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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Kilka lat temu mówilimy, ¿e
miliony Polaków maj¹ g³odowe p³ace, renty i emerytury,
wynosz¹ce 300, 400, 500 z³, a
ludzie w³adzy i wielcy w³aciciele bior¹ miesiêcznie 100,
200, 300 tysiêcy z³. Wielu
nam nie wierzy³o, ¿e w Polsce mo¿e byæ taka krzywdz¹ca niesprawiedliwoæ, ¿e najwy¿ej zarabiaj¹cy maj¹ ponad 800 razy wiêcej od najni¿ej zarabiaj¹cych. A¿ tu
wreszcie 7-go czerwca w Te-

lewizji przyznano, ¿e najwy¿sze p³ace w naszym Kraju
wynosz¹ 315 tysiêcy z³. Tak
zarabiaj¹ ludzie obecnej w³adzy, którzy na wycigi wyprzedaj¹ Polskê obcemu kapita³owi, powoduj¹c coraz
wiêksze bezrobocie i nêdzê
wiêkszoci Polaków. Im wiêcej maj¹tku spo³ecznego wyprzedaj¹, tym wiêksze otrzymuj¹ ³apówki od zachodnich
kapitalistów.
Dokoñczenie na stronie 2
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Wniosek o zbadanie skutków dzia³ania gabinetów rz¹dowych RP

Bez znieczulenia
Po lekturze artyku³ów znanego dziennikarza francuskiego
- wielkiego przyjaciela Polski
(Bernard Margueritte, Dochód nienarodowy, Tygodnik
Solidarnoæ, Nr 15 (656),
13.04.2001), a tak¿e opracowañ naukowych (np.: Noam
Chomsky, Zysk ponad ludzi,
Wroc³aw 2000) nasuwaj¹ siê
w¹tpliwoci, czy premierzy
rz¹du RP kierowali swoimi
gabinetami jedynie w interesie Pañstwa Polskiego.

Jakiego rodzaju Polska mia³aby przyst¹piæ do federacji
suwerennych pañstw narodowych Europy (M. Rapacki,
Europa Jospina, Gazeta Wyborcza, 29.05.2001), skoro
w³anie tak¹ Polskê - suwerenne pañstwo narodowe zlikwidowa³y dzia³ania tych
gabinetów rz¹dowych RP,
którymi kierowali: Tadeusz
Mazowiecki, w okresie od
12.09.1989 do 14.12.1990,
Jan Krzysztof Bielecki

(12.01.1991 - 05.12.1991),
Jan Olszewski (06.12.1991 05.06.1992), Hanna Suchocka (11.04.1992 - 25.05.1993),
Waldemar
Pawlak
(26.10.1993 - 04.03.1995),
Józef Oleksy (04.03.1995 26.01.1996), W³odzimierz Cimoszewicz (02.02.1996 1997), Jerzy Buzek (19972001).
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Idea dobra wspólnego
W wype³nionej ponad dwustu
s³uchaczami sali wyk³adowej
Politechniki Warszawskiej 24
maja br wyg³osi³ swój wyk³ad
Lyndon H. La Rouche, amerykañski profesor ekonomii,
znany w USA rzecznik alternatywnej polityki gospodarczej.
Lyndon H. La Rouche nazwa³ obecn¹ prezydenturê G.
Busha - wiatow¹ katastrof¹
i globaln¹ klêsk¹. Stwierdzi³,
¿e polityka Busha jest oparta na korupcji, w której on
sam uczestniczy. Ale doda³, ¿e

wielkie katastrofy bywaj¹ te¿
okazj¹ do gruntownych
zmian. Obecny system finansowy jest w kryzysie i nic go
nie uratuje. Stany Zjednoczone funkcjonuj¹ na deficycie
ju¿ od wielu lat.
W imiê pieni¹dza niszczona jest gospodarka wielu krajów. Elity maj¹ obsesje na
punkcie pieni¹dza i nie obchodzi ich nic gospodarka.
Jest tylko jeden sposób wyjcia - globalna finansowa reorganizacja w oparciu o zasa-
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Zjazd S³owiañskich Narodów Bia³orusi, Rosji i Ukrainy
Moskwa, 1-2 czerwca 2001 roku

O s³owiañsk¹ jednoæ

Na prze³omie XX i XXI wieku na nowo sta³ siê aktualny problem losu wszystkich
wschodnich S³owian: Ukraiñców, Bia³orusinów, Rosjan
i ich zachodnich i po³udniowych s³owiañskich braci.
Ponownie stanêlimy przed
jawnym wyzwaniem, rzuconym nam przez zachodni¹
cywilizacjê i jej forpocztê blok NATO. W odpowiedzi
na to wyzwanie czasów S³o-

wianie powinni zastanowiæ
siê nad tym jak zapewniæ
swoim narodom godne miejsce w Europie i w wiecie.
Niew¹tpliwie, nasza perspektywa zale¿y od relacji
pomiêdzy naszymi pañstwami Republik¹ Bia³orusi, Rosyjsk¹ Federacj¹ i Ukrain¹.- powiedzia³ w swoim
przemówieniu do 800

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Niezale¿na Polska to praca, bezpieczeñstwo i dobrobyt Polaków

Program Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej - 2001 rok
KIM

JESTEMY

Jestemy parti¹ narodow¹ i socjaln¹. Wyrastamy z
dziejowego dziedzictwa Polski i S³owiañszczyzny, z
dziedzictwa polskiego ruchu
narodowego, patriotycznego,
niepodleg³ociowego, robotniczego, ludowego. Stanowimy przed³u¿enie i rozwiniêcie Polskiego Stronnictwa
Narodowego. Nie jestemy
prawic¹ ani lewic¹, lecz parti¹ ogólnonarodow¹ i ogólnopolsk¹, jednocz¹c¹ wszelkie
polskie racje narodowe i spo-

³eczne. Nie akceptujemy liberalizmu, ani kapitalizmu
i globalizmu stanowi¹cego
nowy faszyzm. Naszym celem jest ustrój wspólnotowy
- narodowy i socjalny ustrój
sprawiedliwoci spo³ecznej,
zapewniaj¹cy wolnoæ w³asnego Narodu i dobrobyt
wszystkich jego cz³onków
oraz wolnoæ innych Narodów i ich pokojow¹ wspó³pracê.
Dla nas - narodowców
polskich najwa¿niejsze jest
dobro Narodu i Pañstwa

Polskiego, dobro wszystkich
Polaków w Kraju i za granic¹. S³owiañskoæ, polskoæ,
narodowoæ, patriotyzm,
sprawiedliwoæ spo³eczn¹
stawiamy ponad ró¿nice
wiatopogl¹dowe, wyznaniowe, klasowe, zawodowe. Samodzielnoæ i niepodleg³oæ
Polski jest nasz¹ wartoci¹
nadrzêdn¹, bo tylko suwerenna Polska mo¿e zapewniæ wolnoæ i dobrobyt Polakom oraz twórczo uczestni-
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Dokoñczenie ze strony 1
Nie wiadomo tylko, dlaczego w Telewizji okrelono p³acê Balcerowicza na 46 tysiêcy z³, skoro wiadomo, ¿e za
niszczenie Polski bierze kilka razy wiêcej. Ale kiedy z
tych ukradzionych Narodowi
pieni¹dzy Balcerowicz i jemu
podobni pos³owie, premierzy
i ministrowie bêd¹ musieli siê
rozliczyæ. Tego domaga siê
sprawiedliwoæ dziejowa.
Tego domaga siê zadoæuczynienie za krzywdy p³acz¹cych
z g³odu dzieci, za krzywdy
skazanych na nêdzê milionów
bezrobotnych, emerytów i
rencistów.
Polskie miasta pe³ne s¹
grzebi¹cych w mietnikach
bezdomnych i bezrobotnych,
skazanych na powolne umieranie. W ich twarzach maluje siê wielkie cierpienie ludzi,
którzy stracili pracê, mieszkanie, rodzinê i wszelkie
rodki do ¿ycia. Ci ludzie jeszcze niedawno byli wartociowymi pracownikami. Ile jeszcze trzeba sprzedaæ Polski i
okraæ Polaków, ile jeszcze
trzeba bezrobotnych i bezdomnych, by Naród wreszcie
zorganizowa³ siê do walki o
swe prawa, do walki z ludobójczym systemem kapitalistycznym, do walki o zmianê
sprzedajnej i krwio¿erczej
w³adzy na w³adzê opiekuñcz¹
i patriotyczn¹. Bo jak dot¹d
ta zdradziecka i dobrze op³acana w³adza bez przeszkód
niszczy Polskê od ponad 10
lat. Ludzie w³adzy z zadowoleniem obserwuj¹ spo³eczn¹ i
polityczn¹ biernoæ pokrzywdzonych Polaków, niezdolnych do dzia³ania na skutek
og³upienia, zastraszenia i
utraty wiary w mo¿liwoæ
wyjcia z tego solidarnociowo-kapitalistycznego bagna.
Polacy coraz bardziej zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e
zmierza do likwidacji Pañstwa Polskiego i pozbawienia
Narodu mo¿liwoci samodzielnego ¿ycia i rozwoju.
Wielu rozmówców mówi nam:
My ju¿ w Polsce nie mamy
nic polskiego. Jestemy pod
okupacj¹ Unii Europejskiej i
Niemiec, które zabior¹ nam
Ziemie Zachodnie. Ale nie ma
na to rady. Tak postanowi³a
Ameryka i Bruksela. My im
odpowiadamy, ¿e Hitler te¿
postanowi³ zniszczyæ Polskê
i Polaków, ale my istniejemy,
bo siê Niemcom hitlerowskim

nie poddalimy. Dzisiaj te¿
nie wolno nam poddawaæ siê
Niemcom schroederowskim.
Nie wolno nam poddawaæ siê
Unii Europejskiej i USA.
Wtedy nas nie zniszcz¹. Wtedy odzyskamy to, co przez
ostatnie 10 lat nam ukradli.
Nie mo¿na bowiem inaczej
nazwaæ tej ca³ej ohydnej prywatyzacji, która za
bezcen przekazuje
obcym kapitalistom
polski maj¹tek spo³eczny wypracowany
w pocie czo³a przez
ca³y Naród w okresie
ponad 70 lat minionych od zakoñczenia
I wojny wiatowej.
Przyszed³ nam
niechc¹cy z pomoc¹
Trybuna³ Konstytucyjny, który 29 maja
uzna³ za niezgodne z
Konstytucj¹ nabywanie przez cz³onków
spó³dzielni mieszkañ
lokatorskich za 3%
wartoci. Polski obywatel nie mo¿e za 3%
nabyæ mieszkania, w
którym mieszka i na
które zapracowa³. A
niemiecki kapitalista
mo¿e za 3% wartoci
nabyæ Fabrykê Samochodów Ciê¿arowych w Starachowicach, Cukrowniê na
Ziemiach Zachodnich, Fabrykê Mebli pod Zamociem i
masowo wyrzucaæ Polaków z
pracy, a pozosta³ym obni¿aæ
p³acê do 600 z³ miesiêcznie,
a zatrudnionym specjalistom
niemieckim p³aciæ 60 tysiêcy z³. To nabywanie za kilka
procent wartoci naszych
banków, fabryk, sklepów
przez zachodnich kapitalistów jest w najwy¿szym stopniu niezgodne z Konstytucj¹,
jest bezprawiem i rozbojem.
Ca³a ta 10-letnia wyprzeda¿
Polski czyli totalny rabunek
Polaków musi spotkaæ siê z
masowym oporem i kategorycznym ¿¹daniem powrotu
sprzedanych obiektów do prawowitego w³aciciela, jakim
jest Naród Polski. Trzeba zastanowiæ siê, co zrobiæ ze
zdrajcami w Wielkopolsce,
którzy za niemieckie pieni¹dze robi¹ manifestacjê ¿¹daj¹c¹ sprzedania polskich cukrowni niemieckim kapitalistom. Nie pozwólmy poni¿aæ
siê narodowo i klasowo. Nie
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pozwólmy, aby niemiecki w³aciciel w Jeleniej Górze oferowa³ za 600 z³ pracê polskiemu bezrobotnemu. A gdy ten
prosi o wiêcej bo g³oduj¹ mu
dzieci, dowiaduje siê, ¿e widocznie za ma³o g³oduj¹.
Tak le nam siê dzieje w
dochodzeniu do Unii Europejskiej. Gdybymy do niej we-

szli, by³oby jeszcze gorzej.
Przy pomocy cz³onkostwa w
Unii Europejskiej, zachodni
kapitalici wydr¹ Polsce do
reszty bankowoæ, handel i
przemys³, opanuj¹ w wiêkszoci polsk¹ ziemiê. Szczególn¹
ochotê maj¹ na ni¹ Niemcy.
Dlatego Unia Europejska
¿¹da od Polski natychmiastowej zgody na sprzeda¿ swej
ziemi mieszkañcom Pañstw
Zachodnich. Niemcy dodatkowo licz¹ na prawo Unii Europejskiej, które na polskich
Ziemiach Odzyskanych uznaje tylko niemieck¹ w³asnoæ
sprzed wojny. Ekspansja Unii
Europejskiej na Wschód to
nic innego jak nowe Drang
nach Osten niemieckiego imperializmu.
Ile¿ cynizmu, ob³udy i
zdrady zawieraj¹ k³amliwe
zapewnienia w³adzy, ¿e po
wejciu do Unii Europejskiej
Polska i Polacy zachowaj¹
swoj¹ w³asnoæ. Nie zachowaj¹! Za Polska na rzecz Niemiec straci swoje Ziemie Za-

chodnie i Pó³nocne. Dlatego
nie wolno nam wejæ do Unii
Europejskiej  tego globalistycznego imperium z³a, sk¹d
bior¹ pocz¹tki wszelkie obecne patologie spo³eczne. W³anie nie wchodz¹c do Unii Europejskiej, zachowamy swoj¹
w³asnoæ i swoje granice, swoj¹ to¿samoæ i samodzielnoæ,
bez której nie ma
dobrobytu. Nie da
nam go Unia Europejska, która przejmuje i likwiduje
nasze
fabryki,
zwiêksza nasze
bezrobocie i nêdzê.
Dobrobyt da nam
tylko w³asna praca
i produkcja oraz
zachowanie ca³ej
w³asnoci bankowej, handlowej,
przemys³owej, rolnej i lenej w polskich
rêkach.
Przede wszystkim
w polskich rêkach
musi byæ ca³a polska ziemia, ca³e terytorium Pañstwa
Polskiego. Kto polsk¹ ziemiê traktuje jak towar i wystawia na sprzeda¿
obcym Pañstwom i
ich mieszkañcom,
ten jest zdrajc¹ i
wrogiem Polski.
Dlatego zabroniona byæ musi
w Polsce sprzeda¿ ziemi obcym rz¹dom, firmom i obywatelom. Wiadomo bowiem
wszystkim, ¿e Pañstwo siêga
tam, gdzie siêga w³asnoæ
jego ziemi!
Aby tak by³o, trzeba zmieniæ w³adzê. Tak¹ mo¿liwoæ
daj¹ nam wrzeniowe wybory do Sejmu i Senatu. Ale
wybór miêdzy partiami lewicowymi a prawicowymi nic
nam nie daje. Wyboru trzeba
dokonaæ miêdzy partiami
opowiadaj¹cymi siê za Uni¹
Europejsk¹ a partiami przeciwnymi Unii Europejskiej.
Polacy musz¹ dokonaæ wyboru miêdzy partiami uleg³ymi
Zachodowi a partiami s³u¿¹cymi wy³¹cznie Polsce.
Obojêtnie, czy bêdziemy
g³osowaæ na Sojusz Lewicy
Demokratycznej czy na Platformê Obywatelsk¹, na Akcjê
Wyborcz¹ Solidarnoæ czy na
Polskie Stronnictwo Ludowe,
na Uniê Wolnoci czy na Prawo i Sprawiedliwoæ braci

Kaczyñskich, zawsze wybierzemy to samo NATO i Uniê
Europejsk¹, zawsze wybierzemy wyprzeda¿ maj¹tku
narodowego i wzrost bezrobocia, zawsze wybierzemy wyrzeczenie siê suwerennoci
Polski i niszcz¹cy nas globalizm.
Odmianê mo¿e przynieæ
tylko g³osowanie na Polsk¹
Wspólnotê Narodow¹. Wybierzemy wtedy rezygnacjê z
NATO, Unii Europejskiej i
ca³ego globalizmu. Wybierzemy wtedy powstrzymanie
wyprzeda¿y polskiego maj¹tku narodowego. Wybierzemy
suwerennoæ Polski opart¹ o
w³asn¹ siln¹ gospodarkê i
wzrost produkcji. Wybierzemy przymierze ze s³owiañskim Po³udniem i Wschodem,
a zw³aszcza z Bia³orusi¹, Rosj¹ i Ukrain¹ jako wielkim
rynkiem zbytu polskich towarów, który pozwoli nam zlikwidowaæ polskie bezrobocie
i daæ zatrudnienie i godziwy
zarobek wszystkim Polakom,
szczególnie koñcz¹cej szko³ê
m³odzie¿y.
Warto g³osowaæ na kandydatów Komitetu Wyborczego
Polskiej Wspólnoty Narodowej, bowiem w jego sk³ad
wchodzi:
-Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej,
-Polska Partia Odnowy Kraju,
-Polska Partia RobotniczoCh³opska,
-Polska Wspólnota Narodowa,
-Stowarzyszenie Bezrobotnych,
-Zwi¹zek Zawodowy Rolników i Pracowników Na Rzecz
Rolnictwa.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestemy pari¹ walcz¹c¹ o prawa dla Bezrobotnych, Emerytów i Rencistów a szczególnie dla odsuwanej od wszystkiego bezrobotnej m³odzierzy,
jestemy Polsk¹ Wspólnot¹
Narodow¹ Pokrzywdzonych
Polaków. Dzisiaj bezrobotni
oraz emeryci i rencici s¹ najliczebniejsz¹ si³¹ zdoln¹ w
nadchodz¹cych wyborach
zmieniæ w³adzê i sytuacjê ca³ej Polski!
Jeli tego chcecie, udzielajcie podpisów poparcia Komitetowi Wyborczemu Polskiej
Wspólnoty Narodowej w poszczególnych okrêgach wyborczych. Nie zawiedziemy
Waszego zaufania!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Wniosek o zbadanie skutków dzia³ania gabinetów rz¹dowych RP

Bez znieczulenia

Dokoñczenie ze strony 1

Wy¿ej wymienieni premierzy
kierowali swoimi gabinetami
wiedz¹c (ich ewentualna niewiedza w tym zakresie dyskwa1ifikowa³aby ich jako szefów rz¹du), ¿e:
- ultraliberalizm (zwany te¿
neoliberalizmem, anarcho Iiberalizmem albo libertarianizmem) jest systemem groniejszym zarówno od komu-

polityczno - ekonomiczn¹ na
wskro nieludzk¹;
- ultraliberalizm ju¿ uniemo¿liwi³ postêp krajów tzw. Trzeciego wiata, uduszonych
haniebnym zad³u¿eniem, niemo¿liwym do sp³acenia;
- ultraliberalizm ju¿ doprowadzi³ do nêdzy , a potem czêsto mierci wielu milionów
ludzi;

stwo i prostytucjê, znosi cenzurê pornograficzn¹ itp., zacieraj¹c ró¿nice miêdzy dobrem a z³em.

nizmu, jak i nazizmu poniewa¿ mo¿e dzia³aæ podstêpnie,
bez wojny, przy pomocy odgórnej symonii struktur w³adzy pañstwowo-politycznej
czyni¹c spustoszenie poprzez
zaskoczenie i brak umiejêtnoci przeciwdzia³ania mu, po
stronie zaatakowanych
pañstw i spo³eczeñstw (narodów);
- z ultraliberalizmem nale¿y
walczyæ z tak¹ sam¹ determinacj¹, jak siê walczy³o z komunizmem i nazizmem (z hitleryzmem i faszyzmem);
- ultraliberalizm ju¿ doprowadzi³ na wiecie, np. w Brazylii, w krajach Ameryki
rodkowej, w Afryce do podobnych nieszczêæ je¿eli nie
wiêkszych), do jakich doprowadzi³y ludobójczy komunizm i nazizm;
- ultraliberalizm ju¿ doprowadzi³ do niepomiernego
wzbogacenia siê bogatych i
nies³ychanego zubo¿enia
biednych, a szczególnie najbiedniejszych;
- ultraliberalizm ju¿ doprowadzi³ do zerwania wiêzi spo³ecznych i rodzinnych, miêdzyludzkich, bêd¹c doktryn¹

- ultraliberalizm - od lat
szeædziesi¹tych - siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, kiedy to narodzi³ siê w
USA jako podstawowy kierunek polityczno - ekonomiczny, zawsze d¹¿y³ i dalej d¹¿y
do unicestwiania to¿samoci
narodowych czyli likwidacji
narodów jako suwerennych
podmiotów polityczno - gospodarczych;
- ultraliberalizm doprowadza
do unicestwiania wartociowej kultury, zastêpuj¹c j¹
swoist¹ kultur¹ masow¹, o
niskiej wartoci b¹d wrêcz
bezwartociow¹;
- ultraliberalizm ustanawia
przede wszystkim pieni¹dz a nie osobê ludzk¹, jako miarê wszystkiego;
- ultraliberalizm jest wreszcie sprzeczny z uniwersaln¹
moralnoci¹ charakteryzuj¹c¹ wszelkie spo³ecznoci ludzkie, jest niezgodny ze spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a katolickiego, a zatem z zasadami etyki
chrzecijañskiej choæby z tego
powodu, ¿e zmierzaj¹c do pe³nej liberalizacji przepisów
prawnych, legalizuje aborcjê
i eutanazjê, handel narkotykami i hazard, strêczyciel-

szkodz¹ RP jako pañstwu
oraz dzia³aj¹ na szkodê zdecydowanej wiêkszoci obywateli RP, czerpi¹c zarazem korzyci osobiste, przynajmniej
z tytu³u pe³nienia wysokich
funkcji rz¹dowych. Wy¿ej
wymienione osoby ponosz¹
wiêc odpowiedzialnoæ za
wprowadzanie ultraliberalizmu do ¿ycia i gospodarki RP.
Czy nie stanowi to naruszenia Konstytucji oraz innych,
szczegó³owych przepisów prawa polskiego? Czy nie jest to
zaniedbanie interesów Pañstwa Polskiego na rzecz interesów instytucji ponadnarodowych?
Niepokoj¹ce jest wiadome
skazanie ju¿ niemal 80% spo³eczeñstwa (wed³ug ultraliberalnej zasady 20:80', oznaczaj¹cej, ¿e 20% ludzi jest
potrzebnych, a 80% zbêdnych) na powoln¹ mieræ
przed zgonem, czyli na bezrobocie. Hipokryzj¹ ze strony
libera³ów jest bowiem mówienie o walce z bezrobociem,
gdy liberalizm d¹¿y do pozostawienia 80% spo³eczeñstwa
samemu sobie.
Wy¿ej wymienione osoby odpowiadaj¹ za prywatyzacjê

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Wy¿ej wymienieni premierzy,
bez wzglêdu na formaln¹
przynale¿noæ do (pozornie)
ró¿nych ugrupowañ politycznych, niew¹tpliwie dzia³ali z
pe³n¹ wiadomoci¹ tego, ¿e

Pañstwa Polskiego czyli realizacjê ultraliberalnej zasady, ¿e pañstwo jest najwiêkszym zagro¿eniem dla wolnoci (podobnie jak dla komunistów, którzy je nazywali
aparatem ucisku). Tak to
w³anie uj¹³ pan b. wicepremier Leszek Balcerowicz w
swoim wyk³adzie: Od czego
zale¿y rozwój Polski, w Lublinie w auli Wydzia³u Prawa
UMCS w dniu 07.04.1999
roku, mówi¹c, ¿e najlepiej w
polskiej gospodarce bêdzie
wtedy, gdy zaistnieje w niej
minimalny udzia³ Pañstwa
[Polskiego].
Z ¿elazn¹ konsekwencj¹, po
naszych trupach, kontynuowana jest wyprzeda¿ Pañstwa Polskiego. Bêdzie ona
kontynuowana równie¿ po
wyborach, niezale¿nie od
tego, kto w nich zwyciê¿y. W
sejmie RP nie by³o bowiem,
nie ma i nie bêdzie si³ przeciwnych niszczycielskiemu liberalizmowi, który ponadto
uniemo¿liwia ich swobodne
zaistnienie na arenie politycznej. W tej sytuacji, najwiêkszym nonsensem jest
fakt, ¿e i o sk³adzie Trybuna³u Stanu decyduje sejm. Spo³eczeñstwo nie ma wiêc legalnych, demokratycznych sposobów pozbycia siê liberalizmu i nawet nie wie o takim
stanie rzeczy.
Oto ju¿ zapowiadana sprzeda¿ polskiego koncernu naftowego Orlen. Oto likwidacja
polskiego cukrownictwa. Oto
zapowiadana sprzeda¿ PKP
w województwie zachodniopomorskim prywatnej firmie
holenderskiej.
Czy w Polsce ma nie pozostaæ
przys³owiowy kamieñ na kamieniu, po restrukturyzacji
czyli sprzeda¿y ca³ej RP i
przekszta³ceniu 80% obywateli w wolnych najmitów - w
ruchom¹ si³ê robocz¹, bez
szans na znalezienie pracy w
kraju?
Oto zjawiska bardzo grone,
blokuj¹ce rozwój Polski na
ca³e dziesiêciolecia - oto zaprzeczenie tego, co publicznie
g³osi b. wicepremier Leszek
Balcerowicz.
Ultraliberaln¹ politykê urzeczywistnia³y i dalej urzeczywistniaj¹ wszystkie partie
polityczne reprezentowane w
Sejmie RP z lat 1989 - 2001 staraj¹c siê ca³kowicie sprywatyzowaæ Pañstwo Polskie,

przekazuj¹c w rêce prywatnych, a najczêciej obcych
w³acicieli, kolejno wszystkie
sprawy pozostaj¹ce dotychczas w gestii organów pañstwowych (obrony narodowej,
porz¹dku publicznego, dróg,
ubezpieczeñ spo³ecznych,
zdrowia, owiaty, sprawiedliwoci itd.), o czym spo³eczeñstwo RP nigdy nie zosta³o
poinformowane. Wszelkie
ugrupowania polityczne i ruchy spo³eczne przeciwstawiaj¹ce siê liberalizmowi postawione zosta³y poza parlamentem w wyniku celowych dzia³añ socjotechnicznych, a ich
przedstawiciele byli i s¹ systematycznie oczerniani i
oskar¿ani o zbrodnie, których nie pope³nili. Wprowadzona zosta³a ordynacja wyborcza bêd¹ca narzêdziem
antydemokratycznego sposobu sprawowania w³adzy. W
konsekwencji, od 1989 roku,
obywatele RP s¹ wprowadzani w b³¹d przez ultraliberalne w³adze oraz tzw. rodki
masowego przekazu, bêd¹ce
ca³kowicie dyspozycyjnymi
wobec niezmiennie ultraliberalnych w³adz w Polsce. Restrukturyzacja zdefiniowana
zosta³a przez autorów niemieckich (Hans-Peter Martin, Harold Schuman, Pu³apka globalizacji. Atak na demokracjê i dobrobyt, Wroc³aw 2000) jako likwidacja
konkurencji, czego wielkonak³adowa prasa w Polsce (notabene niemal w ca³oci w
obcych rêkach) nigdy nikomu
nie wyjani³a, wprowadzaj¹c
ten nieczytelny neologizm.
Skutkiem ultraliberalnych
rz¹dów w Polsce w latach
1989-2001 jest:
- Kolejny, pi¹ty rozbiór Polski; niektórzy autorzy przewidywali tê sytuacjê i nawet
szczegó³owo j¹ opisali w swoich ksi¹¿kach, ale ich ostrze¿enia zosta³y zbagatelizowane (Henryk Paj¹k, Pi¹ty rozbiór Polski 1990-2000, Lublin
1998), inni (Bernard Margueritte) dostrzegli j¹ dopiero
teraz. Niektórzy obywatele
sugerowali istnienie zdrady
narodowej - jak w licie zredagowanym przez prof. Tadeusza Kwiatkowskiego z
UMCS w Lublinie, podpisanym przez szereg osób, opublikowanym w niskonak³adowym miesiêczniku Wspólnota, ale ich uwagi zosta³y zignorowane;
- Upadek owiaty - liberalizm
narzuca zaniechanie powszechnych dzia³añ eduka-
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czyæ w rozwoju cywilizacyjnym wszystkich Narodów.
Przyjmujemy w swoje
struktury Polaków - patriotów niezale¿nie od wiatopogl¹du, dla których naczelnym obowi¹zkiem jest dba³oæ o dobro Polski, wszystkich Polaków i obywateli
polskich, wszystkich klas
spo³ecznych i grup zawodowych.

SYTUACJA
POLSKI I POLAKÓW
Polsk¹ rz¹dzi w³adza
obca Polakom i ludziom pracy. Realizuje ona interesy
zachodniego kapita³u kosztem Narodu Polskiego, a
zw³aszcza klasy pracuj¹cej.
Celem w³adzy jest wprowadzenie w Polsce kapitalistycznego globalizmu, s³u¿¹cego dominacji Niemiec i
USA jako ¿andarma wiata.
Globalizm niszczy to¿samoæ Narodu i niepodleg³oæ
Pañstwa, dokonuje zaboru
polskiej w³asnoci, wyzyskuje Polskê i powoduje nêdzê
ogó³u obywateli. Gronym
narzêdziem globalizmu jest
NATO i UE, w której przewagê maj¹ Niemcy planuj¹ce przejêcie naszych Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych.
Pod dyktando USA i UE,
skorumpowana w³adza w
ci¹gu 10 lat kapitalizmu
okrad³a Polskê i Polaków z
olbrzymiego maj¹tku wielu
pokoleñ, powiêkszonego prac¹ wszystkich obywateli w
okresie powojennych 45 lat.
Wiêkszoæ tego polskiego
maj¹tku zosta³a przekazana
za bezcen kapita³owi zachodniemu, który nie p³aci
podatków i wywozi zyski za
granicê. Znaczn¹ czêæ tego
maj¹tku kosztem ogó³u
przyw³aszczy³a ma³a grupa
obywateli, staj¹c siê bogat¹
klas¹ polityków i kapitalistów. Ta klasa rz¹dz¹cych
posiadaczy zagarnê³a równie¿ maj¹tek milionów ludzi, którym obni¿y³a zarobki, renty i emerytury oraz
pozbawi³a pracy i mieszkañ.
W efekcie tego oszustwa
i z³odziejstwa, kapita³ zachodni g³ównie Niemiec,
USA i Izraela za ³apówki
dawane pos³om i samorz¹-

dowcom sta³ siê w Polsce
w³acicielem setek tysiêcy
hektarów ziemi, 60% handlu, 70% przemys³u, 80%
banków, 90% gazet, stacji
radiowych i telewizyjnych,
które chc¹ urobiæ Polaków
na bezmylnych niewolników Zachodu. Przez zagarniêcie polskiej w³asnoci
Zachód zdoby³ w³adzê nad
Polsk¹, któr¹ dodatkowo
uzale¿ni³ lichwiarskim zad³u¿eniem wynosz¹cym 70
miliardów dolarów.
Z polecenia USA i UE zlikwidowano PGR-y i nie
uprawia siê 50% ziemi, zamkniêto wiele kopalñ, fabryk, szkó³, instytutów naukowych, orodków kultury,
szpitali. Obni¿ono konkurencyjn¹ dla Zachodu produkcjê roln¹ i przemys³ow¹
o 50%, czyni¹c z Polski rynek zbytu zachodnich towarów za nasze surowce i tani¹ si³ê robocz¹. Doprowadzono do bezrobocia 5 milionów, a do bezdomnoci 500
tysiêcy Polaków, stosuj¹c
bandyckie eksmisje. Z winy
w³adzy samobójstwo z rozpaczy i g³odu pope³nia rocznie 5 tysiêcy Polaków, w tym
wiele matek wraz z dzieæmi.
Koñcz¹ca szko³ê bezrobotna
m³odzie¿ skazana jest na demoralizacjê, emeryci - na
szybkie wymieranie, a rednie pokolenie - na niskop³atn¹ i wyniszczaj¹c¹ pracê.
W wyniku tych kapitalistycznych przemian, 1,5%
obywateli ¿yje w wielkim bogactwie, 3,5% ¿yje w bogactwie, 30% ¿yje w skromnym
dostatku, ale 50% ¿yje w
biedzie poni¿ej minimum socjalnego, a 15% ¿yje w skrajnej nêdzy i g³odzie poni¿ej
minimum biologicznego.
G³oduje 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony polskich dzieci. A¿ 2/3 Narodu
Polskiego jest wyzyskiwane
przez 5% w³asnych kapitalistów, a ca³y Naród poddany jest bezlitosnemu wyzyskowi przez obcych w³acicieli rabuj¹cych polski maj¹tek. Ten podwójny wyzysk
klasowy i narodowy wiêkszoci Polaków jest potêgowany wprowadzaniem trudno dostêpnego p³atnego lecznictwa i szkolnictwa oraz
zmniejszaniem opieki socjal-
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nej zw³aszcza nad rodzin¹ i
dzieæmi.
Taka polityka niszczy
Naród fizycznie i umys³owo
przez zani¿anie poziomu nauczania m³odzie¿y i ograniczanie rozwoju nauki, przez
pogarszanie warunków ¿ycia i opieki lekarskiej, przez
zmuszanie wielu grup zawodowych do emigracji, przez
rozpowszechnianie alkoholu
i narkotyków zw³aszcza w
szko³ach, ukrywane udawanym zwalczaniem tych zagro¿eñ. Wszystko to, wraz z
likwidacj¹ przyrostu naturalnego, prowadzi do pogarszania stanu zdrowia oraz
do wymieralnoci Narodu
Polskiego. Ma on wed³ug
planów UE liczyæ 15 milionów, by u³atwiæ niemieck¹ i
¿ydowsk¹ kolonizacjê wyludnionej Polski.
Wyzyskowi i niszczeniu
Narodu towarzyszy rozbicie
Polski na autonomiczne regiony oraz os³abianie w³adzy
pañstwowej i Wojska Polskiego zmniejszonego do 150
tysiêcy ¿o³nierzy. Pozbawia
siê je reszty szkó³ oficerskich i 50 tysiêcy oficerów od
majora do genera³a. Dowodzenie nad Wojskiem Polskim przejmuj¹ oficerowie
amerykañscy i niemieccy.
Jest to zgubny skutek przyst¹pienia Polski do NATO,
które ma chroniæ obc¹ w³asnoæ w naszym Kraju oraz
wykorzystywaæ polskie terytorium i ¿o³nierzy polskich
do agresji na inne Kraje
zw³aszcza na Jugos³awiê,
Bia³oru, Ukrainê i Rosjê.
wiadcz¹ o tym manewry
natowskie na Pomorzu, Mazurach i na Ba³tyku oraz
niemiecko-duñska baza
NATO w Szczecinie.
W³adza d¹¿y do integracji z UE z pe³n¹ wiadomoci¹, ¿e bêdzie to likwidacja
w³asnoci Polaków i niepodleg³oci Polski. UE planuje
odebranie nam reszty przemys³u i wiêkszoci rolnictwa
przez likwidacjê 1,6 miliona
gospodarstw rolnych i przejêcie ich ziemi. Nieruchomoci na Ziemiach Odzyskanych maj¹ byæ przekazane
Niemcom. Bowiem prawo
UE nie uznaje powojennej
dzier¿awy wieczystej Polaków, lecz przedwojenn¹ w³a-

snoæ Niemców. Ma to zapocz¹tkowaæ w³¹czenie Ziem
Odzyskanych do Niemiec.
Utrzymywanie siê przy
w³adzy obecnej kapitalistycznej klasy politycznej,
opartej o maskowan¹ pozornymi sprzecznociami jednomylnoæ UW, AWS, SLD,
ROP i kierownictwa PSL,
prowadzi do likwidacji suwerennoci Polski, do odebrania Polakom reszty w³asnoci i pogorszenia warunków ¿ycia, do wynarodowienia Polaków, do uczynienia
z nas taniej i niekwalifikowanej si³y roboczej.
Ocalenie Polski i Polaków wymaga wy³onienia
nowej polskiej elity politycznej. Pos³u¿¹ temu wybory
parlamentarne z udzia³em
co najmniej 2/3 uprawnionych do g³osowania. Tylko
masowy udzia³ w wyborach
mo¿e zmieniæ antypolsk¹ i
antypracownicz¹ oraz skorumpowan¹ w³adzê opanowan¹ przez kapitalistycznych obcokrajowców i mniejszoci narodowe, na w³adzê
polskiej wiêkszoci narodowej s³u¿¹cej Polsce! Takie s¹
regu³y demokracji stanowi¹cej rz¹dy wiêkszoci czyli
Polaków-pracobiorców! Rz¹dy te zast¹pi¹ obecn¹ dominacjê obcego kapita³u dominacj¹ w³asnej pracy, bo tylko praca daje produkcjê, kapita³ i dobrobyt!
Polacy! Nie wolno nam
zostawiæ Polski - niegdy
wielkiego i bogatego mocarstwa - na pastwê zdrajców i
wrogów! Jeszcze nie jest za
póno! Wybierzmy w³adzê
z³o¿on¹ z Polaków - patriotów! Taka narodowa w³adza
przywróci Polsce si³ê, a Polakom dobrobyt! To jest mo¿liwe! Polacy s¹ biedni nie
dlatego, ¿e Polska jest biedna, lecz dlatego, ¿e wielkie
bogactwa ¿ywnociowe, surowcowe i przemys³owe Polski s¹ albo rabowane przez
obcy kapita³ albo marnotrawione!

NASZ PROGRAM
1. Wprowadzenie nowej
Konstytucji i ordynacji wyborczej, które zagwarantuj¹
suwerennoæ Polski i wyklu-

cz¹ dominacjê Pañstw obcych, zapewni¹ narodow³adztwo czyli w³adzê zgodn¹ z wol¹ wiêkszoci obywateli i wyklucz¹ rz¹dy mafii
partyjnych, zmniejsz¹ Sejm
i rz¹d oraz administracjê
pañstwow¹ i samorz¹dow¹.
2. Przywrócenie Polsce niezale¿noci i niepodleg³oci
przez samodzielnoæ obronn¹, polityczn¹ i gospodarcz¹,
a zw³aszcza samowystarczalnoæ ¿ywnociow¹, energetyczn¹ i finansow¹.
3. Przywrócenie Pañstwu
Polskiemu roli nadrzêdnej
organizacji Narodu Polskiego, zrzeszaj¹cej obywateli
polskich. Pañstwo musi zapewniæ wszystkim obywatelom godne warunki ¿ycia i
rozwoju. Musi odpowiadaæ
za mieszkalnictwo, organizacjê nauki, pracy i produkcji, zarobki, renty i emerytury, wychowanie, nauczanie i szkolnictwo, lecznictwo
i opiekê socjaln¹, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, zewnêtrzne i obronnoæ.
4. Zniesienie bezrobocia - zapewnienie wszystkim pracy
od ukoñczenia szko³y do
emerytury. Praca jest podstawowym dobrem - ród³em
wytwórczoci, dobrobytu i
rozwoju cz³owieka. Praca
jest wiêc najwa¿niejszym
obowi¹zkiem i prawem ka¿dego. Pe³ne zatrudnienie
zwiêksza produkcjê, przyspiesza rozwój Pañstwa i
Narodu. Jeli pe³nego zatrudnienia nie mo¿na zapewniæ zwiêkszeniem produkcji, nale¿y je uzyskaæ
przez skrócenie czasu pracy
i rozdzielenie jej na wszystkich. Bowiem bezrobocie
hamuje rozwój Narodu, rodzi niesprawiedliwe nierównoci, prowadzi do nêdzy i
chorób ludzi pozbawionych
pracy, obni¿a zarobki osób
pracuj¹cych. Pozbawianie
ludzi pracy jest form¹ kradzie¿y i ludobójstwa. Jest
podobn¹ zbrodni¹, jak pozbawianie ludzi w³asnoci.
Skoro jedni obywatele maj¹
w³asnoæ, to pozostali musz¹ mieæ pracê.
5. Zniesienie bezdomnoci zakaz eksmisji na bruk, zapewnienie wszystkim miesz-
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kañ, obni¿enie op³at mieszkaniowych do wartoci eksploatacji, umo¿liwienie lokatorom przejêcia mieszkañ
na w³asnoæ. Mieszkanie
jest podstawow¹ potrzeb¹,
której nie wolno odmawiaæ
nikomu. Odbieranie mieszkañ jest przyspieszaniem
miertelnoci i okradaniem
ludzi, okradzionych uprzednio z zarobków i z pracy,
okradanych stale przez wygórowane czynsze. Skoro
jedni obywatele maj¹ pa³ace, to pozostali musz¹ mieæ
mieszkania.
6. Zwiêkszenie najni¿szych
p³ac, emerytur i rent, umo¿liwiaj¹ce wszystkim ¿ycie co
najmniej na poziomie minimum socjalnego, zapewniaj¹cego wy¿ywienie, ubranie
i mieszkanie. Zrównanie
p³ac kobiet i mê¿czyzn. Obni¿enie wygórowanych p³ac
elity w³adzy pañstwowej i
samorz¹dowej, wielkich posiadaczy, dyrektorów i prezesów przedsiêbiorstw i rad
nadzorczych. Ró¿nice p³ac
nie mog¹ byæ jak obecnie
800-krotne, lecz najwy¿ej
40-krotne. Zbytnie ró¿nice
p³ac nie wynikaj¹ z ró¿nic
kwalifikacji i wydajnoci,
lecz z wyzysku ludzi pracy
przez pracodawców, posiadaczy i rz¹dz¹cych. Skoro
jedni obywatele maj¹ wysokie dochody, to pozostali
musz¹ mieæ zarobki zapewniaj¹ce co najmniej minimum socjalne.
7. Zwiêkszenie zasi³ków na
dzieci do ukoñczenia szko³y
redniej. Umo¿liwi to kobietom rezygnacjê z pracy i domowe wychowywanie liczniejszego potomstwa, z zaliczeniem tego okresu do
emerytury.
8. Wprowadzenie zgodnych
z kosztami wytwarzania
ni¿szych i wzglêdnie sta³ych
cen artyku³ów ¿ywnociowych i odzie¿owych, energii
elektrycznej i paliw.
9. Zapewnienie ca³ej m³odzie¿y obowi¹zkowego, pañstwowego, bezp³atnego 12letniego wykszta³cenia redniego na tradycyjnie wysokim poziomie, daj¹cego
wszechstronn¹ wiedzê i patriotyczne wychowanie.
10. Udostêpnienie co najmniej po³owie m³odzie¿y

pañstwowych, bezp³atnych
studiów wy¿szych i stypendiów.
11. Zapewnienie wszystkim
bezp³atnego lecznictwa pañstwowego na podstawie
ubezpieczeñ zdrowotnych.
Niedopuszczenie do zamykania szpitali i innych placówek s³u¿by zdrowia. Zlikwidowanie Kas Chorych.
12. Zagwarantowanie obywatelom bezpieczeñstwa
przez skuteczn¹ walkê z
przestêpczoci¹. Szybkie
rozprawienie siê z przestêpczoci¹ zorganizowan¹, z
aferami gospodarczymi, z
korupcj¹ w pañstwowej w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej oraz
we w³adzy samorz¹dowej.
Ca³kowite zlikwidowanie
rozpowszechniania narkotyków. Przywrócenie kary
mierci i konfiskaty maj¹tku, co uczyni najgroniejsze
przestêpstwa nieop³acalnymi. Wprowadzenie pracy
produkcyjnej dla wiêniów.
13. Równouprawnienie i
chronienie w³asnoci prywatnej, pracowniczej, spó³dzielczej, komunalnej i pañstwowej, stanowi¹cej zarz¹dzan¹ przez rz¹d w³asnoæ
wszystkich obywateli. W³asnoæ pañstwowa jest w³asnoci¹ takich samych konkretnych ludzi, jak w³asnoæ
prywatna. Wyprzeda¿ pañstwowej w³asnoci
wszystkich obywateli bez
ich zgody jest karygodnym
okradaniem Narodu.
14. Zakaz wyprzeda¿y obcokrajowcom ziemi, fabryk,
sklepów, banków, rodków
masowej informacji. Przywrócenie Polsce i Polakom
obiektów bezprawnie sprzedanych kapita³owi obcemu.
Przejêcie ca³ej w³asnoci w
Polsce przez polskie w³adze
i polskich obywateli o jednym obywatelstwie. Zapewni to w³adzê Polakom, a nie
jak obecnie obcokrajowcom,
bo kto ma w³asnoæ ten ma
w³adzê.
15. Odrzucenie maj¹tkowych roszczeñ Niemców i
¯ydów oraz innych osób bez
obywatelstwa polskiego.
16. Utrzymanie pañstwowej
w³asnoci wód, lasów, komunikacji kolejowej, morskiej i
lotniczej, portów i lotnisk,
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kopalñ, przedsiêbiorstw
zbrojeniowych, energetycznych i ³¹cznoci.
17. Ustawowe uczynienie
Polaków na Ziemiach Odzyskanych notarialnymi w³acicielami nieruchomoci
dot¹d u¿ytkowanych w formie nietrwa³ej dzier¿awy
wieczystej.
18. Oparcie rozwoju rolnictwa o maksymaln¹ wydajnoæ i produkcjê roln¹ przez
uprawê od³ogów oraz o nienaruszaln¹ rodzinn¹ w³asnoæ ch³opskich gospodarstw rolnych, wspó³pracuj¹cych w ramach wiejskich
zrzeszeñ rolników. Zorganizowanie gminnych zrzeszeñ
rolników, zajmuj¹cych siê
skupem, obrotem i przetwórstwem p³odów rolnych, których skup po cenach op³acalnych zapewni równie¿ Pañstwo. Zagwarantowanie rolnikom tanich kredytów.
Stworzenie warunków przechowywania zapasów ¿ywnoci. Zmniejszenie importu
¿ywnoci i zwiêkszenie jej
eksportu zw³aszcza na
Wschód.
19. Zwiêkszenie produkcji
przemys³owej i rzemielniczej przez uruchomienie zamykanych kopalñ, fabryk i
warsztatów. Zmniejszenie
importu zachodnich towarów, zwiêkszenie polskiego
eksportu na Wschód.
20. Stworzenie polskim kupcom warunków wypierania
i przejmowania supermarketów zachodnich.
21. Wprowadzenie ni¿szych
podatków jako czynnika
podnosz¹cego wydajnoæ
pracy i zarobki, zwiêkszaj¹cego produkcjê, handel, inwestycje i zatrudnienie. Zakaz wprowadzenia podatku
katastralnego.
22. Rozwijanie gospodarki w
oparciu o w³asny kapita³
krajowy i w³asne koncerny
narodowe oraz o udzielane
kredyty inwestycyjne i
mieszkaniowe oprocentowane najwy¿ej do 9% rocznie.
23. Oparcie bud¿etu Pañstwa i wartoci wymienialnego z³otego o wartoæ maj¹tku narodowego i bie¿¹cej
produkcji oraz wynikaj¹cych
z niej podatków. Uniezale¿nienie siê od dolara, marki

i euro. Podporz¹dkowanie
banku centralnego rz¹dowi.
24. Zwiêkszenie nak³adów
finansowych na ochronê rodowiska naturalnego, na
rolnictwo, naukê, wynalazczoæ, szkolnictwo, lecznictwo, policjê, Wojsko Polskie.
25. Unowoczenienie i powiêkszenie Wojska Polskiego do 300 tysiêcy ¿o³nierzy.
Wprowadzenie stypendialnej rocznej zasadniczej s³u¿by wojskowej dla wszystkich
oraz etatowej wieloletniej
zawodowej s³u¿by wojskowej. Przywrócenie zlikwidowanych szkó³ oficerskich.
Rozwiniêcie i zmodernizowanie przemys³u zbrojeniowego. Zakaz zbrojnych interwencji Wojska Polskiego
za granic¹.
26. Ochrona rodowiska naturalnego jako podstawy
zdrowia Narodu.
27. Rozwiniêcie opieki Pañstwa nad Polakami na Obczynie, w³¹czenie ich w
sk³ad w³adzy ustawodawczej Kraju i w krajow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, u³atwienie im powrotu do Ojczyzny.
28. Odrzucenie integracji
Polski z UE jako zbiurokratyzowanym globalistycznym
imperium zdominowanym
przez Niemcy, niszcz¹cym
Pañstwa narodowe. Wejcie
do UE to utrata przez Polskê gospodarki, Ziem Odzyskanych i suwerennoci, to
wynarodowienie Polaków i
odebranie nam w³asnoci, to
likwidacja 80% gospodarstw
rolnych i zaw³aszczenie ich
ziemi.
29. Wyst¹pienie Polski z
NATO jako agresywnego narzêdzia globalistycznego
podboju wiata. NATO to
okupacja i wykorzystywanie
Polski i Polaków do agresji
na inne Pañstwa zw³aszcza
na Pañstwa s³owiañskie.
Grozi to zniszczeniem naszego Kraju.
30. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa i dobrobytu Narodu
Polskiego przez utworzenie
Wspólnoty S³owiañskiej
jako przymierza niepodleg³ej Polski z Pañstwami s³owiañskimi - Rosj¹, Bia³orusi¹, Ukrain¹, Czechami, S³owacj¹, Jugos³awi¹, Bu³gari¹, Macedoni¹, Boni¹-Her-

cegowin¹, Chorwacj¹, S³oweni¹. Utworzenie Federacji Polski, Czech, S³owacji i
Litwy. Rozwijanie wspó³pracy Polski z pozosta³ymi Pañstwami Europy i wiata.
Przymierze Polski z najbli¿szymi etnicznie i kulturowo
Narodami s³owiañskimi jest
najkorzystniejsze ze wzglêdu na ochronê naszej to¿samoci narodowej, najbogatsze zaplecze surowcowe naszej gospodarki, najwiêkszy
rynek zbytu rozwijaj¹cy nasz¹ produkcjê, najskuteczniejsz¹ obronê Polaków
przed amerykañskim globalizmem oraz niemieckimi
roszczeniami maj¹tkowymi
i terytorialnymi.

POLKI I POLACY
Program wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
jest mo¿liwy do zrealizowania, jeli Naród Polski na
miejsce w³adzy antynarodowej wybierze w³adzê narodow¹! Program ten musi byæ
zrealizowany, jeli mamy
ocaliæ Polskê i stworzyæ Polakom godne warunki ¿ycia
i rozwoju!
W³adza antynarodowa
mo¿e w ci¹gu 10 lat zniszczyæ Polskê i zaprzedaæ obcym, jak uczyni³a to s³u¿¹ca USA, Izraelowi, Niemcom
i ca³ej UE w³adza AWS, UW,
SLD, UP, ROP, z udzia³em
PSL!
W³adza narodowa mo¿e
ocaliæ Polskê! Uczyni to w³adza z³o¿ona z Polaków-patriotów, wy³oniona z Narodu, opieraj¹ca siê na Narodzie, s³u¿¹ca Narodowi!
Jeli chcecie takiej w³adzy i realizacji naszego programu rozwoju Polski i dobrobytu wszystkich Polaków, to wybierzcie do Sejmu
i Senatu kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej!
W³asnoæ i w³adza w
rêce Polaków
Za Zarz¹d Naczelny Polskiej
Wspólnoty Narodowej
Zastêpca
Przewodnicz¹cego
Barbara Krygier
Przewodnicz¹cy
Boles³aw Tejkowski
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

06.05.2001
Na Krajowej Konwencji Programowej Marek Pol, przewodnicz¹cy Unii Pracy (UP)
przedstawi³ program wyborczy. Marek Pol powiedzia³, ¿e
po latach rz¹dów AWS-UW
Polska stoi w obliczu spowodowanej przez te partie katastrofy spo³ecznej z trzema
milionami bezrobotnych: [..]
Mówimy dzi dobitnie - po
pierwsze praca. Praca dla ludzi, bo bez niej bieda, ludzkie dramaty, za³amanie gospodarcze, przestêpczoæ
sparali¿uj¹ i cofn¹ w rozwoju Polskê na wiele lat [..].
Zdaniem Unii Pracy walka o
pracê dla Polaków to przede
wszystkim koniecznoæ naprawy b³êdów pope³nionych
przez prawicê. Unia Pracy
oskar¿a rz¹d i NBP o to, ¿e
nie zrobili nic, by zapobiec
dramatowi milionów bezrobotnych: [Politycy prawicy]
chowaj¹c siê za potokami
g³adkich hase³ prowadz¹ polskie spo³eczeñstwo do katastrofy. Czêæ tych mêdrców
trafi do muzeum naiwnego
liberalizmu ju¿ po najbli¿szych wyborach. Marek Pol
wypowiada siê tak, jak by
jego partia nie mia³a ¿adnego udzia³y w tym co siê dzieje. Jest to nieprawda, wszak
w Radzie Polityki Pieniê¿nej
zasiada przedstawiciel UP 
Wies³awa Zió³kowska. Rada
Polistyki Pieniê¿nej decyduje
o utrzymaniu bardzo wysokiej
stopy procentowej na poziomie jednym z najwy¿szych na
wiecie. Efektywne oprocentowanie polskich obligacji rz¹dowych dochodzi do 20%,
odpowiednio w USA, Angli,
Niemczech i W³oszech oprocentowanie obligacji rz¹dowych wynosi ono 4,4  5%.
Skutkuje to brakiem op³acalnoci wszelkiej produkcji w
kraju. Ograniczenie produkcji w kraju skutkuje likwidacj¹ dotychczasowych miejsc
pracy oraz zaniechaniem tworzenia nowych. Dodatkowo
wysokie stopy procentowe to
wyp³yw ogromnych kwot pieniêdzy z bud¿etu pañstwa do
kieszeni zagranicznych spekulantów walutowych, zgodnie z zasad¹ ogromne zyski
dla nielicznych, koszty, bieda
i przykre konsekwencji dla
ogó³u. Gdyby istotnie Unii

Pracy tak zale¿a³o na zmiejszeniu bezrobocia jak to przed
wyborami deklaruje, by³oby
od dawna g³ono o staraniach
Wies³awy Zió³kowiewskiej 
jednej z 10 cz³onków Rady
Polityki Pieniê¿nej, o obni¿enie szkodliwych dla ogó³u
wysokich stóp procentowych,
przynajmniej jeli chodzi o
kredyty inwestycyjne, tak by
rozwijano produkcjê w kraju
i powstawa³y miejsca pracy.
Jak widaæ co innego deklaracje i has³a mi³e dla ogó³u

lecz czy to jest prawdziwy
problem dla polskiej opinii
publicznej. [W Toskanii we
W³oszech ziemiê] faktycznie
wykupili Niemcy i Anglicy i
w efekcie nic siê nie sta³o
poza tym, ¿e region jest dzisiaj bardziej atrakcyjny. W tej
kwestii potrzebny jest przede
wszystkim zdrowy rozs¹dek.
W odpowiedzi na rz¹danie
Niemiec i Austrii ustalenia
okresów przejiocwych m na

prowadzi siê rozmowy w
sprawie zmiany prawodawstwa UE tak by kandydaci nie
mieli mo¿liwoci skorzystania
z dotyczasowych przywilejów.
Ewentualne przyst¹pienie
krajów kandyduj¹cyh bêdzie
oznacza³o wejcie do zupe³nie
innego tworu politycznego, na
warunkach znacznie gorszych
ni¿ obowi¹zuj¹ych pañstwa
obcenie nale¿¹ce do UE. Taki
jest sens obcenie forsowanych
zmian tzw. reformy instytucji UE.

07.06.2001
Dieter Scholz - przywódca
Niemieckch Zwi¹zków Zawodowych potwierdzi³, ze zwi¹zkowcy staraj¹ siê o wprowadzenie (oprócz 7-letniego
okresu przejciowego na pracê) dodatkowo okresu przejciowego na widczenie us³ug
np. w budownictwie przez firmy z krajów kandyduj¹cych
do UE.

09.05.2001

wyborców, co innego decyzje
polityczne, które wiadcz¹ o
tym, ¿e polityczy SLD-UP
bêd¹ kontynuwaæ dotyczasow¹ politykê. Mo¿e inaczej roz³o¿¹ akcenty i zmnieni¹ odrobinê ton propagandy.
W trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych
pañstw UE i pañstw kandyduj¹cych przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Romano
Prodi powiedzia³, ¿e [..] problemem i zak³adnikiem
negocjacji z Polsk¹ sta³a siê
sprawa zakupu ziemi przez
obcokrajowców. Polska chce
moratorium w tej sprawie,
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prace obywateli pañstw kadyduj¹cych w krajach UE.
Francja i Hiszpania domagaj¹ siê otrzymania dotyczasowych dotacji i dop³at bezporednich dla rolnictwa i regionów ubo¿szych UE. W bud¿enie Komisji Europejskiej nie
przewidziano funduszy na dotacje i dop³aty bezporednie
dla rolnictwa do koñca 2006.
Pokrêtnoæ propagandy forsuj¹cej w³¹czenie krajów kandyduj¹cych do UE polega na
tym, ¿e kandydatom prezentuje siê przyk³ad Irlandii
ma³ego kraju, któremu mo¿na by³o daæ dotacjê i dop³aty
dla rolnictwa, jednoczenie

Jak wynika z opublikowanych przez prokuraturê geenraln¹ statystyk, po aferze z
u³askawianymi przestêpcami, od pocz¹tku roku znacznie spad³a iloæ pozytywnych
decyzji prezydenta o u³askawienie. W trakcie debaty sejmowejna ten temat Kazimierz Dzia³³ocha (SLD) przypomnia³, ¿e procedura u³askawienia nie podlega kontroli sejmowej i Prezydent
mo¿e tylko odpowiadaæ przed
swoimi wyborcami i informowaææ ich o swoich dzia³³aniach. Ale na tyle, na ile uzna
to za stosowne Czyli na tyle
na ile jest to dla niego korzystne. Na tym polega praktyka
demokracji liberalnej.
Prokuratura Okrêêgowa w
Tarnowie wyst¹pi³a do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie o przed³u¿enie ledztwa w sprawie nielegalnego
finansowania przez Polski
Koncern Naftowy PKN Orlen
kampanii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego. Prokuratura prowadzi przes³uchania 3 166 osób, których
nazwiska widniej¹ na przekazach pieniê¿nych dla Ko-

miteu Wyborczego M. Krzaklewskiego. Waretoæ ogólem
przekazanej kwoty wynosi 7
milionów 308 tysiêcy z³otych.
Prokuratora bada równie¿
sprawê goszczenia Mariana
Krzaklewskiego w orodku
wypoczynkowym nale¿¹cym
do firmy KGHM Polska
Mied. Udzia³owcem PKN
Orlen i KGHM Polska
Miedz jest skarb pañstwa.
Kongres USA zagrozi³, ¿e
Stany Zjednoczone nie wp³ac¹ kwoty 244 milionów dolarów zaleg³ych sk³adek na
ONZ, jeli Amerykanin nie
uzyska miejsca w Komisji
Praw Cz³owieka. USA zalegaj¹ z wp³at¹ sk³adek na ONZ
³¹cznie na sumê 1,6 miliarda
dolarów. Ma³y szanda¿, nie
zap³acimy wam tego do czego siê zobowi¹zalimy, jeli
nie bêdziemy mieæ swojego
cz³owieka w istotnej propagandowo komisji. Amerykanin jest tam potrzeny, przecie¿ kto musi pilnowaæ, by
USA i rz¹dy pañstw od nich
zale¿nych mog³y swobodnie
³amaæ prawa cz³owieka w
Ameryce £aciñskiej i Po³udniowej.
W trakcie wizyty prezydenta
Jugos³awii Vojislava Kotunicy w USA, George Bush przypomnia³, ¿e amerykañska
pomoc finansowa jest uzale¿niona od wydania Slobodana
Miloeviæa [NATO-wskiemu 
red.] Trybuna³owi d/s Przestêpstw w By³ej Jugos³awii.
Vojislava Kotunicy powiedzia³, ¿e poprze projekt zmian
prawnych, która umo¿liwi
ekstradycjêê S. Miloeviæa.
Konstytucja Jugos³awii wci¹¿
zabrania wydania jugos³wiañskiego obywatela pod
jurysdykcjê obcego s¹du. Jeli by to nast¹pi³o w przysz³oci w przypadku Slobodana
Miloeviæa, oznacza³oby to
dzia³anie prawa wstecz, gdy¿
oskar¿onego nawet o rzekome
przestêpstwa s¹dzi siê w
oparciu o prawo jakie obowi¹zywa³o w okresie w którym
mia³o nastêpowaæ domniemane przestêpstwo obowi¹zyw¹³
zaka¿ wydawania obywateli
jugos³awii pod jurysdykcjê
obcego s¹du. Jak widaæ, ¿e
pzrzeszkadza to demokratycznym zwolennikom pañstwa
prawa w USA, Europie Zachodniej, Polsce itd. Dodatkowo Trybuna³ d/s Przestêpstw
w By³ej Jugos³awii jest powo³any i finansowany przez pañstwa NATO. Trybuna³ jest
nieobiektywny, systematycznie odrzuca wszelkie skargi
skierowane pzreciwko pañstwom NATO np. zwi¹zane z
ostatni¹ wojn¹ z Jugos³awi¹.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Wniosek o zbadanie skutków dzia³ania gabinetów rz¹dowych RP

Bez znieczulenia
Dokoñczenie ze strony 3
cyjnych (Robert McChesney
w Przedmowie do cytowanej
pracy N. Chomskyego);
- Upadek kultury (m.in. przejawia siê np. nonsensownym
forsowaniem nowych tradycji);
- Upadek nauki (niektóre
uczelnie w Polsce zmuszone
s¹ zwracaæ siê do obcych fun-

w roli po¿ywienia dla paso¿ytów, nie godzê siê na bycie
bezwolnym przedmiotem, bo
jestem podmiotem, niepowtarzaln¹ osob¹ ludzk¹ o w³asnej
godnoci.
- Katastrofalne zubo¿enie
klasy robotniczej i ch³opskiej;
- Pozwolenie na karencjê wymiaru sprawiedliwoci;
- Doprowadzenie do sytuacji,
w której Polska de facto prze-

liberalnej polityki tutejszych
w³adz. Tak zwane integrowanie RP z UE ma wiêc dzia³anie zgubne dla RP.
Nale¿y zatem:
1. Natychmiast wstrzymaæ i
zawiesiæ na czas nieokrelony wszelkie negocjacje o przyst¹pieniu RP do UE. Niebezpieczeñstwo neoliberalizmu
dostrzega Francja, neguj¹c
obecne cele polityki niemiec-

kiej czyli zapowied integracji i globalizacji pod egid¹
Niemiec;
2. Natychmiast odwo³aæ
wszystkich polskich przedstawicieli z instytucji UE;
3. Niezw³ocznie wypowiedzieæ
uk³ad o stowarzyszeniu z UE.
4. Polska dowiadczy³a ju¿ na
sobie dzia³anie skutków nazistowskich i komunistycznych eksperymentów i nie

mo¿e sobie pozwoliæ na ludobójcze eksperymenty ultralibera³ów.
5. Tylko suwerenne i zdolne
do samodzielnego funkcjonowania Pañstwo Polskie - nie
za obecny nowotwór wasalny, pó³kolonialny, bez dochodu narodowego, zad³u¿ony
ponad wszelk¹ miarê - mo¿e
prowadziæ negocjacje w sprawie swojego przyst¹pienia do
federacji
suwerennych
pañstw Europy.
dr Jerzy Wieluñski

Idea dobra wspólnego
dacji z prob¹ o uzyskanie
rodków finansowych na dalsze prowadzenie swej dzia³alnoci. Zarysowuje siê perspektywa zamkniêcia szeregu uniwersytetów);
- Upadek ochrony zdrowia.
Spada liczba ludnoci w RP.
Obcy otwieraj¹ kliniki psychiatryczne w cynicznej nadziei na znalezienie licznych
klientów czyli chorych obywateli RP. W zastraszaj¹cy sposób ronie liczba obywateli
RP chorobliwie uzale¿nionych od narkotyków, alkoholu, papierosów, gier hazardowych itd.
- Sprzeda¿ banków stanowi¹cych w³asnoæ pañstwa; niepolskie banki i niepolskie
przedsiêbiorstwa paso¿ytuj¹
na organizmie RP. Po likwidacji NBP oraz wprowadzeniu obcej waluty «euro» na
miejsce z³otego, obywatele RP
nie bêd¹ kontrolowaæ polityki finansowej, skarbowej i
podatkowej swojego pañstwa.
Jako obywatel RP nie wyra¿am zgody na wystêpowanie

sta³a istnieæ, pozostaj¹c jedynie umownym konturem na
politycznej mapie wiata,
wygodn¹ atrap¹ dla wprowadzenia w b³¹d niewtajemniczonych w ten krótkotrwa³y
tryumf ultraliberalizmu.
- Integralnoæ Pañstwa Polskiego zosta³a pogwa³cona w
wyniku prowadzenia liberalnej polityki przez w³adze RP
w latach 1989 - 2001; obecne
województwa maj¹ byæ «regionami UE» (Nasz Dziennik, 24 V 2001);
- Obronnoæ Pañstwa Polskiego zale¿y dzi od dobrej
woli pañstw trzecich (NATO).
Skandaliczne jest zlikwidowanie ponad siedemdziesiêciu garnizonów Wojska Polskiego na polskich ziemiach
zachodnich i pó³nocnych. Czy
jest to ju¿ wstêp do ca³kowitej likwidacji Wojska Polskiego i ewentualnego utworzenia prywatnych si³ zbrojnych
dla ochrony czyich prywatnych interesów?
- Koloni¹ Zachodu sta³a siê
wiêc Polska w wyniku ultra-

OG£OSZENIA
SPRZEDAM PO ATRAKCYJNEJ CENIE (360 Z£) PRAWIE
NOWY, U¯YWANY 3 MIESI¥CE TELEWIZOR PHILIPS 27 CALI
ORAZ MAGNETOWID PANASONIC. ZBIGNIEW KURCZEWSKI,
TEL. 0-501565610.
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Dokoñczenie ze strony 1
dê dobra wspólnego. Musi byæ
zachowana suwerennoæ
w³adz poszczególnych pañstw
narodowych, które maj¹ d¹¿yæ do tego, aby podstawowe
elementy gospodarki funkcjonowa³y; ch³opi musz¹ uprawiaæ ziemiê, fabryki produkowaæ, urz¹dzenia komunalne

musza dzia³aæ, a rz¹dy funkcjonowaæ.... Obecne sposoby
ksiêgowania finansów sprawiaj¹, ¿e gospodarkê traktuje siê b³êdnie jako sumê jej
czêci, za PKB obliczany jest
fa³szywie. Zwijanie przemys³u, wycofywanie siê z dzia³añ socjalnych, to nie s¹ po-

my³ki - to jest celowa polityka. W wielu krajach, tak¿e
zachodnich potencja³ gospodarczy zosta³ zniszczony.
Ma³a grupa oligarchiczna
opanowa³a spo³eczeñstwa i
chce utrzymywaæ masy ludzkie jako nie dokszta³cone
miêso robocze. W Europie
wychowuje siê spo³eczeñstwa

w infantylimie, w niedojrza³oci jako klientów.
W dalszej czêci wyk³adu profesor La Rouche mówi³ równie¿ o kryzysie wiatopogl¹dowym, o zagro¿eniu ekosystemu i nieodpowiedzialnoci
polityków, o potrzebie nowych
idei.

Przede wszystkim trzeba popatrzeæ na obecny kryzys jako
okazje do zmiany. G³ówne
propozycje tej zmiany wg
Lyndona H. La Rouchea s¹
nastêpuj¹ce:
a) zamiast kontynuowania
procesu prowadz¹cego do inflacji zbankrutowanego systemu finansowego, nale¿y wysuszyæ rynek z czysto spekulacyjnych aktywów i zobowi¹zañ finansowych,
b) wykorzystaæ nale¿y przyk³ady programu New Deal
F. Roosevelta oraz podobne
precedensy z historii Europy,
jak np. politykê de Gaullea
we Francji czy Eugeniusza
Kwiatkowskiego i Kazimierza Bartla w Polsce; s¹ one
przyk³adem tworzenia linii
kredytowych dla produktywnych inwestycji w celu przerwania cyklu depresji gospodarczej i zapocz¹tkowania odbudowy produkcyjnych zdolnoci poszczególnych narodów i ca³ej gospodarki wiatowej.
c) Cechy takiej polityki inwestycyjnej powinny koncentrowaæ siê na trzech elementach:
- inwestycjach w du¿e projekty rozbudowy infrastruktury oparte na nowoczesnych
technologiach;
- inwestycjach w projekty
wymagaj¹ce prze³omowych
badañ naukowych;
- miêdzynarodowej wspó³pracy przy realizacji powy¿szych projektów, szczególnie
miêdzy narodami Europy i
Azji.
Barbara Krygier
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Zjazd S³owiañskich Narodów Bia³orusi, Rosji i Ukrainy
Moskwa, 1-2 czerwca 2001 roku

O s³owiañsk¹ jednoæ
uczestników Zjazdu Giennadij N. Selezniow, Przewodnicz¹cy Dumy Rosyjskiej Federacji.
Pod jego przewodnictwem odbywa³ siê w Moskwie, w dniach 1 - 2 czerwca Zjazd, zorganizowany
wspólnie przez Komitety organizacyjne Bia³orusi, Rosji
i Ukrainy, w których sk³ad
weszli parlamentarzyci,
dzia³acze polityczni i spo³eczni, uczeni, pisarze i artyci wszystkich trzech
pañstw.
W czasie zjazdu obradowa³o 11 sekcji, gdzie podjêto wszystkie najwa¿niejsze
zagadnienia wspó³czesnoci,
w kontekcie przysz³oci
pañstw s³owiañskich, np.
problemy wspó³pracy gospodarczej narodów s³owiañskich, kryzys wiatopogl¹dowy i formowanie jednocz¹cej idei narodowej, s³owiañskie rodki masowej komunikacji i wspólna przestrzeñ
informacyjna, ochrona ekosystemu ziemi jako warunek

¿ycia narodów s³owiañskich, rozwój parlamentaryzmu i wspó³pracy miêdzynarodowej i wiele innych.
W ramach sekcji nr 9 Trybuna³ S³owiañski, pod
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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

Dziêkujemy, za wspieranie naszej gazety.
Ciesz¹ nas nawet drobne sumy wp³at na
ni¹, bo wiadcz¹ o Waszym poparciu.
Nasze konto bankowe:
Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP
S.A. I O/Warszawa, nr rachunku: 83
10201013 122670123

CZERWCA

2001

ROKU

PANA
M¥DRE I ODWA¯NE PRZEMÓWIENIE, WYG£OSZONE NA OGÓLNOBIA£ORUSKIM ZJEDZIE L UDOWYM W DNIU 18 MAJA BR.
W MIÑSKU, ODS£ANIAJ¥CE PRAWDÊ O TRAGICZNEJ SYTUACJI
POLSKI.
POPIERAMY PANA DZIA£ALNOÆ, KTÓRA BRONI LUDZI
PRACY I WSZYSTKICH P OLAKÓW PRZED WYZYSKIEM U NII
EUROPEJSKIEJ ORAZ UMACNIA PRZYJAÑ DWÓCH BRATNICH
NARODÓW S£OWIAÑSKICH  BIA£ORUSKIEGO I POLSKIEGO.
PRAGNIEMY, ABY TACY LUDZIE JAK PAN STANÊLI NA CZELE SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ I NADALI MU CHAWYRAZY NASZEGO UZNANIA ZA

RAKTER OBROÑCY PRACOWNICZYCH INTERESÓW SOCJALNYCH
ORAZ POLSKICH INTERESÓW NARODOWYCH.

PRZEWODNICZ¥CY
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ
I POLSKIEGO KOMITETU S£OWIAÑSKIEGO
BOLES£AW TEJKOWSKI
Numer 6 (23) Czerwiec 2001 r.

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA W

Drogi Czytelniku !

PAN JAN SYCZEWSKI
POSE£ SLD
NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PREZES BIA£ORUSKIEGO
TOWARZYSTWA SPO£ECZNO-KULTURALNEGO
SZANOWNY PANIE !
PROSIMY PRZYJ¥Æ

przewodnictwem profesora
Michai³a N. Kuzniecowa,
specjalisty prawa miêdzynarodowego, odby³o siê posiedzenie Prezydium Europejskiego Forum Pokojowego, w
którego sk³ad wchodz¹

FUNDUSZ WYBORCZY
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ

przedstawiciele 12 krajów,
równie¿ Polacy (Boles³aw
Tejkowski, Marian Dobrosielski, Tadeusz Sikorski i
Barbara Krygier).
Zjazd przyj¹³ szereg dokumentów: deklaracjê, odezwy
do prezydentów Bia³orusi,
Rosji i Ukrainy w sprawie intensyfikacji dzia³añ integracyjnych, owiadczenia w
sprawach zdrowia narodów
s³owiañskich, edukacji i rozwijania badañ etc. Zjazd wystosowa³ równie¿ protest w
sprawie represjonowania
Slobodana Miloeviæa i znies³awiania polityków, broni¹cych interesów narodowych
wobec wyniszczaj¹cej, ekspansywnej polityki globalistycznej.
Zjazd powo³a³ Sobór Narodów S³owiañskich i wybra³ jego w³adze. Zjazd odbywa³ siê w sali Teatru Ma³ego, gdzie równie¿ mia³ miejsce piêkny koncert znakomitych artystów Bia³orusi, Rosji i Ukrainy, których kunszt
wzbudza³ wielki entuzjazm
wszystkich uczestników zjazdu.
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