drugi dzieñ, przeznaczony na obrady w sekcjach w³aciwie okaza³ siê
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Czy chcemy emigrowaæ?
czyli o skutkach przyjani Polski z zachodem

Gracja Cimek
Atakowanej przez wiat przyjemnoci, m³odzie¿y (do której i ja siê zaliczam), we wspó³czesnym pêdzie raczej rzadko, przychodziæ musi do g³owy
pytanie na temat realnoci
owego super kolorowego
wiata, w którego objêciach
przychodzi jej ¿yæ. Przecie¿
czasem nast¹piæ musi refleksja i ból g³owy nad zagadk¹ jak
to jest, i¿ has³a: mam skoñczone studia, perfekcyjnie
znam niemiecki i angielski;
chcê osi¹gn¹æ sukces sta³y
siê, wspó³czesnymi stopniami
oficerskimi wartoci cz³owieka. A co najdziwniejsze, jedynymi jakie nasz glob posiada!
Czy rzeczywicie ka¿dy zjadacz chleba (a mo¿e hamburgerów?) zza wielkiej wody jest
szczêliwym, umiechniêtym i,
w oczywisty sposób, genialnym
bohaterem, takim jak to widzimy na zalewaj¹cych nas ze-

wsz¹d filmach i serialach? Czy
ten pozór stanowi godny wzór
do naladowania? Wierz¹c, i¿
wszyscy doskonale zdajemy
sobie sprawê jak bardzo m³odzie¿ polska góruje intelektualnie nad powierzchownym i
afektowanym ¿yciem amerykañskiej, odpowied nie wymaga argumentacji. Precyzyjnie rozsiane wród m³odzie¿y
has³o  mit: od pucybuta do
milionera jest tylko mitem.
Pozwolê sobie przytoczyæ s³owa Matki Teresy z Kalkuty,
która podczas wizyty w USA
zapytana o to, co s¹dzi o nêdzy w Indiach, odpowiedzia³a:
Takiej nêdzy duchowej, jak w
Stanach Zjednoczonych nie
widzia³am nigdzie. Tak drodzy czytelnicy to, czym karmi¹
nas globalne, g³ównie amerykañskie, media to jeden wielki wirtualny pozór rzeczywi-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Raport o papierosach
W czasopimie Zielone Brygady nr 12(157)/00 z listopada
2000 ukaza³ siê raport pod
tytu³em Tajne dokumenty
koncernów tytoniowych. Narkotyki w papierosach z Krakowa.
Raport opisuje jak dosz³o
do sytuacji w której koncerny tytoniowe zaczê³y przegrywaæ sprawy s¹dowe. Mo¿na
tam miedzy innymi przeczytaæ o tym jak dosz³o do ujawnienia:

-tajnych dokumentów dotycz¹cych stosowania wyj¹tkowo szkodliwych dla zdrowia,
prowadz¹cych do silnego uzale¿nienia metod produkcji
papierosów,
-wyników poufnych badañ
nad szkodliwoci¹,
-publicznych k³amstw koncernów dotycz¹cych rzekomej
nieszkodliwoci papierosów
oraz
-praktyk o charakterze korupcyjnym, które s³u¿¹ za-

kwalifikowaniu papierosów
jako produktów spo¿ywczych
a nie farmaceutycznych.
Szczególnie interesuj¹ce
s¹ dla nas kulisy prywatyzacji polskiego przemys³u tytoniowego oraz stosowanie
przez koncerny metod utrzymywania palaczy w uzale¿nieniu. Szczegó³owe informacje zamiecimy w kolejnych
wydaniach Wspólnoty:
Redakcja
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Niemcy wchodz¹ce na s³owiañsk¹ ziemiê swoim kapita³em i
wojskiem. Jednoæ s³owiañska
wynika równie¿ ze wspólnych
mo¿liwoci wielkiego rozwoju,
w oparciu o najwiêkszy i najbogatszy obszar wiata zamieszka³y przez S³owian oraz

ziemi oraz zwiêkszy swoje bezrobocie, utraci na rzecz Niemiec Ziemie Odzyskane. Polska zwi¹zana ze S³owiañskim
Wschodem i Po³udniem ocali
Ziemie Odzyskane, zachowa
w³asnoæ ziemi i ca³ej swojej
gospodarki, zwiêkszy produkcjê i zlikwiduje bezrobocie.
O tym mówilimy na VIII
Zjedzie Wszechs³owiañskim
w Moskwie. Mówilimy o teraniejszoci i przysz³oci Polski i pozosta³ych Pañstw S³owiañskich. Ca³y Naród Polski,
wszyscy Polacy musz¹ wie-

o ogromny rynek zbytu towarów.
Dlatego nadziej¹ Polaków i
wszystkich S³owian jest
Wspólnota S³owiañska jako
wszechstronne przymierze, a
zw³aszcza wspó³praca gospodarcza wszystkich wolnych
Narodów S³owiañskich i suwerennych Pañstw S³owiañskich.
Bez tej Wspólnoty S³owiañskiej, Polska i inne Kraje S³owiañskie stan¹ siê rabowan¹
koloni¹ Unii Europejskiej, a
szczególnie Niemiec. Polska
zwi¹zana z Uni¹ Europejsk¹
utraci w³asnoæ przemys³u i

dzieæ, jak¹ teraniejszoæ zgotowa³a Polsce Unia Europejska i Niemcy, jak¹ gotuje nam
przysz³oæ. Wszyscy musimy
wiedzieæ, jakie mo¿liwoci
stwarza nam przymierze z
naszym wiatem S³owiañskim. Wybór nale¿y do nas! Od
tego, jaki on bêdzie, zale¿y
nasz los, los naszych dzieci i
wnuków! Wyboru tego musimy
ju¿ dokonaæ w g³osowaniu na
kandydatów na pos³ów i senatorów!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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rowie polscy zarabiaj¹ 15
razy mniej, ni¿ oficerowie niemieccy i duñscy. Jest to prawid³owe, bo nigdy pan nie
p³aci pacho³kowi wiêcej, ni¿
sobie.
W Polsce w³adza rozwi¹zuje ostatnio najlepsze jednostki wojskowe i ponad 70
garnizonów g³ównie w miastach na Ziemiach Zachodnich. Chodzi o to, by mog³y
byæ tam rozmieszczone natowskie wojska niemieckie.
Taki by³ jeden z celów wci¹gniêcia Polski do NATO.
Nie tylko wyprzeda¿ i likwidacja fabryk i gospo-

27 tysiêcy osób, a z licznymi
zak³adami kooperuj¹cymi 
ponad 60 tysiêcy osób. W 1991
roku w Fabryce zjawi³ siê premier Krzysztof Bielecki.
Owiadczy³, ¿e trzeba zlikwidowaæ produkcjê polskich samochodów i rozpocz¹æ montowanie niemieckich samochodów, bo to przyniesie wiêkszy
dochód. Bielecki zleci³ za³atwienie sprawy Sobies³awowi
Zasadzie. Ten za kilka procent
wartoci przekaza³ Fabrykê
Samochodów Osobowych niemieckiej firmie Mann. Dzisiaj
Fabryka zatrudnia 900 osób,
bêd¹c ju¿ tylko montowni¹ nie-

Samochód ,,Star w s³u¿bie wojska polskiego

darstw rolnych oraz placówek
naukowych i s³u¿by zdrowia,
ale tak¿e likwidacja Wojska
Polskiego powoduje ci¹g³y i
du¿y wzrost bezrobocia. Ale
bezrobotni mog¹ staæ siê nowym wojskiem, które zmieni
w³adzê i powstrzyma niszczenie Polski. Bowiem tego, co
w³adza robi z Polsk¹ i Polakami, nie mo¿na ju¿ d³u¿ej
tolerowaæ.
Tak pisze jeden z naszych
czytelników: Tylko w Lubsku chmara z³odziei najpierw
podpala opuszczone zak³ady, a
potem na oczach policji i w³adz
lokalnych wynosi wszelki metal na z³om. Takiego wandalizmu nawet w warunkach wojny nie widzia³a Polska od zarania swojego istnienia.
By³em w Starachowicach.
Spotka³em siê ze wspania³ymi
Polakami. Mówili o Fabryce
Samochodów Ciê¿arowych 
dumie Narodu Polskiego, zbudowanej przed wojn¹ w ramach Centralnego Okrêgu
Przemys³owego. Fabryka ta
produkowa³a jedne z najlepszych na wiecie samochody
cywilne i wojskowe. Do niedawna Fabryka zatrudnia³a

mieckich samochodów Mann,
znacznie gorszych od znanych
na ca³ym wiecie polskich starów. Bielecki mia³ jednak racjê  zlikwidowanie polskiej
produkcji i uruchomienie niemieckiej montowni przynios³o
wiêkszy dochód, ale Niemcom.
Zwiêkszyli oni swoj¹ produkcjê i swój zysk oraz zmniejszyli swoje bezrobocie. Polacy
stracili produkcjê i zysk oraz
zwiêkszyli swoje bezrobocie.
Ale dwóch obywateli polskich
na tej wyrz¹dzonej Polsce
szkodzie zrobi³o wielki maj¹tek  Bielecki i Zasada. Niemcy zadbali o ich konta zagraniczne i krajowe.
Do wy¿erania Polski od
wewn¹trz  przejmowania fabryk i ziemi przez obcy kapita³, dosz³o jeszcze wyszarpywanie spod kontroli Pañstwa
ca³ych polskich województw.
Otó¿ marsza³ek samorz¹du
l¹skiego Jan Olbrycht
owiadczy³ z koñcem marca
br., ¿e województwo l¹skie
otworzy biuro w Brukseli. Jest
to pierwszy krok do upragnionej przez wrogów Polski autonomii Górnego l¹ska. Na razie! Bo dalsze plany, to suwe-
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renne Pañstwo l¹skie, które
po³¹czone z Niemcami stanie
siê kolejnym niemieckim landem.
Niszcz¹cy Polskê i Polaków
ludzie w³adzy zachowuj¹ siê
tak, jakby nie bali siê Boga.
Istotnie, nie boj¹ siê Boga, bo
w Niego nie wierz¹, choæ ich
s³owa s¹ pe³ne frazesów o Boskich i ludzkich wartociach.
Ale czy rz¹dz¹cy Polsk¹ z³oczyñcy nie boj¹ siê odpowiedzialnoci za swe czyny wobec
krzywdzonego Narodu Polskiego? Czy nie boj¹ siê tego,
¿e krzywdzeni Polacy upomn¹
siê o swoje prawa i zapragn¹
rozliczyæ rz¹dz¹cych za rezultaty sprawowanej w³adzy?
Zbli¿aj¹ce siê wybory do Sejmu i Senatu mog¹ i musz¹ byæ
przynajmniej wstêpem do rozliczenia rz¹dz¹cych za to, co
zrobili z Polsk¹. Trzeba odsun¹æ od w³adzy czyli nie wybraæ
do Sejmu te partie, które wpychaj¹ Polskê w NATO i UE
oraz wyprzedaj¹ Polskê obcemu kapita³owi. Trzeba wybraæ
do Sejmu tak¹ partiê, jak Polska Wspólnota Narodowa, która konsekwentnie przeciwstawia siê okupacji Polski przez
wojska NATO i zachodni kapita³ reprezentowany przez
z³odziejsk¹ Uniê Europejsk¹.
Polska, jako Kraj du¿y i bogaty zamieszka³y przez bardzo
zdolny i pracowity Naród,
mo¿e siê najlepiej rozwijaæ na
zasadach samodzielnego i suwerennego Pañstwa w przymierzu ze s³owiañskimi Pañstwami Po³udniowej i Wschodniej Europy.
By³em przewodnicz¹cym
27-mio osobowej delegacji polskiej na VIII Zjazd Wszechs³owiañski w Moskwie w dniach
2-5 kwietnia br. Wród 320
delegatów na Zjazd byli przedstawiciele wszystkich 13 Narodów S³owiañskich i 12
Pañstw S³owiañskich. Z przemówieñ Serbów £u¿yckich w
Niemczech, S³oweñców i Chorwatów oraz Macedoñczyków z
by³ej Jugos³awii, Serbów i
Czarnogórców z obecnej Jugos³awii, Czechów, S³owaków,
Bu³garów, Polaków, Bia³orusinów, Ukraiñców i Rosjan wynika³o niezbicie, ¿e S³owianie
wszystkich Narodów i Pañstw
s¹ jednoci¹. Jednoæ S³owiañska wynika ze wspólnego zagro¿enia ca³ej S³owiañszczyzny przez kapitalistyczny globalizm, przez NATO i Uniê
Europejsk¹, a zw³aszcza przez

Jeszcze o hipermarketach ...
Zygmunt K. Kuligowski
Podsumujmy wiadomoci o
zagranicznych wielkich sieciach handlowych zwanych
hipermarketami. Po pierwsze,
najpierw na parê lat zwalniane s¹ z p³acenia podatków jako
zagraniczni inwestorzy, potem
du¿o towarów, a nierzadko
wiêkszoæ sprowadzaj¹ z zagranicy czym generuj¹ ujemny bilans handlowy w obrotach
z innymi pañstwami. Polskim
dostawcom p³ac¹ za produkty
krajowe czêsto z czteromiesiêcznym opónieniem, przyczyniaj¹c siê do bankructwa
najs³abszych z nich, oferuj¹c
polskim klientom pocz¹tkowo
ceny swych towarów poni¿ej
cen konkurentów tzn. polskich
kupców i rzemielników doprowadzaj¹ do upadku. Dziêki
swemu bogactwu, zagraniczne

koncerny mog¹ dla zd³awienia
konkurencji przez jaki czas
pozwalaæ sobie nawet na oferowanie cen poni¿ej kosztów
zakupu towarów licz¹c na wysokie zyski w przysz³oci po
wyeliminowaniu konkurencji.
Obroñcy hipermarketów z
grup skorumpowanych dziennikarzy, polityków samorz¹dowych, pos³ów Unii Wolnoci,
Platformy Obywatelskiej,
AWS i SLD twierdz¹, ¿e otwieranie nowych hipermarketów
zmniejsza bezrobocie w naszym kraju. Prawda jest odwrotna: badania wykaza³y, ¿e
jedno miejsce pracy w hipermarkecie przyczynia siê do
zwolnienia z pracy rednio
czterech pracowników w oko-
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czyli o skutkach przyjani Polski z zachodem
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stoci. To, co odbieramy intuicyjnie, duchowo stykaj¹c siê
z kultur¹ masow¹, czyli obcoæ
jest odczuciem zdecydowanie
bli¿szym prawdy. Rysuje siê
jednak problem dotycz¹cy tego
dlaczego tak w³anie jest. Dlaczego ka¿dy myl¹cy Polak
brzydz¹c siê jedzeniem typu
szybko, t³usto i z powrotem do
pracy; czuj¹c odrazê do fa³szywego umiechu, który zastyg³
dzi na tak wielu twarzach; a
dystans wobec tych, których
stan posiadania upowa¿nia do
pogardy dla biedniejszych.,
wci¹¿ ¿yje z ow¹, jak najbardziej amerykañsk¹, wizj¹
wiata, pogodzony? Innymi
s³owy co sprawia, ¿e nawet
wykszta³cona, inteligentna
czêæ narodu podporz¹dkowuje siê apokaliptycznemu
stwierdzeniu: tak musi byæ.
Zerwijmy wiêc macki, które
oplataj¹ nas pod has³ami globalizacji, integracji itp. Zerwijmy i obna¿my ukrywane przed
tak zwanym suwerennym
narodem, czyli nami wszystkimi, treci ¿ycia jakiemu zmuszeni jestemy siê poddawaæ.
Kluczem do odpowiedzi jest
oczywicie polityka. Pañstwo
Polskie  jak wiemy - w teorii
powinno s³u¿yæ obywatelom.
P³acimy podatki, podporz¹dko-

wujemy siê przepisom i nakazom; niektórzy z nas id¹ do
armii, a co za to  warto siê
zapytaæ? Nie dajmy siê jednak
omamiæ. Bezrobocie, przestêpczoæ nie s¹ bynajmniej wytworem abstrakcyjnej instytucji.
Rzecz nie le¿y w samym pañstwie, ale w ludziach, którzy
tworz¹ aparat jego w³adzy.
Abstrahuj¹c od szczegó³owych
wypaczeñ, których tylko skrajny ignorant móg³ wokó³ siebie
nie dostrzec, skupmy siê na
problemie bardziej ogólnym,
ale równie konkretnym dla naszego ¿ycia dzi, mianowicie
agresji kulturowej - procesem
³agodniej zwanym amerykanizacj¹.
Od pocz¹tku lat 90-tych ¿aden z rz¹dów nie pokusi³ siê o
powstrzymanie tego, na pozór
nie zamierzonego, zjawiska w
naszym kraju. Ba, nie powstrzymano tego wszystkiego
co niesie ze sob¹ Wielki brat
zza oceanu, czyli przestêpczoci, narkotyków, sekt, czy
wreszcie obcych naszej naturze, nieludzkich stosunków
spo³ecznych. Czy ludzie kieruj¹cy, rzekomo w naszym imieniu, tym pañstwem nie wiedz¹
co robi¹ skazuj¹c to¿samoæ i
odrêbnoæ kultury polskiej na
po¿arcie?

Zachodnie mylenie, wraz
ze swym kultem pieni¹dza,
wkraczaj¹c na arenê naszego
kraju przed dziesiêcioma laty
w sposób pokojowy, jak siê
wydawa³o, pozytywnie wró¿y³o naszej przysz³oci. Przysz³oæ sta³a siê jednak teraniejszoci¹, a skutki naszej
naiwnej wiary weryfikuje
skrajnie odmienna rzeczywistoæ. Odkupienie swych grzechów w czyæcu jest metod¹
wejcia do raju dla katolików;
dla konsumentów, czcicieli
boga  wolnego rynku, kupowanie jest drog¹ do osi¹gania
raju na ziemi. Co to jednak za
bóg, który skazuje na nêdzê
tak wielu ludzi? Co to za ludzie, którzy importuj¹c ow¹
nieludzk¹ maszynê przyczynili
siê do masowego cierpienia Polaków?
Jak, je¿eli nie redniowieczem, mo¿emy nazwaæ masowe og³upianie i nawrót kultury obrazkowej (je¿eli nie szukaæ w prahistorii...)? Celowo
zani¿any poziom edukacji, ekonomiczne warunki bytowania
(czyli czêsto po prostu nêdza)
sprawiaj¹, i¿ masy m³odzie¿y
wyrastaj¹c na biernych odbiorców zachodniej papki kulturowej nie rokuj¹ nadziei na
owiecenie naszej ojczyzny w
przysz³oci. W³adza w Polsce,

Jeszcze o hipermarketach ...
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licznym drobnym handlu i rzemiole! Bezrobocie zmniejsza
siê natomiast g³ównie w krajach macierzystych hipermarketów a wiêc np. we Francji
sk¹d pochodz¹ hipermarkety
Géant i Carrefour, Niemczech
sk¹d pochodz¹ HIT i OBI oraz
Norwegii sk¹d pochodzi Klif!
Bo stamt¹d hipermarkety importuj¹ wiêkszoæ swych towarów. Skoro takie s¹ fakty, jak
zatem nale¿y rozumieæ twierdzenia rz¹dz¹cych Polsk¹, ¿e
hipermarkety zmniejszaj¹
bezrobocie w naszym kraju?
Kluczem do zrozumienia s¹
s³owa w naszym kraju, które jeli wemie siê pod uwagê
fakty i zachowa odrobinê logiki wcale nie musz¹ oznaczaæ
Polski. Oznacza to, ¿e rz¹dz¹cy wcale nie identyfikuj¹ siê z
Polsk¹ jako swoj¹ Ojczyzn¹ i
sprawuj¹ w³adzê nad nami w

Zygmunt K. Kuligowski
interesie obcych pañstw: Niemiec, Francji itd. Aby ukryæ
fakty pochodzenia wiêkszoci
towarów z zagranicy np. HIT
demonstracyjnie zawiesza bia³o-czerwone banderole wokó³
nielicznych stoisk z
polskimi towarami!
Do nagminnych
przestêpstw hipermarketów nale¿y ³amanie praw pracowników. Wiele ekspedientek w niemieckim HIT nie ma ¿adnych przerw w pracy, nawet na pójcie
do toalety i musi nosiæ pieluchy - pampersy, aby
uryna im nie ciek³a po nogach!
Równie¿ niemiecki supermarket OBI Dom i Ogród w Warszawie, ul. Pu³awska 427 ³amie prawa pracownicze, zwalniaj¹c pod b³ahymi preteksta-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

mi pracowników, którzy
omielili siê za³o¿yæ tam zwi¹zek zawodowy. Okrêgowy Inspektor Pracy potwierdzi³

zarzuty zwi¹zkowców i skierowa³ sprawê do prokuratury. Prawie wszystkie hiperi supermarkety ³ami¹ te¿
prawa pracowników nie daj¹c im przewidzianych prawem urlopów i zmuszaj¹c do

czy nosi nazwê SLD, AWS, czy
UW (czy to jej mutacji - Platformy Wyborczej) ju¿ od kilku
lat nie bacz¹c na szczêcie (a
tak¹ kategori¹ ekonomia zachodnia nie operujê) naszego
narodu kontynuuje liberaln¹
politykê otwarcia siê na zachód. Pamiêtajmy, i¿ kilkadziesi¹t procent Amerykanów wcale nie z mi³oci do wolnego rynku, korzysta ze sta³ej opieki
psychoanalityków. Czy chcemy
podzieliæ ich los? Czy kto pyta³ nas o zdanie? Czy ka¿dy z
nas godzi siê byæ zabawk¹ w
rêkach prozachodniej, liberalnej elity?
Wyrok, jak siê okazuje, ju¿
niestety zapad³. Polska Wspólnota Narodowa niech bêdzie
kana³em nadawczym tej przykrej wiadomoci. Wiedzmy, i¿
propagandzici na garnuszku
elit w³adzy skrupulatnie blokuj¹ wszystkie informacje, które mog³yby groziæ niezwyciê¿onemu pochodowi ich machiny;
ale przynajmniej tu ich ³apy
nie siêgaj¹ ,wiêc...
Otó¿ 16 padziernika 2000
odby³a siê konferencja Rynek
pracy w Polsce a rozszerzenie
Unii Europejskiej; wyobracie
sobie, i¿ rodzimy, tak zwany
wiceminister pracy, spraw socjalnych i polityki spo³ecznej 
Irena Boruta najspokojniej w
pracy w nadgodzinach za nie
zwiêkszone wynagrodzenie
pod grob¹ zwolnienia z pracy.
N a s z skor ump ow a ny
Sejm da³ powtórne ustawowe przyzwolenie na emisjê
bonów towarowych przez hiper- i supermarkety, którymi np. szpitale i szko³y p³ac¹ czêæ wynagrodzenia pracownikom z tzw. zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych, a tak¿e
wiêkszoæ nagród
ekwiwalentów itp.
Pracodawcom to siê
op³aca, gdy¿ nie odprowadzaj¹ na rzecz
obdarowanego
sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe. Znacznie mniej op³aca siê to pracownikom, którzy
musz¹ dokonaæ zakupów w hipermarketach, a ju¿ najmniej
dyskryminowanym przez pañstwo drobnym i rednim przedsiêbiorcom w Polsce.

wiecie przedstawi³a prognozy,
które mówi¹, i¿ w ci¹gu najbli¿szych lat bêdzie musia³o
wyjechaæ nawet 700 tysiêcy z
nas; brak chleba zmusi do
emigracji! Tak wiêc wszyscy
nie posiadaj¹cy tak zwanych
uk³adów s¹ zagro¿eni, a raczej
potencjalnie skazani przez nasze proeuropejskie elity. Niech
ka¿dy oceni sam prawdziwoæ
obietnic w³adz wró¿¹cych m³odzie¿y rych³y powrót, jako specjalistów wszelkiej maci. My
jednak dobrze wiemy jak traktuje siê Polaków za granic¹...
Czy wiêc poprzez wyjazd wykszta³conej m³odzie¿y, nasz
kraj skazany jest na ciemnotê
i têpotê amerykanizacji  globalizacji? Skoro droga otwarcia prowadzi do tak katastroficznych skutków to nale¿y j¹
powstrzymaæ.
Otwórz oczy i popatrz wokó³ siebie, a zobaczysz, ¿e ¿yjesz w kraju tylko z nazwy,
okrelonym jako Polska. I chocia¿ has³o wszystko dla Polski jest zdyskredytowane i
wykrelone z naszej wiadomoci, a szanowane autorytety nazw¹ to fobi¹ antyamerykañsk¹, prawda obroni siê
sama. Skoro 70% Polaków ¿yje
siê le pod rz¹dami, które promuj¹ kulturê amerykañsk¹,
czas ju¿ sobie uwiadomiæ, i¿
nale¿y pod¹¿yæ inn¹ drogê. Na
powrót odnaleæ to¿samoæ
polsk¹ g³êboko tkwi¹c¹ w literaturze; dostrzec wspólnotowoæ, duchowoæ, któr¹ tak siê
cieszymy podczas dyskusji i
wspólnej zabawy; powróciæ do
wartoci wa¿kich moralnie.
Je¿eli zachodnia kultura
sprzeciwia siê potocznemu, ale
prawdziwemu okreleniu, ¿e
pieni¹dze szczêcia nie daj¹
nale¿y j¹ odrzuciæ, nale¿y te¿
odrzuciæ tych, którzy s¹ jej promotorami w Polsce. Zamiast
molochów  brzydali: hipermarketów, biurowców, banków
niech powstaj¹ uniwersytety,
biblioteki, teatry, przedszkola,
czy domy kultury. Zamiast narkotyków i dyskotek, warunki
korzystne dla rozwoju osobowociowego ka¿dego, m³odego
cz³owieka. Nie dajmy sobie
wmówiæ, ¿e jest tylko jedna
s³uszna droga; pad³ faszyzm i
kult aryjskiej rasy panów,
pad³ kult przoduj¹cej klasy robotniczej chocia¿ uznawa³y
sw¹ drogê za jedyn¹ i wieczn¹. Niech wiek XXI stanie siê
czasem rzeczywistej tolerancji;
zachowania to¿samoci ka¿dego narodu i grupy etnicznej
oraz ich pokojowemu wspó³¿yciu w oparciu o wartoci humanistyczne, a nie pozornej
unifikacji pod sztandarem kultu pieni¹dza, wolnego rynku i
najnowszej wersji dobrobytu
ludzkoci.
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Strona 4
BdV (Zwi¹zek Wypêdzonych) Zjednoczone Ziomkostwo i Zwi¹zki Krajowe By³ych Wypêdzonych

Wezwanie do solidarnoci
Komentarz

Tylko sprawiedliwoæ tworzy
pokój
Niemieccy wypêdzeni z rodzinnych stron od dziesi¹tków lat s¹ lojalnie ustosunkowani do pañstwa niemieckiego. Po dyktaturze [hitlerowskiej] i wypêdzeniu wspó³dzia³ali oni z przekonaniem
dla stworzenia pañstwa prawa i gospodarczej odbudowy.
Zmiany w rodkowej i
wschodniej Europie da³y
szanse aby tak¿e Niemcom z
tych stron oddaæ sprawiedliwoæ. Dotychczas z niej nie
skorzystali. Ponad piêædziesi¹t lat po wojnie, ucieczce i
wypêdzeniu konieczne s¹ konkretne kroki dla odrobienia
nastêpstw wypêdzenia.
Niemcy potrzebuj¹ nowej
polityki wschodniej, w której
uprawnione interesy wypêdzonych i ich potomków zastan¹ uwzglêdnione.
¯¹damy przeto od niemieckiej polityki, ¿eby zwi¹za³a
przyjêcie Polski, Republiki
Czeskiej i innych pañstw
wschodnich do Unii Europejskiej i NATO ze zrealizowaniem nastêpuj¹cych ¿¹dañ:
· Stworzenia zabezpieczeñ
prawnych dla grup narodo-

wych i mniejszoci niemieckiej w ich stronach rodzinnych oraz dla Niemców chêtnych do powrotu.
· Przyjêcia odpowiedzialnoci za wypêdzenie ponad 14
milionów Niemców i rozpoczêcie ich wynagradzania za
szkody na ciele, ¿yciu i w³asnoci.
· Karne dochodzenie, ciganie i ukaranie zbrodni przeciwko ludzkoci pope³nionych
w zwi¹zku z wypêdzeniem
Niemców.
· Otwarty dialog z Niemieck¹ Republik¹ Federaln¹ a
tak¿e z demokratycznie wybranymi przedstawicielami
niemieckich wypêdzonych
odnonie mo¿liwoci i formy
przywrócenia praw [zamieszkania] do stron rodzinnych i
ich wspólnej odbudowy.
My ni¿ej podpisani ¿¹damy
realistycznej polityki dawania i przyjmowania, która
bêdzie szanowaæ niemieckie
interesy.
Nazwisko, imiê
pis

AdresP o d -

Terytorium zamieszkiwane przez S³owian w IX-X wieku na Zachodzie siêga³o £aby
czyli pokrywa³o siê z zachodni¹ granic¹ by³ej NRD. Dziêki trwaj¹cym nieprzerwanie
od IX wieku mordom, wypêdzeniom i grabie¿y plemiona
germañskie do XIII wieku
podbi³y obszar pomiêdzy
£ab¹ a Odr¹. Nastêpnym etapem nasilonego parcia na
wschód by³ okres rozbicia
Polski na dzielnice (patrz
obecna dezintegracja na regiony), kiedy to Niemcy podbi³y Pomorze Zachodnie.
Równie¿ w tym czasie przyby³ do Polski germañski Zakon Rycerski Najwiêtszej
Maryi Panny zwany potocznie Krzy¿akami. Dokonuj¹c
okrucieñstw i mordów Zakon
Krzy¿acki oraz w³adcy marchii niemieckich opanowali
Pomorze oraz obszar dawnych Prus. Poprzez przyjêcie
wyznania luterañskiego Zakon Krzy¿acki przekszta³ci³
siê w wieckie Pañstwo Pruskie. Król pruski Fryderyk I
Wielki by³ autorem pomys³u
rozbiorów Polski. W trakcie
ich trwania prowadzono na
podbitych terenach s³owiañskich zaodrza, po³abia oraz

na terenach rdzennej Polski
intensywn¹ akcjê germanizacyjn¹ nie respektuj¹c ¿adnych cywilizowanych praw
np. prawa w³asnoci, prawa
do zamieszkania w miejscu
urodzenia, itd.
Odzyskanie niepodleg³oci
uchroni³o czêæ Pomorza i
l¹ska oraz Wielkopolskê od
ca³kowitej germanizacji. Niestety proces ten dokona³ siê
ca³kowicie w XX wieku na
terenach zaodrza i po³abia.
Apogeum niemieckiej polityki wschodniej mia³o miejsce
za rz¹dów Hitlera, który to
m.in. dokona³ w 1933 roku na
podbitym obszarze s³owiañskim zamiany nazw s³owiañskich na niemieckie.
Jak widaæ ca³e wieki, podbojów, wysiedleñ, okrucieñstw i mordów niemieckich wraz z ich apogeum w
czasie II-giej wojny wiatowej
zdaniem Zwi¹zku Wypêdzonych uprawniaj¹ do podnoszenia ¿¹dañ, których realizacja oznacza³a by przyjêcie
przez Polskê i inne napadniête kraje odpowiedzialnoci za
II-g¹ wojnê wiatow¹. Nie
doæ, ¿e napadniêci Polacy
oddawali ¿ycie, utracili dobytek i dorobek wielu pokoleñ,

to ¿¹da siê od nich poniesienia konsekwencji za rozpêtan¹ przez Niemcy wojnê, a
przecie¿ wed³ug prawa miêdzynarodowego za wszelkie
konsekwencje wynik³e z rozpoczêtej wojny odpowiada
agresor.
Motorem niemieckiej polityki wschodniej jest poczucie
misji cywilizacyjnej. Niemcy
uwa¿aj¹, ¿e ziemie na wschód
od £aby (obecnie Odry) zamieszkuje kilka rozlaz³ych i
bezwartociowych narodów,
które tylko marnuj¹ bogactwa tego obszaru. M³ode pokolenia Niemców s¹ wychowywane w przekonaniu, ¿e
Niemcy nios¹ S³owianom kulturê, technikê i cywilizacjê
oraz, ¿e to usprawiedliwia
wszelkie zbrodnie pope³nione
w trakcie spe³niania niemieckiej misji dziejowej.
Nie inaczej jest obecnie.
Zmieni³ siê tylko orê¿. Kiedy
czêciej u¿ywano przemocy
militarnej, obecnie czêciej
u¿ywa siê si³y ekonomii, rzadziej orê¿a. Kiedy szed³ najpierw niemiecki ¿o³nierz, za
nim niemiecki bankier i niemiecki z³odziej. Teraz idzie
najpierw niemiecki bankier i
z³odziej, a póniej przyjdzie
niemiecki ¿o³nierz ...
Niemieckiemu poczuciu
misji dziejowej mo¿na skutecznie przeciwstawiæ jedynie
inne poczucie misji, to jest poczucie s³owiañskiej misji cywilizacyjnej.

S³owianie znów razem
VIII Zjazd Wszechs³owiañski - Moskwa, 2-5 kwietnia 2001 roku
Dokoñczenie ze strony 1
dniem kilkunastu autonomicznych konferencji, które
skupi³y dodatkowo jeszcze
parê setek uczestników.
By³y to na przyk³ad; konferencja S³owiañskiego Zwi¹zku Miêdzyparlamentarnego,
konferencja Zwi¹zku Pisarzy S³owiañskich, konferencja wyk³adowców szkó³ rednich i wy¿szych, konferencja
na temat regionalnych i narodowych aspektów S³owiañszczyzny, konferencja
na temat wspó³pracy gospodarczej, na temat bezpieczeñstwa ekologicznego S³owiañszczyzny, konferencja
Miêdzynarodowego Trybuna³u ds. przestêpstw NATO
w Jugos³awii, konferencja
na temat rezultatów II wojny wiatowej i wiele innych.
W sumie 21 takich konfe-
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rencji, rozsianych w ró¿nych, odleg³ych rejonach
Moskwy. Wrêcz niemo¿liwe
by³o uczestniczenie w wiêcej
ni¿ jednej z tych konferencji.
Trzeciego dnia tj. 4 kwietnia obrady, tym razem ju¿
plenarne toczy³y siê w piêknej, wielkiej sali merostwa
Moskwy przy Nowym Arbacie 36. Przewodnicz¹cy sekcji - konferencji sk³adali
sprawozdania z obrad dziêki czemu uczestnicy zjazdu
mogli siê dowiedzieæ jak
wiele kluczowych tematów
zosta³o podjêtych i jak wiele znakomitych wyk³adów i
referatów przedstawiono.
W czasie zjazdu odbywa³y siê równie¿ koncerty, wystawy malarstwa, kiermasze ksi¹¿kowe oraz prezentacje p³yt i kaset muzycznych.

W trzecim dniu obrad,
zgodnie z przyjêtym na VII
Zjedzie Wszechs³owiañskim w Pradze statutem,
delegaci VIII Zjazdu zatwierdzili uzupe³niony
sk³ad Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego,
który koordynuje dzia³alnoæ narodowych komitetów
s³owiañskich w okresie miêdzy zjazdami.
Polska delegacja na VIII
Zjazd Wszechs³owiañski liczy³a 27 uczestników. Z ramienia Polskiej Wspólnoty
Narodowej i Polskiego Oddzia³u Soboru Wszechs³owiañskiego uczestniczyli
Boles³aw Tejkowski- przewodnicz¹cy delegacji, Barbara Krygier, Adam Karpiñski, Stanis³awa Czajkowska
Stachnik, Tadeusz Sikorski,

Dokoñczenie na stronie 8
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Wywiad z Normanem Finkelsteinem
[...] Die Welt: Okrela pan
Holocaust mianem ideologii
...
Norman Finkelstein: Dok³adniej: mianem ideologicznej
konstrukcji, która pocz¹tkowo s³u¿y³a interesom ¿ydowskiej elity w Stanach Zjednoczonych, a obecnie sta³a siê
narzêdziem wzbogacania siê,
szwindlem odszkodowañ. Zajmujê siê g³ówn¹ siedzib¹
przemys³u Holocaustu, czyli
Stanami Zjednoczonymi,
gdzie dzia³a World Jewish
Congress (WJC - wiatowy
Kongres ¯ydowski) i Jewish

Claims Conference(JCC).
Wezwa³em Saula Kagana z
JCC, aby mnie zaskar¿y³,
wezwa³em Edgara Broffmana
z WJC aby mnie zaskar¿y³.
Oni jednak tego nie robi¹. Ich
si³ê mo¿na jednak poznaæ po
tym, ¿e w Stanach Zjednoczonych nie ma na dobr¹ sprawê ¿adnej dyskusji wokó³
mojej ksi¹¿ki. A przecie¿ wed³ug Amazon.com (wielka,
internetowa ksiêgarnia wysy³kowa, która dzia³a w Ameryce i Europie Zachodniej red.) jest ona w Ameryce Po³udniowej na listach bestsel-

lerów na pierwszym miejscu,
w Ameryce rodkowej na
czwartym, w Australii na
pierwszym, w Szwajcarii na
trzecim, w Jordanii na pi¹tym i jest aktualnie t³umaczona na jedenacie jêzyków.
D.W.: [..] znaczna czêæ niemieckiego przemys³u do dzisiaj nie okazuje gotowoci do
p³acenia na fundusz odszkodowañ dla robotników zatrudnionych przymusowo w
czasach Trzeciej Rzeszy.
N.F.: Jestem jak najbardziej
za
odszkodowaniami.
Wszystko inne by³oby absur-

dem. Jestem zadowolony z
tego, ¿e mój ojciec do koñca
¿ycia otrzymywa³ w miarê
hojn¹ rentê od niemieckiego
rz¹du. Jestem jednak równie
stanowczo przeciwny wszelkim uk³adom z tak zwanymi
przedstawicielami ¯ydów.
Dlatego ¿e, po pierwsze,
przedstawiane przez takie
organizacje jak JCC liczby
ocalonych z Holocaustu s¹
fa³szywe, a po drugie, JCC
nie rozdzieli pieniêdzy miêdzy ofiary, ale zachowa je dla
siebie. To jest podwójne oszustwo. Na pocz¹tku lat dzie-

wiêædziesi¹tych te organizacje odkry³y mo¿liwoæ wyci¹gniêcia pieniêdzy od rz¹dów
pañstw europejskich i dosta³y amoku. Uprawiaj¹ szanta¿, powinny zostaæ oskar¿one o dzia³alnoæ przestêpcz¹
i stan¹æ przed s¹dem.
Norman Finkelstein urodzi³
siê w 1953 r. w Nowym Jorku. Jego rodzice ocaleli z Holocaustu. Prof. Finkelstein
wyk³ada na wydziale politologii w Hunter College, nale¿y do grupy amerykañskiej
lewicy skupionej wokó³ Noama Chomskyego. Jest zdecydowanym przeciwnikiem
polityki Izraela i syjonizmu.
Die Welt, 06.02.2001, ¯ycie
06.03.2001

O co tu chodzi  ci¹g dalszy...
Zamieszczamy pismo jakie otrzyma³ Boles³aw Tejkowski przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej z Zarz¹du Domów Komunalnych Warszawa  ródmiecie. Publikujemy równie¿ odpowied
na nie.
Nadmieniamy, ¿e w ci¹gu ostatnich lat Polska Wspólnota Narodowa mia³a równie¿ problemy z Zarz¹dem Domów Komunalnych
Warszawa  ródmiecie, dotycz¹ce lokalu naszej partii, mimo ¿e
PWN regularnie op³aca czynsz i nie zalega z ¿adnymi op³atami.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Jednak co jaki czas otrzymywalimy kolejne wypowiedzenia
umowy najmu oraz nakazy eksmisji. Na szczêcie w obecnym okresie lokal partii jest chroniony w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami. Niestety takiej ochrony nie posiada prywatne mieszkanie. Skoro nie ma mo¿liwoci uderzenia bezporednio w partiê
polityczn¹ robi siê to porednio uderzaj¹c w jej przewodnicz¹cego.
Redakcja
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07.03.2001
Maciej Kobyliñski (SLD) radny do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Pomorskiego zorganizowa³ wyjazdy bezrobotnych z okolic S³upska do
pracy w Irlandii. Prowadzone s¹ obecnie rozmowy kwalifikacyjne. Jako pierwsi wyjad¹ rolnicy, ogrodnicy, masarze i pracownicy innych bran¿
przemys³u przetwórstwa rolno - spo¿ywczego. W Polsce
trwa proces powrotu do archaicznych form ¿ycia spo³ecznego. Reliktem zaborów
by³y wyjazdy za chlebem, które kiedy by³y zwi¹zane z decyzjami w³adz zaborczych. Te
antypolskie w³adze np. za
czasów Bismarka poprzez
niesprawiedliwe przepisy
prawa wymusza³y wyjazdy
za chlebem Polaków z germanizowanych terenów do
USA. Obecnie jest podobnie.
Antypolska i s³u¿¹ca obcym
interesom w³adza doprowadzi³a w ci¹gu ostatnich 15 lat
do upadku wiêkszoci przedsiêbiorstw produkcyjnych.
Efektem tego jest brak pracy
dla Polaków i koniecznoæ
masowych wyjazdów za chlebem zagranicê. Innym przyk³adem powrotu zapomnianych form ¿ycia spo³ecznego
s¹ bieda-szyby, w których to
bezrobotni górnicy na w³asn¹
rêkê kopi¹ wêgiel z p³ytko
umieszczonych z³ó¿ i sprzedaj¹ go ludziom. Bieda-szyby
dzia³a³y na l¹sku w okresie
miêdzywojennym w latach
kryzysu wiatowego.

09.03.2001
Na konferencji prasowej w
Ministerstwie Zdrowia powiedziano, ¿e kasy chorych
ani bud¿et pañstwa nie mog¹
zagwarantowaæ podwy¿ek
p³ac o 203 z³ote brutto dla
pracowników s³u¿by zdrowia.
Tomasz Grottel (wiceminister
zdrowia) powiedzia³, ¿e dodatkowych rodków nale¿y
szukaæ w restrukturyzacji
Zak³adów Opieki Zdrowotnej.
Restrukturyzacji to znaczy
zwalnianiu pracowników lub
zamykaniu potrzebnych z
punktu widzenia spo³ecznego, ale mniej dochodowych
us³ug zdrowotnych, oddzia³ów, przychodni itd. Mazowiecka Kasa Chorych ju¿ na
pocz¹tku roku zapowiedzia³a,

¿e tegorocznych funduszy
wystarczy jej na sfinansowanie us³ug medycznych do padziernika, a dalej liczy na
ponowne podniesienie wysokoci sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Bran¿owa Kasa Chorych
poinformowa³a, ¿e wprowadza ograniczenia wysokoci
rodków za jakie mo¿e wystawiæ refundowane recepty lekarz prowadz¹cy prywatn¹
praktykê, nie posiadaj¹cy zawartej umowy na wiadczenie us³ug medycznych z t¹
kas¹.

wartoci oznacza spadek obrotów firm czyli spadek wymiany towarowej i przep³ywu
pieniêdzy w gospodarce, co
oznacza pojawiaj¹ce siê trudnoci. Inne wskaniki, szczególnie te których liczenia od
12 lat zaniechano wyraniej
pokaza³yby spadek produkcji
w kraju. Cech¹ wspóln¹
wszystkich krajów kandyduj¹cych, w których zauwa¿ono
wolniejsze tempo wzrostu
gospodarczego jest to, ¿e
wszystkie one realizuj¹ tak
zwane programy dostosowawcze do UE, czyli mówi¹c
po ludzku programy ograni-

dzia³, ¿e panika zwi¹zana z
pryszczyc¹ i BSE praktycznie likwiduje szanse na uzyskanie czasowych odstêpstw
od norm sanitarnych obowi¹zuj¹cych w pañstwach
Piêtnastki. Oznacza to koniecznoæ zamkniêcia czêci
zak³adów przetwórstwa rolno  spo¿ywczego, nawet
tych produkuj¹cych tylko na
potrzeby kraju z chwil¹
przyst¹pienia. W krajach
UE zmiany norm i dostosowanie do nich nastêpowa³o
stopniowo. Od nas ¿¹da siê
ich spe³nienia natychmiast.
Jak pokazuj¹ fakty, normy

Pikieta OKA w drug¹ rocznicê nalotów NATO na Jugos³awiê

Eurostat Biuro Statystyczne Unii Europejskiej
opublikowa³o informacje dotycz¹ce zmian tempa wzrostu
gospodarczego w krajach
kandyduj¹cych. W po³owie
2000 roku w Polsce i innych
krajach kandyduj¹cych
wskanik ten spad³ rednio
do poziomu 3,3% czyli do poziomu krajów UE. Rok wczeniej wskanik ten by³ 2 razy
wy¿szy. Zdaniem biura Eurostat oznacza to, ¿e kraje
kandyduj¹ce nie bêd¹ w stanie dorównaæ poziomowi gospodarczemu pañstw UE.
Wskanik zmian produktu
krajowego brutto (PKB) tak
naprawdê liczy zmiany wielkoci obrotów wszystkich
przedsiêbiorstw, które to rosn¹ bo ronie np. inflacja lub
wzrasta iloæ poredników w
handlu, a nie za sam¹ wielkoci produkcji. Zmiana jego
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czania produkcji lokalnej, by
w przysz³oci nie stanowiæ silnej konkurencji dla producentów z UE.
Komisja Europejska w
ostatnim swoim raporcie
skrytykowa³a Polskê za zbyt
wolne tempo restrukturyzacji hutnictwa. Wiceminister
Teresa Ma³ecka zapowiedzia³a, ¿e do koñca marca zostanie opracowany nowy program restrukturyzacji tej
bran¿y. Mimo, ¿e produkujemy na jednego mieszkañca 3
razy mniej stali ni¿ w krajach
UE, to zdaniem Komisji Europejskiej i tak za du¿o.
Polska dopuci³a mo¿liwoæ wycofania wniosku o
okres przejciowy w zakresie
norm sanitarnych jakie obowi¹zuj¹ przy produkcji ¿ywnoci. Wiceminister rolnictwa Robert Gmyrek powie-

te i tak nie chroni¹ konsumentów, poniewa¿ mimo ich
stosowania do UE, wystêpuje pryszczyca, BSE i dioksyny.
Firma Brown & Williamson Tobacco, zap³aci na
mocy wyroku s¹dowego Gradyemu Carterowi 1 milion
dolarów odszkodowania za
utratê zdrowia w wyniku
palenia papierosów. W 1996
roku s¹d uzna³, ¿e firma nie
o st r z e g a ³a od p ow ied nio
przed skutkami palenia i
nakaza³ wyp³atê 750 tysiêcy odszkodowania. Po apelacji, S¹d Najwy¿szy USA
rozstrzygn¹³, ¿e firma tytoniowa oprócz odszkodowania zap³aci jeszcze odsetki
350 tysiêcy USD. Jest to
pierwsze zas¹dzenie odszkodowania dla osoby prywatnej.

10-11.03.2001
Rosyjskie si³y bezpieczeñstwa aresztowa³y czeczeñskiego dowódcê Rus³ana Achmadowa, podejrzanego o porwanie w 1999 roku w Dagestanie Polek dwóch Polek
prof. Zofii Fischer - Malanowskiej i doc. Ewy Marchwickiej
- Wyrwa³.
USA przedstawi³y rz¹dowi
FR Jugos³awii 3 stronicow¹
listê ¿¹dañ jakie s¹ warunkiem otrzymania funduszy
na pomoc gospodarcz¹. Jednym z nich by³o aresztowanie
w terminie do koñca marca
Slobodana Miloeviæa.

12.03.2001
W zwi¹zku z walkami pomiêdzy Albañczykami a policj¹
macedoñsk¹, w³adze NATO
zgodzi³y siê na powrót armii
i policji jugos³owiañskiej na
granicê Kosowa i Macedonii.
W³adze Macedonii uzyska³y
poparcie NATO i Unii Europejskiej w walce z partyzantk¹ albañsk¹. Natychmiast,
po tym wydarzeniu zmieni³
siê jêzyk propagandy. Dziennikarze z kluczowych stacji
radiowych, prasy i telewizji w
Polsce zaczêli mówiæ inaczej.
Znik³y okrelenia albañscy
bojownicy zast¹piono je
okreleniami albañscy ekstremici lub albañscy terroryci itd. W wywiadzie telewizyjnym szef NATO Lord
Robertson mówi³ ¿e Macedonia ma pe³ne prawo do obrony swojej integralnoci terytorialnej. Ciekawe dlaczego
tego argumentu nie uwzglêdniono w marcu 1999, gdy naruszano integralnoæ terytorialn¹ FR Jugos³awii. Swoj¹
drog¹ jak widzê Lorda Robertsona w telewizji, to jego
napuchniêta twarz jako nie
kojarzy mi siê z angielsk¹
arystokracj¹, ale raczej z wygl¹dem sta³ych bywalców
podrzêdnych piwiarni i pubów.
W Warszawie i Lublinie,
przed supermarketami OKI
odby³y siê pikiety Zwi¹zku
Zawodowego Konfederacja
Pracy z powodu zwolnienia 4
pracowników tego zwi¹zku w
momencie próby za³o¿enia
jednostki tego zwi¹zku w hipermarkecie OBI w Warszawie Al. Krakowska, co by³o
z³amaniem praw pracowniczych.

Dokoñczenie na stronie 7
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kiego czteromiejscowego samolotu Manager.
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Dokoñczenie ze strony 6
Bo¿ena Banachowicz przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych z³o¿y³a pozew w s¹dzie pracy we
W³oc³awku, w którym domaga siê od dyrekcji szpitala zagwarantowanej w ustawie
wyp³aty 203 z³ podwy¿ki za
styczeñ. OZZPiP liczy, ¿e pielêgniarki pójd¹ za jej przyk³adem.

¿y przestrzegaæ pewnych
rodków ostro¿noci, bo nie
znamy d³ugoterminowego
zachowania w rodowisku
cz¹stek zubo¿onego uranu.[..] oraz ¿e [..] w poszczególnych sytuacjach ryzyko mo¿e byæ wysokie i dla-

Iraku, Kuwejtu i Boni, ¿e
nie ostrze¿ono ludnoci cywilnej Kosowa o zagro¿eniach, ¿e pañstwa NATO
nawet nie maj¹ zamiaru
ujawniæ miejsc, gdzie stosowano zubo¿ony uran, nie
mówi¹c o ich odpowiednim

Szin Kuk Hwan (koreañski minister przemys³u) zapowiedzia³, ¿e koncern Daewoo
Motor wycofa siê z Polski i
Indii, je¿eli nie zostanie kupiony przez amerykañskiego
potentata General Motors lub
inn¹ firmê.

Prezydenci Rosji i Iranu
podpisali porozumienie o dostawach rosyjskiej broni to
jest systemów obrony przeciwlotniczej, samolotów i mig³owców oraz o wspó³pracy w
dziedzinie energii nuklearnej. Wartoæ zamówieñ w ci¹gu kilku lat wyniesie 7 miliardów dolarów.
W 1999 roku Waleryj Zacharow epidemiolog z rosyjskiego Instytutu Naukowo 
Badawczego Ochrony Zwierz¹t przewidzia³ w swojej pracy doktorskiej epidemiê
pryszczycy i wskaza³ 89
miejsc zagro¿enia pryszczyc¹
w Wielkiej Brytanii. Instytut
zajmuje siê ledzeniem rozprzestrzeniania siê chorób
zwierz¹t w Rosji i na wiecie. Zdaniem jego pracowników obecna sytuacja wynika
z faktu zaniechania szczepieñ zwierz¹t przeciwko
pryszczycy na Zachodnie
Europy. W Rosji stosuje siê
profilaktyczne szczepienia.
Koszt jednej szczepionki to
10 15 centów (0,10  0,15
$ USA), a koszt szczepieñ
jest 100 razy ni¿szy ni¿
koszty walki z epidemi¹.

13.03.2001
Opublikowano w Genewie
r apor t Rady Program u
Ochrony rodowiska ONZ
dotycz¹cy skutków stosowania pocisków ze zubo¿onym
uranem. Raport zawiera
opinie 5 zespo³ów ekspertów
powo³anych przez ONZ. Raport mówi, ¿e Stosowanie
przez NATO podczas wojny
w Kosowie pocisków ze zubo¿onym uranem wi¹za³o
siê z niewielkim ryzykiem,
dalej mówi, ¿e [..] szerokie
po³acie ziemi nie s¹ ska¿one a liczne punkty, gdzie
ska¿enie wystêpuje, nie stanowi¹ zagro¿enia, ale nale-

kompleksowego systemu informatycznego. O kontrowersjach wokó³ wyboru firmy
Prokom na wykonawcê systemu informatycznego ZUS
za rz¹dów A. Bañkowskiej
(SLD) wczeniej kilka razy
wspominalimy.

Rz¹d FR Jugos³awii proklamowa³ dzieñ 24 marca
dniem pamiêci ofiar nalotów
NATO.

18.03.2001
W Neapolu (W³ochy) oko³o 90
osób zosta³o rannych podczas
zamieszek i staræ pomiêdzy
policj¹ i przeciwnikami globalizacji.

22.03.2001
Prezydent Aleksander Kwaniewski zawetowa³ ustawê o
reprywatyzacji. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e ustawa
jest niedobra, sprzeczna z zasadami sprawiedliwoci spo³ecznej i równoci¹ obywateli wobec prawa.

Ok³adka ksi¹¿ki Piotra Jastrzêbskiego i Vladana Stamenkovicia

tego nale¿y zebraæ resztki
pocisków, zabetonowaæ niektóre ska¿one miejsca i informowaæ o zagro¿eniu lokaln¹ ludnoæ. Zaleca siê
regularne badanie wody pitnej pobieranej ze studni. [..].
Zdaniem autorów pojedyncze zetkniêcie organizmu z
od³amkami pocisków nie
jest niebezpieczne, bo grone napromieniowanie nastêpuje dopiero po kilkutygodniowym kontakcie. Autorzy jednak utrzymuj¹, ¿e
nie maj¹ jednak pewnoci,
¿e zagro¿enie nie istnieje
albo nie ujawni siê w przysz³oci [..] Pisalimy o tym
w nr 5/1999 Wspólnoty, ¿e
na dolegliwoci zwi¹zane ze
stosowaniem zubo¿onego
uranu cierpi kilkadziesi¹t
tysiêcy by³ych ¿o³nierzy
uczestnicz¹cych w wojnie z
Irakiem, ludnoæ cywilna

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

zabezpieczeniu i usuniêciu
ska¿eñ. Sam za raport jak
wynika z przedstawionych
cytatów z jednej strony stara siê nie denerwowaæ
pañstw NATO i opinii publicznej z drugiej strony próbuje zachowaæ resztki (i pozory) obiektywnoci. Doskonale obrazuje to sytuacjê zale¿noci ONZ od najsilniejszych i najbogatszych
pañstw Zachodu. Do sprawy
tej wrócimy w najbli¿szych
numerach Wspólnoty.

Wojskowi chorwaccy z
Mostaru (Bonia) opuszczaj¹ si³y zbrojne Zwi¹zku
Chorwacko  Muzu³mañskiego (jaki powsta³ w chorwacko - muzu³mañskiej czêci Boni) i tworz¹ w³asne
si³y zbrojne. Stanowi to naruszenie porozumienia z
Dayton.

24.03.2001
Pod ambasad¹ USA w Warszawie odby³ siê protest
Ogólnopolskiego Komitetu
Antywojennego w zwi¹zku z
drug¹ rocznic¹ ataku NATO
na republikê Jugos³awii.

15.03.2001

25.03.2001

Po kilku miesi¹cach przepychanek, na wniosek prezesa
Les³awa Gajka, Rada Nadzorcza Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (ZUS) odwo³a³a
Adama Kapicê z funkcji wiceprezesa. By³ on odpowiedzialny za wdra¿anie w ZUS

Zak³ady PZL widnik wprowadzaj¹ nowy model piêciomi e j sc ow eg o mig ³ow c a
transportowego SW-4. Bêdzie on s³u¿y³ do szybkiego
transportu np. medycznego.
Równie¿ wdra¿ana jest do
produkcji konstrukcja lek-

W Niemczech trwaj¹ protesty przeciwko transportowi radioaktywnych odpadów
z Francji do Gorleben w
Niemczech. Transport jest
blokowany przez protestuj¹cych ekologów mimo mobilizacji 30 tysiêcy policjantów
do jego ochrony.

29.03.2001
prof. Tomasz Strzembosz powiedzia³ w dyskusji radiowej na temat wydarzeñ w
Jedwabnem: [..] ja bym nie
chcia³, ¿eby wstrz¹sano
moim sumieniem pos³uguj¹c
siê fa³szywymi informacjami. [..] W wypowiedzi dla
PAP prof. Strzembosz zakw est ionow a ³ zezna nia
Szmula Wasersztajna (g³ównego wiadka w ksi¹¿ce
Grossa) poniewa¿ Wasersztajn nie móg³ 10 lipca 1941
widzieæ mordu ¯ydów w Jedwabnem, bo tego dnia przebywa³ w ukryciu, oddalony
o przesz³o 500 metrów od
miejsca zbrodni. Dalej prof.
Strzembosz wymienia inny c h
niew ia r y g od ny c h
wiadków, na których powo³uje siê Gross - Abrama Boruszczaka i Eljasza Gr¹dowskiego. Prof. Strzembosz
p ow ied zia ³ r ów nie¿, ¿e
Abram Boruszczak w ogóle
nie mieszka³ w Jedwabnem
i by³ po wojnie przes³uchany w tej sprawie przez S¹d
w £om¿y. Natomiast Eljasz
Gr¹dowski zosta³ w 1940
roku skazany za kradzie¿ i
wywieziony w g³¹b ZSRR i
wróci³ dopiero w roku 1945,
czyli nie widzia³ wydarzeñ w
Jedwabnem i nie mo¿e byæ
ich wiadkiem.

11.04.2001
Ambasada Federacyjnej Republiki Jugos³awii, Zwi¹zek
Literatów Polskich (ZLP oddzia³ Warszawa) i Instytut Wydawniczy Ksi¹¿ka i
Prasa zorganizowa³y w siedzibie ZLP promocjê ksi¹zki Piotra Jastrzêbskiego i
V la d a na St a menkov ic ia
Humanitarna Wojna, która opisujê wojnê NATO z
Jugos³awi¹. Spotkanie poprowadzi³ prof. Branko Æirliæ, który interesuj¹co przedstawi³ historyczne t³o konfliktu w Kosowie. Fragmenty ksi¹¿ki oczyta³ Wojciech
Siemion. Obecny by³ równie¿ charge daffaires ambasady FR Jugos³awii Milorad
æepanoviæ.
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Jarogniewa Cielak, Jerzy
Surowiecki, Wojciech Mastalerz, Marek Lityñski,
Tadeusz G³¹bski, Andrzej
Krygier, Zbigniew Kurczewski. Z Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego: W³odzimierz Rynkowski -przewodnicz¹cy, Tadeusz Koziara-Martel, z Dolnol¹skiego
Stowarzyszenia Obrony Proletariatu; Micha³ Gawroñski
- przewodnicz¹cy, ze Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Grodzieñskiej i Wileñskiej:
Micha³ Szostak - przewodni-

cz¹cy, ze Stowarzyszenia
NIE dla UE: Tadeusz Mazanek, ze Stowarzyszenia
Niklot : Mateusz Piskorski, Marcin Martynowski,
Micha³ Kaczmarek, Mariusz Kempkowski oraz
grupa m³odzie¿y studenckiej : z Uniwersytetu Warmiñsko - Mazurskiego Jaros³aw Strycharski i Tomasz Reluga, z Uniwersytetu Gdañskiego Gracjan
Cimek, z Uniwersytetu
Warszawskiego ¯ywia Cielak i Ziemowit Cielak, z
Uniwersytetu Miko³aja Ko-

pernika w Toruniu - Rados³aw Mizdalski.
Na sesji plenarnej Boles³aw Tejkowski przedstawi³
referat programowy Wspólnota S³owiañska jako historyczna szansa rozwoju
pañstw s³owiañskich i wspó³pr a c y e u r o a z j a t y c k i e j  .
Wszyscy cz³onkowie polskiej
delegacji uczestniczyli aktywnie w obradach sekcji,
wystêpuj¹c z referatami i
bior¹c udzia³ w dyskusji.
Wybór materia³ów ze zjazdu i ich omówienia bêdziemy
publikowaæ w nastêpnych
numerach naszej gazety.

FUNDUSZ WYBORCZY
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA W

NADCHODZ¥CYCH

WYBORACH BÊDZIE SIÊ UBIEGAÆ O MANDATY POSELSKIE I
SENATORSKIE.

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHC¥ NASZEJ OBECNOCI W SEJMIE I
SENACIE, PROSIMY O WP£ATY NA FUNDUSZ WYBORCZY POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ . NASZE KONTO BANKOWE:
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA,
PKO BP S.A. I/O WARSZAWA
NR 83 10201013 122670123

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.
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 122670123.
Mo¿esz zebraæ drobne kwoty od kilku znajomych czytelników i jednym przekazem wys³aæ na
wskazane konto.
Redakcja
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Z listów do redakcji ...

Rodacy!
Od kilkunastu lat tak zwanej wolnoci sprawdza siê w
naszym Kraju dawna rzymska dewiza Dziel i rz¹d!,
z której chêtnie korzystaj¹
aktualne ekipy rz¹dz¹cych,
choæ formalnie zwanionych, ale zgodnych jeli chodzi o bezpardonowe okradanie naszej Ojczyzny oraz
przyzwyczajanie Narodu do
roli pariasa w zjednoczonej Europie.
Zastanówmy siê wspólnie,
co dobrego mo¿e nam daæ
przynale¿noæ do Unii Europejskiej. Ale najpierw rozliczmy aktualnych prominentów i polityków i zmumy ich do naprawienia
szkód oraz postawmy win-

nych przed Trybuna³em
Stanu.
Czo³owi polscy ekonomici
(z horrendalnym uposa¿eniem) - Hanna Gronkiewicz-Waltz i Leszek Balcerowicz byli bezradni (?!)
wobec jawnych i cynicznych
z³odziejskich dzia³añ G¹siorowskiego i Bagsika, którzy okradli polski Naród,
zachwiali stabilnoci¹ polskich banków i wyprowadzili ³up do Izraela- ojczyzny wielu aktualnych polskich polityków! Nielojalnoæ wobec Ojczyzny nie
mo¿e siê op³acaæ! Co o tym
mylicie Polscy Obywatele?
[..]
Ludwika Kowalska - Lubin
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MUSIMY
MUSIMY SWOJ¥ OJCZYZNÊ,
PACHN¥C¥ RÓ¯AMI I CHLEBEM
WPRZÓD NAKRYÆ W£ASNYM
SERCEM
JAK GDYBY DRUGIM NIEBEM.

DOPIERO NAM ZAKWITNIE
SZCZÊCIEM SWOIM I NASZYM,
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Gazeta jest bezp³atna.
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Wspólnoty Narodowej.
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

