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WSZYSTKO DLA POLSKI!

Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Pytaj¹ nas ludzie, czy iæ czy
nie iæ na wybory, a jeli iæ,
to na kogo g³osowaæ? Zanim
odpowiem na to pytanie,
przypomnê bardzo interesuj¹ce wydarzenia.
Telewizja polska 21-go
sierpnia br. poinformowa³a o
strajku pracowników koniñskich cukrowni. Polscy robotnicy strajkiem domagaj¹ siê
sprzedania polskich cukrowni niemieckim kapitalistom,
którzy ich przekupili wcale
nie tak wielkimi pieniêdzmi.
Niemcy bowiem nie trac¹
zbyt wiele na Polaków zdradzaj¹cych swój Kraj, bo choæ
chêtnie z takich polskich

zdrajców korzystaj¹, to siê ich
po prostu brzydz¹.
Okazuje siê, ¿e nie tylko
pos³owie ale i polscy robotnicy staj¹ siê zdrajcami Polski
za niemieckie pieni¹dze. To
ohydne i karygodne! Ale
ohydne jest równie¿ to, ¿e
tych zdradzieckich pracowników cukrowni popiera kierownictwo PSL Kalinowskiego i Samoobrony Leppera. I
to sobie szanowni wyborcy
przypomnijcie, id¹c 23 wrzenia do urn wyborczych!
Natomiast w dniach 22-23
sierpnia br. przywódcy SLD,
AWSP, PO, UW i PSL  Miller, Buzek, P³a¿yñski, GereDokoñczenie na stronie 2
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Od Bugu po £abê ronij, Polsko, w si³ê  w s³awê!
Jerzy Wieluñski

N

awi¹zuj¹c do ostatnich politycznych
wyczynów ministerów, minicz³onków i rezydentów obecnego Tymczasowego Komisarycznego Zarz¹du Polski, pragnê przedstawiæ kilka propozycji.
Wprowadzeniu niemieckich nazw na naszej rdzennie polskiej, prastarej piastowskiej Opolszczynie, powinno towarzyszyæ natychmiastowe i bezwarunkowe 
w trybie ultimatum  (bo
mymy wojny nie wszczynali) wprowadzenie nazw s³o-

wiañskich w ca³ym euroregionie po³absko - nadodrzañskim, tzn. miêdzy £ab¹ a
Odr¹, gdzie istnieje tymczasowy zarz¹d niemiecki. Odpowiedni dekret Pana Rezydenta powinien odnosiæ siê
do wszystkich tamtejszych
miejscowoci, ze stolic¹ regionu Berlinem w³¹cznie.
Nazwy po³abskie, polskie,
s³owiañskie nale¿y umieszczaæ na budynkach pañstwowych, gmachach u¿ytecznoci publicznej, szko³ach,

pocztach, bankach itd., itp.
Powodów ku temu jest dwa.
Po pierwsze, nie kto inny
jak Hitler podpisa³ siê
(Mein Kampf, Muenchen
1933, s. 733) pod stwierdzeniem, ¿e Niemcy wdarli siê
na tereny na Wschód od
£aby czyli na nasze polskie
i s³owiañskie, prastare ziemie naszych s³owiañskich
przodków. Nikt powa¿ny nie
bêdzie wiêc tego faktu kwestionowa³, najwy¿ej Frau
Erika Steinbach, która byæ
mo¿e nic jeszcze o tym nie
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Warszawa, 10 wrzenia 2001 roku

Szanowny Pan
Prezydent Bia³orusi
Aleksander £ukaszenka

Szanowny Panie Prezydencie!

Gratulujemy Panu ponownego wyboru na zaszczytne stanowisko Prezydenta Bia³orusi  bratniego nam
Kraju S³owiañskiego.

Malownicze tereny Ziem Odzyskanych

Program Komitetu Wyborczego Polskiej Wspólnoty Narodowej
Lista numer 9

W Pana osobie widzimy niez³omnego obroñcê ludzi
pracy i ca³ego Narodu Bia³oruskiego przed kapitalistycznym globalizmem i jego agresywnymi narzêdziami  W jego sk³ad wchodz¹: Narodowy Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej, Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy Rolników i Pracowników Na Rzecz Rolnictwa, Polska Partia Odnowy
Uni¹ Europejsk¹ i NATO.
Kraju, Polska Partia Robotniczo-Ch³opska, Polska Wspólnota Narodowa, Polskie

Stronnictwo Narodowe, Stowarzyszenie Bezrobotnych, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów.
¯yczymy Panu wielkich osi¹gniêæ w rozwoju Bia³orusi oraz umacnianiu jednoci wszystkich Narodów i
Istot¹ naszego programu wy- 2. Tak dla pe³nego zatrudnie- 1. Obni¿enie najwy¿szych
Pañstw S³owiañskich.

Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu S³owiañskiego
Boles³aw Tejkowski
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

borczego jest:
- 3x Nie i 3x Tak.
1. Nie dla wyprzeda¿y polskiej w³asnoci obcemu kapita³owi.
2. Nie dla Unii Europejskiej.
3. Nie dla NATO.
1. Tak dla wzrostu polskiej
produkcji na rynek krajowy i
zagraniczny.

nia i wzrostu p³ac.
3. Tak dla wspó³pracy ze s³owiañskim Po³udniem i
Wschodem, a zw³aszcza z
Rosj¹ jako najbogatszym zapleczem surowcowym i najwiêkszym rynkiem zbytu polskich towarów.
W rozwiniêciu, program nasz
jest nastêpuj¹cy:

p³ac, podwy¿szenie najni¿szych p³ac, rent, emerytur i
zasi³ków na dzieci, umo¿liwiaj¹ce wszystkim ¿ycie co
najmniej na poziomie minimum socjalnego czyli zapewniaj¹cego wy¿ywienie, ubranie i mieszkanie.

Dokoñczenie na stronie 3

Numer 9 (26) Wrzesieñ 2001 r.

Strona 2

Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Dokoñczenie ze strony 1
mek i Kalinowski podpisali
Pakt Na Rzecz Integracji z
Uni¹ Europejsk¹. Zobowi¹zali siê do wspólnych i trwa³ych
dzia³añ przyspieszaj¹cych
wejcie Polski do UE, niezale¿nie od tego czy w wyniku
wyborów 23 wrzenia br. ich
partie bêd¹ rz¹dz¹cymi czy
opozycyjnymi. Pakt ten to
grona dla Polaków konsolidacja obozu politycznego, którego celem jest przekazywanie polskiej w³asnoci obcemu
kapita³owi oraz rezygnowanie z terytorialnej integralnoci i suwerennoci Polski. Ten
obóz zdrady narodowej zdaje
siê mówiæ Polakom: Niezale¿nie od tego, która z naszych partii zwyciê¿y, zrobimy z wami co chcemy.
Miêdzy tymi sejmowymi
partiami i ich przywódcami
nie ma istotnej ró¿nicy. £¹czy
ich s³u¿alcze realizowanie interesów Unii Europejskiej
kosztem Polski. Maj¹ za to
wynagrodzenie.
Skoro wiêc pytaj¹ nas ludzie
, czy iæ czy nie iæ na wybory, to radzimy iæ. Skoro pytaj¹, na kogo g³osowaæ, to odpowiadamy, ¿e zale¿y to od
tego, co chcemy uzyskaæ.
Jeli chcemy dalszego
upadku Polski i wzrostu nêdzy
Polaków, to g³osujmy albo na
SLD, albo na AWSP, albo na
PO, albo na UW, albo na PSL.
Partie te zawar³y pakt przyspieszonego rozk³adu Polski
poprzez przyspieszon¹ wyprzeda¿ polskiej w³asnoci obcemu
kapita³owi oraz poprzez integracjê z Uni¹ Europejsk¹, która nas wyzyskuje i niszczy.
G³osowanie na Samoobronê
równie¿ przyspieszy opanowanie Polski przez Niemców. Lepperowi nie chodzi o interes polskich rolników, lecz o w³asn¹
karierê w s³u¿bie Zachodu.
G³osowanie na Prawo i
Sprawiedliwoæ te¿ nic dobrego nie da, bo Kaczyñski to wed³ug ludowego powiedzenia ta
sama Kaka tylko w innej
spódnicy. £atwo teraz Kaczyñskiemu krzyczeæ o naprawie Polski, kiedy j¹ wczeniej
zepsu³ jako uczestnik antypolskich rozmów w Magdalence i
przy okr¹g³ym stole w 1988
roku. Kaczyñski w powa¿nym
stopniu odpowiada za doprowadzenie do w³adzy Wa³êsy i
ca³ej zdradzieckiej Solidarnoci.
G³osowanie na Ligê Polskich Rodzin by³oby dziecinn¹
naiwnoci¹. Fa³szywy to zle-

pek ró¿norodnoci pod przywództwem pos³a Macierewicza
 by³ego zjudaizowanego komunisty, potem korowca i solidarnociowca, nastêpnie pos³a i ministra spraw wewnêtrznych, ca³y czas zagorza³ego
zwolennika NATO, a teraz ligowego narodowca, tylko jakiego Narodu? Macierewicz, krótko przed stanem wojennym, na

zowieckiego kokietuje wyborców modleniem siê na pokaz,
wykorzystywaniem wartoci i
uczuæ religijnych dla mêtnych
celów politycznych i osobistych
korzyci. Ligê Polskich Rodzin
najlepiej charakteryzuje stare
polskie powiedzenie: Modli siê
pod figur¹, a diab³a ma za skór¹. Ale przywódcy Ligi Polskich Rodzin nie s¹ tak ca³-

z³otych. Rz¹dz¹cy nawet dok³adnie nie wiedz¹, jak¹ du¿¹
dziurê zrobili. Wiadomo nam
tylko, ¿e dziura powsta³a na
skutek wyzysku Polski przez
obcy kapita³, na skutek wyprowadzania z Polski ogromnych
kapita³ów, w czym spory udzia³
ma w³adza prezydencko  parlamentarno  rz¹dowa oraz
w³adza samorz¹dowa, które

Zabranie wyborcze KW PWN.

zebraniu z Michnikiem tak
mówi³: Ja z Michnikiem zmierzamy do jednego celu  on na
lewicy a ja na prawicy. W ligowym kierownictwie jest
Marek Kotlinowski  przyjaciel Macierewicza i zwolennik
jego pogl¹dów. Jest równie¿
by³y komunista, solidarnociowiec i premier Olszewski  entuzjasta NATO i Unii Europejskiej, a wiec wyprzeda¿y polskiego maj¹tku narodowego.
Jest te¿ pose³ £opuszañski,
który mówi, ¿e nie chce Unii
Europejskiej, ale jak Polska
katolicka do niej wejdzie, to j¹
uzdrowi i nawróci na prawdziwy katolicyzm. Jest tak¿e
wierny przyjaciel Krzaklewskiego  Wrzodak, przewodnicz¹cy Solidarnoci w Ursusie,
odpowiedzialny za jego likwidowanie. S¹ wreszcie Giertychowie - ojciec i syn, wielcy
zwolennicy NATO i wielcy kleryka³owie, którym siê uda³o
zlikwidowaæ Stronnictwo Narodowe i z solidarnociowcami
skleciæ Ligê Polskich Rodzin.
Przypomina ona zbytnio powszechnie znienawidzon¹ prawicê solidarnociow¹, by warto na ni¹ g³osowaæ. Ten zlepek
polskich i niepolskich ró¿norodnoci wzorem Wa³êsy i Ma-
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kiem g³upi. Aby siê uwiarygodniæ jako Polacy  narodowcy,
naladuj¹ logo i program Polskiej Wspólnoty Narodowej.
Na kogo w takiej sytuacji
g³osowaæ? Jeli chcemy powstrzymaæ wyprzeda¿ polskiej
w³asnoci i likwidacjê polskiej
suwerennoci, jeli chcemy
przywróciæ Polsce samodzielnoæ i produkcyjnoæ przynosz¹ce dobrobyt, to g³osujmy na
partie, które nie by³y dot¹d w
Sejmie. G³osujmy na Polsk¹
Wspólnotê Narodow¹ (lista nr
9) tam, gdzie dano nam zarejestrowaæ naszych kandydatów na pos³ów, a wiêc w okrêgach wyborczych: nr 9 w £odzi, nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim, nr 19 w Warszawie, nr 20 w WarszawskimZachodnim, nr 21 w Opolu, nr
37 w Koninie. Wszêdzie indziej
g³osujmy na Alternatywê (lista
nr 8), bo jest przeciw wyprzeda¿y Polski i integracji z Uni¹
Europejsk¹, która odbiera
nam niepodleg³oæ, w³asnoæ i
dobrobyt, powoduj¹c bezrobocie, bezdomnoæ i nêdzê.
W³anie to nachalne d¹¿enie w³adzy do integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹ spowodowa³o dziurê bud¿etow¹ o rozmiarach 40 do 80 miliardów

lokuj¹ przyw³aszczone pieni¹dze na zachodnich kontach.
Ten wielki rabunek Polski
i Polaków, powoduj¹cy coraz
wiêksz¹ nêdzê, doprowadzi
wkrótce do jeszcze ostrzejszego kryzysu gospodarczego i
spo³ecznego. Przyspiesz¹ go

jest 3 miliony. Z malej¹cym
spo¿yciem ¿ywnoci wzrasta
natomiast spo¿ycie narkotyków wród zamo¿niejszych
uczniów szkó³ podstawowych i
rednich. Ostatnio od narkotyków zmar³o w dzieñ po ich za¿yciu czterech uczniów warszawskich szkó³ rednich. Dla
polskich uczniów jest coraz
wiêcej narkotyków i coraz
mniej jedzenia. Takie s¹ skutki podporz¹dkowania siê Unii
Europejskiej i dzia³añ w³adzy
w Polsce, pêdz¹cej Polaków do
Unii jak byd³o do rzeni.
Jeden z telewizyjnych mato³ów  komentator spraw gospodarczych i finansowych,
powiedzia³ niedawno w zwi¹zku z dziur¹ bud¿etow¹, ¿e Pañstwo nie ma pieniêdzy i jak by
komu chcia³o daæ, to komu
musi zabraæ. Nie jest to prawda. Prawd¹ jest to, ¿e Pañstwo
mo¿e wszystkim daæ wiêcej poprzez zwiêkszanie produkcji.
Ale w Polsce wed³ug planów
Unii Europejskiej produkcja
maleje, ronie natomiast zysk
obcych kapitalistów. Na skutek tego dziura bud¿etowa powiêksza siê i w tej sytuacji
Pañstwo bêdzie wszystkim zabieraæ. Taka jest logika wi¹zania Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Naszym narodowym, polskim obowi¹zkiem i dowodem
naszej m¹droci jest przeciwstawienie siê Unii Europejskiej! Musimy odrzuciæ Uniê
Europejsk¹ i s³u¿¹c¹ jej w³adzê! Najlepsze dla Polski jest
przymierze ze wszystkimi Narodami i Pañstwami S³owiañskimi, a zw³aszcza z Ukrain¹,
Bia³orusi¹ i Rosj¹! To nam zapewni wzrost produkcji i sprzeda¿ naszych towarów oraz likwidacjê bezrobocia i podnie-

Nagrywanie bezp³atnych audycji wyborczych w lokalu PWN.

ciêcia bud¿etowe, odbieraj¹ce
milionom ju¿ i tak biednych
ludzi nale¿ne im p³ace. Pierwsz¹ z³owieszcz¹ tego zapowiedzi¹ jest to, ¿e na probê premiera AWSP, prezydent SLD
zawetowa³ ustawê Sejmu,
przyznaj¹c¹ dodatek finansowy rodzinom wielodzietnym.
Powiêkszy to liczbê g³oduj¹cych dzieci, których ju¿ teraz

sienie naszych zarobków! Musimy byæ samodzielni i rozwijaj¹cy wspó³pracê z ca³¹ S³owiañszczyzn¹, jeli chcemy
wolnej i zasobnej Polski!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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2. Zniesienie bezdomnoci zakaz eksmisji na bruk, zapewnienie wszystkim mieszkañ.
3. Zniesienie bezrobocia 
zapewnienie wszystkim pracy od ukoñczenia szko³y do
emerytury.
4. Zapewnienie wszystkim
bezp³atnego lecznictwa.
5. Zapewnienie ca³ej m³odzie¿y bezp³atnego 12-letniego wykszta³cenia redniego.
6. Udostêpnienie co najmniej
po³owie m³odzie¿y bezp³atnych studiów wy¿szych i stypendiów.
7. Zlikwidowanie Senatu,
zmniejszenie Sejmu i Rz¹du
oraz administracji pañstwowej i samorz¹dowej.
8. Zagwarantowanie wszystkim bezpieczeñstwa przez
skuteczn¹ walkê z przestêpczoci¹ indywidualn¹ i zorga-

nizowan¹, z narkotykami, z
aferami gospodarczymi i korupcj¹ we w³adzy pañstwowej
i samorz¹dowej. Zaostrzenie
kar i wprowadzenie pracy dla
wiêniów.
9. Zakaz wyprzeda¿y obcemu
kapita³owi ziemi, fabryk,
sklepów, banków i mediów.
Przywrócenie Polsce i Polakom tych obiektów bezprawnie sprzedanych.
10. Zwiêkszenie produkcji
przemys³owej, rzemielniczej
i rolnej na rynek krajowy i na
eksport na Wschód, zw³aszcza do Rosji.
11.Zmniejszenie importu do
Polski ¿ywnoci i artyku³ów
przemys³owych.
12. Zorganizowanie polskiego handlu wypieraj¹cego
oparty na supermaketach
handel obcy.

13. Odrzucenie integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹ rabuj¹c¹ polsk¹ w³asnoæ, likwiduj¹c¹ polsk¹ produkcjê i
polski eksport, wywo³uj¹c¹
masowe bezrobocie i nêdzê
milionów Polaków.
14. Wyst¹pienie Polski z
NATO jako agresywnego narzêdzia globalizmu, zagra¿aj¹cego wolnym Pañstwom i
Narodom. NATO nas nie
obroni lecz wykorzysta do
agresji na wolne Kraje. Polskê obroni Wojsko Polskie
powiêkszone do 300 tysiêcy
¿o³nierzy oraz polski przemys³ zbrojeniowy jako wy³¹czna w³asnoæ Pañstwa
Polskiego.
15. Zapewnienie Narodowi
Polskiemu wolnoci, bezpieczeñstwa i dobrobytu przez
przymierze niepodleg³ej Polski z Pañstwami S³owiañski-

mi. Da nam ono dostêp do
najbogatszego zaplecza surowcowego i najwiêkszego
rynku zbytu rozwijaj¹cego
nasz¹ produkcjê, zapewniaj¹cego pe³ne zatrudnienie i
zwiêkszenie zarobków.
Komitet Wyborczy Polskiej
Wspólnoty Narodowej ma na
uwadze dobro ca³ej Polski i
wszystkich Polaków. Jednak
przede wszystkim troszczy
siê o interesy bezrobotnych i
bezdomnych, pozbawionej
perspektyw m³odzie¿y, biedniej¹cych robotników i rolników, biedniej¹cej inteligencji
wyrzucanej z Polski na emigracjê, biednych emerytów i
rencistów skazanych na przyspieszon¹ mieræ.
Marsz Polski na Zachód do
Unii Europejskiej jest marszem do nik¹d, a cilej mar-

Kandydaci Polskiej Wspólnoty Narodowej na pos³ów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Lista nr 9
Przygotowalimy 501 kandydatów na pos³ów we wszystkich 41 okrêgach wyborczych w
ca³ej Polsce. Niestety, Okrêgowe Komisje Wyborcze zezwoli³y na zarejestrowanie tylko 75
kandydatów na pos³ów w szeciu okrêgach wyborczych. Na nich mo¿na g³osowaæ.

Okrêg wyborczy nr 9  £ód

Okrêg wyborczy nr 19  Warszawa

1. Nowañski W³odzimierz Jan, technik mechanik, £ód
2. Sikora Andrzej Micha³, in¿ynier elektryfikacji
górnictwa, Zembrzyce
3. Szylka Mieczys³aw Jan, ekonomista, Warszawa
4. Ma³ecka Janina, emerytka, Warszawa
5. Wojciechowski Tomasz Marcin, technik-stolarz,
Korytniki Osiedle
6. Paj¹k Witold Józef, technik budowlany, Przemyl
7. Bartosiewicz Tadeusz, technik samochodowy,
Mostówka
8. Czaiñski Czes³aw, ekonomista, Brzeziny
9. Szkrabut Ryszard, technik mechanik, Przemyl
10.Barszczak Czes³aw, rolnik, Kuñkowice
11. Brudecki Jan, lusarz-spawacz, Police
12.Modranka Zbigniew, kierowca mechanik, Rzgów

1. Tejkowski Boles³aw, polityk-socjolog, Warszawa
2. Krygier-Bucka Barbara, redaktor, Warszawa
3. Sikorski Tadeusz, pedagog, Warszawa
4. Papiernik Micha³, in¿ynier transportu, Warszawa
5. Che³stowski Bogdan, archiwista, Warszawa
6. Sylwanowicz-£¹cka Danuta Barbara, lekarz, Warszawa
7. Nowañski Dariusz Józef, nauczyciel, Andrespol
8. Winkler-Spakowska Jolanta El¿bieta, nauczyciel, Andrespol
9. Jaros Maria, ekonomistka, £ód
10.Lityñski Marek, ekonomista, £ód
11. Roszkowski Robert, handlowiec, Warszawa
12. Maziewski Antoni, energetyk, Wysokie Mazowieckie
13. Wierzba Kazimierz Franciszek, technik sanitarny, Warszawa
14. Rossochacki Jan, emerytowany ¿o³nierz zawodowy, Warszawa
15. Dobrowolski Stanis³aw, artysta plastyk, Kasina Wielka
16.Cielak El¿bieta, mistrz ogrodnik, Warszawa
17. Redewald Szczepan Zdzis³aw, rolnik wykwalifikowany, Przemyl
18.Cielak Ziemowit, student, Warszawa
19.Staniszewski Krzysztof Piotr, student, Warszawa
20.Surowiecka Jolanta Dominika, studentka, £ód

Okrêg wyborczy nr 10
- Piotrków Trybunalski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Surowiecki Jerzy, ekonomista, Ga³ków Du¿y
Modranka Cecylia, ekonomista, Rzgów
Durlak Beata, technik budowlany, Andrespol
wierczek Zbigniew, in¿. elektronik, Stargard Szczeciñski
Nowak Miros³awa, ekonomista, £ód
Talar Tomasz, mechanik samochodowy, £ód
B³asiak Jan, mechanik, Kalinko
£¹cka Miros³awa Kazimiera, ksiêgowa, £ód
Górska Teresa, technik odzie¿owy, Stargard Szczeciñski

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Okrêg wyborczy nr 20
 Warszawskie-Zachodnie
1.
2.
3.
4.
5.

Olszanka Andrzej Bohdan, technik budowlany, Otwock
£azuka Zbigniew, kolejarz, Piaseczno
Nowak Katarzyna Janina, technik ekonomista, £ód
Pajdak Miros³awa Jadwiga, logopeda, £ód
Pluta Ryszard, mechanik, Pabianice

szem ku przepaci, marszem
wyzbywania siê banków,
sklepów, fabryk i ziemi oraz
niepodleg³oci!
Polska mo¿e zachowaæ
swoj¹ suwerennoæ i w³asnoæ oraz zapewniæ dobrobyt
swoim obywatelom tylko poza
Uni¹ Europejsk¹, jako Pañstwo niezale¿ne i samodzielne, oparte o partnersk¹
wspó³pracê ze s³owiañskim
Po³udniem i Wschodem!
Je¿eli jestecie za tak¹
Polsk¹, udzielajcie nam podpisów poparcia, kandydujcie
z naszych list na pos³ów do
Sejmu, g³osujcie na nas 23go wrzenia! My Was nie zawiedziemy, bowiem jestemy
Polakami i mamy tylko jedn¹ Ojczyznê  Polskê, któr¹
bardzo kochamy!
Przewodnicz¹cy Komitetu
Wyborczego Polskiej
Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski

6. Pyrak Edmund, zecer, Warszawa
7. Strzy¿ewski Kazimierz, energetyk, Otwock
8. Szymañska Irmina, urzêdnik, wider
9. Szymañski Jerzy, mechanik, Otwock
10.Bednarek Agnieszka, studentka, Bedoñ
11. Derek Marta Joanna, studentka, Andrespol

Okrêg wyborczy nr 21  Opole
1. Korol Józef, rolnik-ogrodnik, D¹browa
2. Zaj¹c Andrzej Edward, magister in¿ynier rolnik, Skoroszyce
3. Lachowicz Zbigniew Andrzej, pedagog, Prudnik
4. Januszewski Tadeusz Andrzej, pedagog, Nysa
5. £astowski Józef, technik-elektryk, Praszka
6. Korol Ryszard, nauczyciel, Opole
7. Stec Janusz, technik-technolog, Opole
8. Morawski Miros³aw, przedsiêbiorca, Opole
9. Lipiecki Krzysztof, technik-technolog, Opole
10.Wolc Waldemar, dziennikarz, Opole
11. Wêg³owski Edward, nauczyciel, Opole
12.Tober Zbigniew Marek, handlowiec, Lublin
13.Mucha Robert, technik-rolnik, Prudnik
14.Nikiel Tomasz, przedsiêbiorca, Krapkowice

Okrêg wyborczy nr 37  Konin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zouner Jerzy, rolnik, Zakrêt
Górecka Aleksandra Anna, in¿ynier chemik, Kruszwica
Zgódka Barbara, ksiêgowa, Warszawa
Nowak Stanis³aw, technik-rolnik, £ód
Miko³ajczyk Halina, technik-ekonomista, £ód
Modranka Andrzej, mechanik samochodowy, Rzgów
Derek Barbara, w³ókiennik, Andrespol
Talar Anita, technik gastronomii, £ód
Wybraniec Cezary, monter, £ód
Przewodnicz¹cy
Komitetu Wyborczego
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Jan Jêdrak
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Od Bugu po £abê ronij, Polsko, w si³ê  w s³awê!
Jerzy Wieluñski
Dokoñczenie ze strony 1
wie, bo blondynki na ogó³
czytaj¹ tylko w oczach swoich ukochanych.
Po drugie, skoro Polaków
znowu siê wywozi na przymusowe roboty do Niemiec
(bo nieudolny Zarz¹d Polski
od 11 lat nie zapewnia niemal nikomu znonych warunków do wegetacji, a ofert
pracy jest tu tyle, co na lekarstwo), to niech¿e te kilkanacie milionów zbêdnej
w Polsce si³y roboczej, pêdzonej wkrótce na te kolejne roboty przymusowe, na
saksy, nie b³¹dzi jak stado
owiec po swoim zaodrzañskim kraju ojczystym, nie
znaj¹c u¿ywanego tam
chwilowo dzisiaj, innego
jêzyka. By³oby to absurdalne, a ponadto  sprzeczne z
Prawami Cz³owieka. Wy¿ej
wymieniony euroregion nale¿y wiêc jak najszybciej repolonizowaæ. Skoro tamtejsze tymczasowe niemieckie
w³adze administracyjne nie
zdo³a³y tego dokonaæ przez
ostatnie dziewiêæset lat, to
znaczy, ¿e s¹ równie nieudolne jak i Zarz¹d w Polsce. My, Polacy, szybko sobie z tym ich niedo³êstwem
poradzimy! Ordnung muss
sein!
Tym sposobem, w ca³ym euroregionie po³absko - nadodrzañskim, tymczasowo
administrowanym przez
Niemców, pojawi¹ siê wreszcie polskie czy w ogóle s³owiañskie napisy, czytelne i
zrozumia³e dla ka¿dego, kto
nie jest niemow¹ albo niemot¹ czyli niemcem, i jêzyk
ma w gêbie. Dlaczego bowiem Opolszczyzna mia³aby
byæ uprzywilejowana w tym
wzglêdzie? Czy dlatego, ¿e
jest Unijnym Krollestwem?
Mam nadziejê, ¿e nasz najwybitniejszy profesjonalista
i specjalista do spraw ma³oci i ladowych mniejszoci,
prof. Dr Hab. Grzegorz Janusz niezw³ocznie uwzglêdni niniejsze propozycje w
swoim kolejnym ju¿ projekcie dotycz¹cym dalszego,
docelowego scudzoziemszczania Polski.
Dodam przy okazji, i¿ wielce us³u¿na prasa opolska poda³a, ¿e w Polsce jest ju¿
trzy miliony Niemców. Zaiste, pleni¹ siê niby krolliczêta, ale i po k¹tach chowaj¹, bo kto te¿ widzia³ Niem-

ca w Polsce?! Napisy Deutsche Bank, podobnie zreszt¹ jak za Hitlera, s¹ ju¿ w
ka¿dym miecie w Polsce, z
t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w rodku takiego banczku ka¿dy
gada po polsku, czego by
Hitler nie cierpia³. Nie jest
wiêc tak le, pod obecn¹
okupacj¹ Polski, nie ma siê
czego denerwowaæ, niech siê
hitlery martwi¹, a nie my, u
siebie w domu.
A co do tych krollicz¹t, jeszcze kilkanacie lat temu, nawet sam Herr Heinrich
Kroll, jako zawsze lojalny
obywatel PRL, Henryk Król
siê podpisywa³, nie bardzo
znów tak chwal¹c siê rzekomo niemieckim pochodzeniem, co nie by³o w modzie.
Niezbyt przyznawa³ siê do
swoich korzeni  jak¿e g³êboko wros³ych w polsk¹ ziemiê, chleb polski jada³... A
teraz? Przez kurtuazjê, nie
wytykam ju¿ tego czy tamtego Jego Krollewskiej Wysokoci.
Polska prasa któr¹ jest miesiêcznik Wspólnota, przypomina ponadto, ¿e miêdzy
£ab¹ a Odr¹, tzn. w w/w
obecnym euroregionie po³absko - nadodrzañskim pod
tymczasowym zarz¹dem
niemieckim, mieszka kilkanacie milionów rdzennych
Polaków, z pochodzenia S³owian, obecnie zgermanizowanych czyli scudzoziemszczonych. W czasie owego
zbrojnego najazdu, o którym
raczy³ pamiêtaæ pan Hitler,
zza £aby przybywali stosunkowo nieliczni: rycerze ze
stalowymi mieczami, pospolici kryminalici i ho³ota
wszelaka, tudzie¿ duchowni
z pismami wietnymi. Ma³o
prawdopodobne, by przodkowie nasi  wedle obyczaju
s³owiañskiego, chlebem i
sol¹ ich witali, skoro gocie bez oficjalnego zaproszenia siê pokazywali... Lud
we wzmiankowanym euroregionie zawsze by³ prastary, s³owiañski, obecnie atoli
nie z w³asnej winy lekko siê
jeno zgermanizowa³. Nic to
nie szkodzi. Mogli sobie ¯ydzi przypomnieæ o pañstwie
swoim w³asnym, którego nie
mieli przez lat dwa tysi¹ce,
to tym bardziej i my, Polacy,
mo¿emy sobie o naszym
pañstwie Po³absko - Nadodrzañskim przypomnieæ, a
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rêkawy zakasaæ i wzi¹æ siê
do roboty! Lepiej póno ni¿
wcale.
Pogañstwo siê tam teraz
piekielnie rozpleni³o, czas
najwy¿szy na wyprawê siê
wyrychtowaæ, to i owo z sob¹
zabraæ, a¿eby lud tamtejszy
pismami wietnymi reewangelizowaæ. Alleluja, i
naprzód za Odrê, bracia Polacy! Reszta S³owian nam
pomo¿e! Tomy tam tylko
dziewiêæset lat nie byli, za-

szko³ach na Opolszczynie
przyczyni siê do krzewienia
niemieckoci (albo siê rozkrzewi albo uschnie), tak te¿
i obowi¹zkowa nauka polszczyzny we wszystkich uczelniach i szko³ach od £aby po
Odrê (miêdzy Odr¹ a Bugiem jako tako siê jeszcze
polszczyzny naucza) pokrzepi tam nie tylko naszych
Rodaków ju¿ to na robotach
dobrowolno - przymusowych, ju¿ to naszych pra-

Pomnik zwyciêskiej bitwy Polaków z Niemcami pod Cedynia

ledwie dziewiêæ wieków nas
nie by³o w tym piêknym euroregionie od Odry po £abê
(wizyty z roku 1945, taktownie i grzecznie, wspominaæ
nie bêdê).
Reasumuj¹c, proponujê zatem wprowadzenie obowi¹zku nauki jêzyka polskiego
we wszystkich szko³ach i
uczelniach wy¿szych i ni¿szych we wzmiankowanym
euroregionie, pod tymczasowym zarz¹dem niemieckim.
Musimy zagospodarowaæ te
niemal bezpañskie ziemie
miêdzy £ab¹ a Odr¹! Niech
bêdzie to nasz¹ misj¹!
Podobnie jak wprowadzenie
obowi¹zku nauki jêzyka niemieckiego we wszystkich

przodków zgermanizowanych, czyli tamtejszych by³ych S³owian. Rych³o siê poczujemy jedn¹ wielk¹ wspólnot¹ s³owiañsk¹ i narodow¹,
co siê bez w¹tpienia w wielki po¿ytek dla S³owian
wszystkich bystro obróci!
Nie ma siê co zamartwiaæ,
¿e jaki ci tam Miemiec czy
inszy Cholerander tu czy
tam kawa³ek ugoru czy pola
z lasem w Polsce zakupi. Na
wiêcej  P. Rezydent obieca³
nie pozwoliæ! Biedni oni, ci
Niemcy, nic innego nie maj¹
tylko same pieni¹dze, Du¿ych Mieszków (DM) w
domu nie mieszcz¹, to i za
granicê wywo¿¹, ¿eby im kto
nie ukrad³ u nich w domu.

Trza biedaków zrozumieæ.
Dla nich nic nie ma ino pieni¹dze i furt pieni¹ce, jak to
oni mówi¹, kiedy siê ju¿ polskiego naucz¹.
My, ziemi za Odr¹  kupowaæ nie musimy, bo to od
wieków nasza prastara s³owiañska i polska ziemia,
krwi¹ nasz¹ jeszcze u¿yniona. Nawet by siê Niemcom
za pieni¹dze jej nam teraz
sprzedawaæ nie godzi³o.
Pewne ci to jak amen w pacierzu. Dostaniemy j¹ tedy
za darmo, i jeszcze prosiæ
nas bêd¹, ¿ebymy tak
wszyscy na raz w gocinê siê
do nich nie zapuszczali, bo
hoteli im nie starczy dla kilkunastu milionów goci z
Polski noclegi przysposobiæ,
a nakarmiæ. Zbankrutowaliby jeszcze!
W tych Niemczech maj¹ teraz 4 miliony bez roboty, samych Niemców. U nas Tymczasowy Zarz¹d Komisaryczny (potocznie zwany
rz¹dem) puci³ ju¿ kilka
milionów obywateli RP go³o,
z kijem i torbami. W ramach
legalnego okradania narodu. Jeli my te miliony ludzi  mo¿e dziesiêæ albo wiêcej, zorganizujemy w Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek
Zawodowy Niesolidurnoæ,
to mo¿na bêdzie rzuciæ has³o: Teraz, Koledzy, MY!
Ju¿ my wam zrestrukturyzujemy ten Wasz ca³y kapitalizm z globalizmem i liberalizmem, my, bezrobotni
bracia Niemcy z bezrobotnymi braæmi Polakami! Ju¿ my
od Was wiemy, jak to siê
robi! Nauki wasze w knieje
nasze nie posz³y!
Tam u tych Niemców, na robotach jest 300 tysiêcy naszego narodu, naszych Rodaków. Drzwi otwieraj¹, ulice zamiataj¹, zbieraj¹ ogórki i inne szparagi, dzieci
niañcz¹, psy na wybieg wyprowadzaj¹ albo za materace s³u¿¹ tymczasowo, ¿eby
tylko zarobiæ parê Du¿ych
Mieszków na z³omowanego
mer sedesa. Nie pracujcie za
psie pieni¹dze! Jeszcze tu
nam za ostatni¹ robotê
(1939-1945) nie zap³acili,
nie ma siê co spieszyæ. Tylko niesolidurne dzia³anie
zapewni wam godziwe zarobki! Saksy to nie jaki kolejny Konzentrationslager,
g³owa do góry, to mymy tê
wojnê w Berlinie wygrali, a
nie mymy któr¹kolwiek
kiedykolwiek zaczynali.
Kanclerz Gerhard Schröder
wpad³ na wspania³y pomys³,
¿eby polskich informatyków
zatrudniæ w niemieckich
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bankach. A polscy ch³opcy
g³owy maj¹ jak Enigma. Jeli banki bêd¹ grzeczne i
mi³e, i zap³ac¹ wam, ile bêdziecie chcieli, to wszystko
pójdzie jak po male. Gdyby
wam wszelako za ma³o kto
zap³aci³  uwaga  Achtung!
Achtung!  systemy komputerowe ³atwo ulegaj¹ zepsuciu z nieznanych powodów...
Wojsko Polskie, nawet zrestrukturyzowane, w czarnych mundurach i z czarnymi wronami na myckach,
pod niemieckim zarz¹dem
czyli komendantur¹, to te¿
jeszcze nic strasznego. Bywa³o, ¿e to raczej kto inny
miewa³ k³opoty z Wojskiem
Polskim wszelkich rodzajów
broni  od AK i BCh po NSZ,
GL i AL. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e taka sytuacja siê
nie powtórzy. Nie my siê jednak tym zamartwiajmy. Polska fantazja i polska husaria by³y w Wiedniu, to i
przez Bramê Brandenbursk¹ migiem przelec¹, jak
bêdzie trzeba, kiedy NATO
rozka¿e i Amerykanie pozwol¹. Da³ nam przyk³ad
Jan III Sobieski jak zwyciê¿aæ mamy. Nasz atut to nasz
Honor: co, czego siê gdzie
indziej ju¿ nie spotyka. Za
honorowym mundurem 
wszystkie panny pójd¹ sznurem!
Na wydawaniu gadzinowej
polskojêzycznej prasy w Polsce  niewiele szkopy zarobi³y. Plajta u nich by³a totalna. Nie tylko na wojnie,
ale i w interesach. A kto siedzia³ w Polsce w niemieckim
hitlerowskim kinie? Tylko
same winie. Znowu i kina
im splajtowa³y. Z tego widaæ,
¿e kiepskie g³owy maj¹ do
interesów, samochody ci¹gle
siê im tam gdzie gubi¹, a
my je potem tu znajdujemy,
nieborakom...
Chwilowo jeszcze tu kupujemy te ich ró¿ne gazety,
niby po polsku pisane, ale u
nich dla pewnoci drukowane. Nazw ¿adnych nie wymieniam, bo trzeba siê elegancko zachowywaæ, ¿eby
jakiego businesesemana nie
rozdeptaæ, ani mu na odcisk
nie nast¹piæ. Jeli jednak
dalej bêd¹ tylko k³amaæ i
oszukiwaæ ogó³ obywateli
RP czyli nasz naród i nasze
spo³eczeñstwo, to przestaniemy je kupowaæ. Bêdzie

plajta, panowie koncernici.
A z tych kolorowych pisemek
obrazkowych to i papieru
dostatecznie miêkkiego siê
ju¿ nie da zrobiæ! Kaputt!
Stalingrad zupe³ny!
O powodzenie Wspólnoty
jestemy równie spokojni,
jak kiedy  o poczytnoæ
prawdziwej polskiej prasy
patriotycznej.
Czesi  którym Niemcy wykupili wszystkie tytu³y prasowe, bardziej od nas sobie
lekcewa¿¹ tê ich ca³¹ Now¹
Europê. Ju¿ raz taka by³a.
1939-1945. Kiepsko siê
skoñczy³a. ¯eby nie interna-

zwana Uni¹ Europejsk¹,
nie potrwa d³u¿ej ni¿ Trzecia (ta niby tysi¹cletnia i te¿
wszechwiatowa, jak ten
ca³y globalizm).
Europa nigdy nie bêdzie
niemiecka, co siê niektórym
roi w g³owie i dwoi w oczach.
Bankierzy po nocach nie
pi¹, bo siê im wydaje, ¿e
bezkonkurencyjni polscy
chemicy i fizycy ju¿ opracowali cha³upnicz¹ produkcjê
reaktorów atomowych do
produkcji z³ota z byle czego,
co przy obecnym stanie wiedzy nie by³oby niczym specjalnym. A i tak, którego

innych rodków, mieli to we
krwi. Dzisiaj zosta³y im, biedakom, tylko te pieni¹dze,
taktykê zmienili z militarnej na finansow¹, strategia
pozosta³a. Maj¹ nadziejê, ¿e
wykupi¹ sobie Europê, potem Rosjê i bez ha³asu, po
cichu wiat bêdzie w niemieckich r¹siach. Jeszcze
trochê a zabraknie Niemców, chêtnych do kupienia
kolejnego skrawka Europy.
Obawiam siê te¿ o morale
tego kurcz¹cego siê ju¿,
wielkiego narodu, niespe³na
osiemdziesiêciomilionowego: nie dzia³a, a siedzi przed

cjonalistyczna, braterska
pomoc ¯ydów i Amerykanów, to marnie by tam dzisiaj by³o. Mo¿e gorzej ni¿ u
nas w latach b³êdów i wypaczeñ. A s³ysza³ to kto, ¿eby
siê kiedy jaka unia na wiecie osta³a? Nie ma takich.
Wszystko suwerenne pañstwa. Ma³o siê o tym wie, bo
ani gazet zrestrukturyzowani Polacy nie czytuj¹, ani nic
innego do czytania do rêki
nie bior¹. A w telawiwji wiadomo co powiedz¹. Podaj¹
termin wczo³gania siê do
Unii na czterech ³apach. Z
Zarz¹dem Komisarycznym
na czele. Znowu prze³o¿ony.
Na szczêcie na czas bli¿ej
nieokrelony. Unia Europejska godziny ma policzone.
Nie ma co liczyæ na miêkkie
fotele we Wrógseli.
Innymi s³owy, IV Wielka
Rzesza Niemiecka  w szczekaczkach i gadzinówkach

dnia ca³y ten system finansowy pêknie, jak sylwestrowy balonik w rêkach nietrzewego z³odzieja. By³y
pieni¹dze. Nie ma pieniêdzy.
Ale bêdzie huk od samobójczych strza³ów w zbankrutowane g³owy Elektronów.
Co siê stanie z Du¿ymi
Mieszkami? Strach pomyleæ, co siê bêdzie dzia³o!
Dlatego bawimy siê w euro.
Du¿e Mieszki po ulicach sobie bêd¹ fruwa³y niby miecie w czasie strajku czycicieli ulic Europy, albo i marki w czasach Wielkiej Inflacji i kryzysu w przedhitlerowskiej Europie niedojednoczonej.
Niemcy wykupuj¹ ziemiê we
W³oszech, we Francji, w
Hiszpanii, gdzie tylko siê im
udaje. Maj¹ obsesjê na
punkcie w³adzy i posiadania
przestrzeni do ¿ycia i ¿ucia.
Kiedy dzia³ali przy u¿yciu

telewizorami i przyk³adowo
ogl¹da sceny z nocy polubnej pewnego przedsiêbiorczego Austriaka, który
sprzeda³ firmie RTL (Radiotélévision Luxembourgeoise) prawo do wy³¹cznoci
filmowana ca³ej zabawy. Oto
Nowe Morale Nowej Europy... Rozprosz¹ siê Niemcy
po wiecie w swoich nowych
willach, ferienhojzerach, rezydencjach, pa³acach i zamkach. Nadziej¹ jest to, ¿e
niezwykle ochoczo pr¹ teraz
do Niemiec  tysi¹cami, Turcy i Kurdowie, Cyganie i
Arabowie, Somalijczycy i
Zulusi, Koreañczycy i Wietnamczycy zwabieni tamtejsz¹  w miarê rozwiniêt¹
tolerancj¹ (bije siê ich tam
coraz rzadziej i niezbyt ju¿
mocno) i pluralizmem oraz
liberalizmem, daleko g³êbszym nili w Polsce. Bêd¹
zatem wreszcie Niemcy kra-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

jem typowym, wielokolorowym, wielonarodowym, bo
tolerancja i pluralizm na
topie. A my bêdziemy tam
mieli wsparcie nie tylko w
bratnich nam £u¿yczanach
na £u¿ycach oraz Po³abianach w £ukowe (Lüchow),
ale i w kochanych Turkach,
co siê z nami zaprzyjanili
na mieræ i ¿ycie od czasów
wspólnych, wiedeñskich
operetek, tudzie¿ w innych
nacjach, które nigdy do nas
niczego z³ego nie ¿ywi³y.
Szczególnie w Niemczech,
przysz³oæ rysuje siê zatem
bajecznie kolorowo, jak to
zawsze podaj¹ w tutejszej
telewizji w czasie powodzi
albo innego trzêsienia ziemi.
Bêdzie to kraj wszystkich
narodów wiata i wszystkich religii, bêdzie to wzór
dla innych, jak ¿yæ, ¿eby nie
zwariowaæ. Ju¿ tutejszy pan
prezydent Aleksander Kwaniewski mo¿e pisaæ kolejn¹
ksi¹¿kê ze swojej serii (Dom
wszystkich  Niemcy). Medal i nagroda w Du¿ym
Mieszku  gwarantowane.
Trzeba zatem gruntownie
zrestrukturyzowaæ euroregion po³absko-nadodrzañski, co dla nas, Polaków, bêdzie wielkim wyzwaniem.
Ile napisów trzeba bêdzie
wykonaæ, namalowaæ, zamocowaæ, ale ile zdj¹æ i wyrzuciæ! Bêdzie nawa³ pracy dla
wszystkich bezrobotnych,
których ten nieszczêsny
Tymczasowy Zarz¹d Komisaryczny Polski powywala³
na bruk. Prastara ziemia
polska i s³owiañska musi
wróciæ do macierzy, skoro
tamtejsze tymczasowe w³adze niemieckie nie zdo³a³y
jej w³aciwie zagospodarowaæ  po s³owiañsku, przez
ponad dziewiêæset lat. Niemal tysi¹c lat czekalimy, i
co? Nic! I jeszcze rêkê wyci¹gaj¹ po jaki niemiecki
l¹sk czy niemiecki
Gdañsk! Mo¿e psychicznie
niezrównowa¿eni?
Ponadto, na £u¿ycach Dolnych i Górnych otwieramy
dwa uniwersytety, gdzie bêdzie siê uczyæ jêzyków ³u¿yckich oraz polskiego i po³abskiego. Musz¹ konkurowaæ
z Viadrin¹, gdzie g³ucho na
ten temat, a niedouczonym
Polakom wydaje siê, ¿e ich
tam wys³ano na stypendium do Niemiec. A to przecie¿ Polska! Ziemia odzyskana przez Boles³awa Chrobrego! Wzmocniæ musimy
polskoæ i s³owiañskoæ miêdzy £ab¹ a Bugiem, przejæ
do kulturalnej ofensywy, bez
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

23.08.2001
Komisja Etyki Poselskiej poinformowa³a, ¿e 20 pos³ów
naruszy³o przepisy o wynagradzaniu, poprzez pobieranie wynagrodzeñ w radach
fundacji i radach nadzorczych

charakter znajduj¹cego siê
tam Muzeum Powstañ l¹skich z historycznego na krajoznawczy. Komu z w³adz
bardzo przeszkadzaj¹ pami¹tki po Powstaniach l¹skich.

Bukowicach ko³o Wroc³awia.
Gucwiñscy przewieli do niego kilkanacie zwierz¹t z
ZOO. Do ich pilnowania zatrudnili na etatach w ZOO,
dwóch s¹siadów. Zdaniem
gazety zwierzêta nie maj¹
dobrej opieki, uciekaj¹ z po-

zew zosta³ przez S¹d Okrêgowy we Wroc³awiu oddalony.
Ostatnio SLD oskar¿a³o AWS
o zaw³aszczanie maj¹tku
pañstwowego na prywatne
cele. Jak widaæ na tym przyk³adzie jest to na zasadzie
przygania³ kocio³ garnkowi.
Je¿eli ju¿ kandydaci SLD-UP
wykorzystuj¹ maj¹tek pañstwowy na prywatne cele, to
co bêdzie jak wygraj¹ wybory?

28.08.2001
MON podpisa³o kontrakt na
zakup 8 samolotów transportowych C-295. Kontrakt opiewa na kwotê 211 milionów
USD. Do tej pory samoloty te
nie by³y potrzebne. Powy¿szy
zakup potwierdza zmianê
charakteru polskiej armii z
obronnej (broni¹cej w³asnego
terytorium) na ofensywn¹.
Jak widaæ politykom nie przeszkadzaj¹ k³opoty bud¿etu.

29.08.2001

Zabranie wyborcze KW PWN.

firm oraz pe³ngo uposa¿enia
pos³a. Do grupy 20 pos³ów
nale¿y nowy minister sprawiedliwoci Stanis³aw Iwanicki.

24.08.2001
Zosta³a wydana bia³a ksiêga, dotycz¹ca likwidacji maj¹tku Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (PZPR).Leszek Miller skrytykowa³ jej
wydanie sugeruj¹c, ¿e jest to
element kampanii wyborczej
i wyra¿aj¹c opinie, ¿e w tej
sytuacji autorzy a nie podatnicy powinni zap³aciæ za jej
opublikowanie. Dla wyborców mo¿e byæ ciekawe czy
SLD rzetelnie rozliczy³a siê z
maj¹tku by³ej PZPR, czy
ukrywa³a pieni¹dze na zagranicznych kontach i nielegalnie sprzedawa³a nieruchomoci. Czy za rz¹dów koalicji
SLD-PSL zawarto z SLD niekorzystne dla bud¿etu porozumienia w sprawie zwrotu
maj¹tku PZPR?

26.08.2001
Zorganizowano festiwal folklorystyczny Europa bez granic na .... Górze w. Anny miejscu symbolu powstañczych walk o l¹sk. Kilka lat
wczeniej próbowano zmieniæ

27.08.2001
Pañstwo litewskie nadal
utrudnia mieszkaj¹cym tam
Polakom korzystanie z praw
mniejszoci narodowej. Litwa
mimo, ¿e podpisa³a traktat
polsko-litewski i europejsk¹
konwencjê ramow¹ o ochronie mniejszoci narodowych
uniemo¿liwia wprowadzenie
polskiej pisowni nazwisk. Teraz spór toczy siê o polskie
znaki: ñ, , æ, , ¿ ¹, ê, ³ .. Litwini nie zgadzaj¹ siê na ich
wprowadzenie. Zadziwiaj¹ce
jest to, ¿e etatowi obroñcy
praw cz³owieka w tej sprawie
milcz¹, a interesuj¹ siê tylko
sytuacj¹ Polaków na Bia³orusi. wiadczy to o instrumentalnym traktowaniu mniejszoci polskiej jako narzêdzia
w walce z odmiennymi koncepcjami politycznymi Bia³orusii.
Wroc³awska gazeta S³owo
Polskie napisa³a w artykule
Prywatny Folwark Gucwiñskich, ¿e pañstwo Hanna i
Antoni Gucwiñscy (pracuj¹cy
we wroc³awskim ZOO jako
g³ówny specjalista do spraw
hodowli i dyrektor ogrodu)
bez zgody w³adz miasta Wroc³awia zaczêli budowaæ park
safari w swojej posiad³oci w
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siad³oci i s¹ uci¹¿liwe dla
mieszkañców Bukowic. Hanna Gucwiñska kandydatka
do Sejmu z list SLD-UP wnios³a pozew w trybie wyborczym przeciwko gazecie. Po-

Marek Pol z Unii Pracy powiedzia³, ¿e maj¹c dostêp do
szczegó³owych danych mo¿na
by³o przewidzieæ za³amanie
finansów publicznych ju¿
wtedy, kiedy ministrem finansów by³ Leszek Balcero-

wicz. Zdaniem M. Pola:  [...]
Nie mam ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e Leszek Balcerowicz
jest wspó³odpowiedzialny za
tak¹ sytuacjê finansów publicznych w Polsce [...] Podejrzewam, ¿e przejcie UW do
opozycji w du¿ym stopniu
by³o wynikiem wiadomoci
tego, ¿e ta kadencja bêdzie siê
koñczy³a w³anie takim stanem finansów publicznych
[...] [Balcerowicz na to] pozwoliæ sobie nie chcia³ i nie
móg³. [...] I chyba z punktu
widzenia jego osoby dobrze
przewidywa³ i wybra³ dobrze,
gorzej z Uni¹ Wolnoci [...]
Cezary Mi¿ejewski (Ogólnopolski Pracowniczy Zwi¹zek Zawodowy Konfederacja
Pracy) i Jerzy Kêdzierski
(Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników PKP)
przes³ali do rz¹du list otwarty w sprawie prywatyzacji
spó³ki WARS S.A. Pracowników WARS S.A., pod grob¹
zwolnienia, zmusza siê do
wykupienia udzia³ów (minimum za 5 tysiêcy z³) w spó³ce
Lepard Center, której prezesem jest dyrektor WARS S.A.
Mariusz Trzcia³kowski. Oferuje im siê niezgodnie z prawem po¿yczki z funduszu
socjalnego, które bezporednio s¹ kierowane na konta
spó³ki Lepard Center. W ten
sposób podnosi siê kapita³
za³o¿ycielski spó³ki z 4 tysiêcy z³otych do 1,5 miliona z³.

Dokoñczenie na stronie 7

Erika Steinbach przewodnicz¹ca Zwi¹zku "Wypêdzonych".
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konferencji podkrelili koniecznoæ realizowania przez
kraje s³owiañskie w³asnej
koncepcji wspólnoty s³owiañskiej z uwzglêdnieniem
wspó³pracy globalnej.
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Nie jest wiadome czy spó³ka
Lepard Center wygra przetarg. Szefowie zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w
WARS S.A., którzy wys³ali w
tej sprawie pismo do ministra
Skarbu Pañstwa, 20 sierpnia
zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy w WARS S.A.
za to, ¿e wys³ali pismo do
ministra Skarbu Pañstwa i
obrazili zarz¹d firmy swoimi
podejrzeniami.
Niemiecka Fundacja Bertelsmanna przyzna³a nagrody (po 50 tysiêcy DM) polskojêzycznym politykom Tadeuszowi Mazowieckiemu i
Leszkowi Balcerowiczowi
oraz redaktorowi naczelnemu
Gazety Wyborczej Adamowi
Michnikowi. Tadeusz Mazowiecki otrzyma³ nagrodê za
zas³ugi dla integracji, Leszek
Balcerowicz za wk³ad w ekonomiczn¹ transformacjê kraju, a Adam Michnik za zas³ugi w dziedzinie tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Powy¿si politycy s¹ bardzo
czêsto nagradzani przez w³adze Niemiec. Zapewne w
pierwszym przypadku chodzi
o integracje Ziem Odzyskanych z Niemcami. W drugim
chodzi o transformacje w kierunku gospodarki trzeciego
wiata, za³amania produkcji,
wzrostu bezrobocia i popytu
na dobra produkowane w
Niemczech. W przypadku
trzecim chodzi o budowê beztroskiego spo³eczeñstwa niewiadomego zagro¿eñ ze strony mocarstwowych Niemiec.
Rozpoczê³y siê na Litwie
manewry wojskowe NATO
Amber Hope 2001 z udzia³em 2800 ¿o³nierzy z 14
pañstw. Oficjalnie æwiczenia
Bursztynowa Nadzieja s¹
elementem przygotowañ do
operacji pokojowych. I dziwnym trafem zbiegaj¹ siê z terminem wyborów prezydenckich na Bia³orusi.

31.08.2001
S¹d Okrêgowy w Hadze odrzuci³ skargê Slobodana Miloevicia na nielegalne przetrzymywanie w areszcie tzw.
Miêdzynarodowego Trybuna³u do spraw Zbrodni w by³ej
Jugos³awii, instytucji która
zosta³a powo³ana z naruszeniem statutu ONZ. Wed³ug
adwokatów prezydenta Jugos³awii, z powodu nielegalnoci ONZ-owskiego trybuna³u nie mo¿e byæ wa¿na konwencja zawarta miêdzy Holandi¹ a ONZ, która nadaje
trybuna³owi status eksterytorialnoci, co w konsekwencji
oznacza, ¿e S. Miloeviæ zosta³ aresztowany przez w³adze holenderskie z naruszeniem przepisów tego kraju.
Chodzi o bezprawn¹ ekstradycjê, zabronion¹ przez konstytucjê Serbii i Jugos³awii,
aresztowanie pod innym zarzutem ni¿ ekstradycja, bezprawn¹ ekstradycjê w wietle orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego Jugos³awii.
Takie orzeczenie s¹du pomimo wymienionych naruszeñ
prawa oznacza du¿¹ dyspozycyjnoæ s¹du wobec w³adz
Holandii i NATO.

01.09.2001
W rocznicê napaci Niemiec
na Polskê, w trakcie Obchodów Dnia Stron Ojczynianych, przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych (BdV) Erika Steinbach wezwa³a Polskê
i Czechy do naprawienia
krzywd
wyrz¹dzonych
Niemcom i uniewa¿nienia
przed przyst¹pieniem do UE
ustaw umo¿liwiaj¹cych po
wojnie wyw³aszczenie i wysiedlenia ludnoci niemieckiej. Roszczenia te popar³
premier Bawarii Edmund
Stoiber. E. Steinbach wezwa³a rz¹dy krajów aspiruj¹cych
do Unii do zapewnienia niemieckim wypêdzonym prawa
do osiedlania siê oraz nabywania ziemi w krajach swe-

OG£OSZENIA
Sprzedam po atrakcyjnej cenie (360 z³)
prawie nowy, nieu¿ywany fortepian Calisia.
Zbigniew Kurczewski, tel. 0-501565610.
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go pochodzenia, bez ¿adnych
okresów przejciowych. W tej
sprawie interweniowa³a w
Radzie Europy w Strasburgu
oraz podczas szczytu Piêtnastki w Goeteborgu.

03.09.2001
Z trwaj¹cej od 31 sierpnia br.
wiatowej Konferencji przeciwko Rasizmowi w Durbanie
(RPA) wycofa³y siê delegacje
USA i Izraela. Powodem decyzji Izraela i USA by³y g³osy dotycz¹ce potêpienia Izraela i syjonizmu w deklaracji
koñcowej konferencji. W
pierwszym dniu konferencji
uczestników powita³a 20-tysiêczna demonstracja Zulusów protestuj¹ca przeciwko
dyskryminacji ich praw odnonie podzia³u ziemi w RPA i
przeciwko rasizmowi pañstwa Izrael.

Rz¹d Meksyku zdecydowa³,
¿e upañstwowi 27 cukrownie
ze wzglêdu na interes publiczny. Dekret o nacjonalizacji bêdzie obowi¹zywa³ od
4 wrzenia br.

04.09.2001
W ramach Miêdzynarodowego Kongresu Kultur wiata
obradowa³a w Moskwie konferencja na temat wiat S³owiañski a integracja europejska. W konferencji wziêli
udzia³ przedstawiciele Bia³orusi, Czech, Jugos³awii, Polski, Rosji, Ukrainy. Omawiano sytuacjê regionu rodkowo-wschodniej Europy i Eurazji w zwi¹zku z przemianami geopolitycznymi w Europie oraz niejednolit¹ polityk¹
krajów europejskich w stosunku do USA. Uczestnicy

Polscy negocjatorzy zapomnieli wyst¹piæ o okres przejciowy na rejestracjê leków
wed³ug procedur unijnych (do
2008 roku). W zwi¹zku z tym
negocjatorzy rozpoczêli procedurê ponownego otwarcia zamkniêtego rozdzia³u negocjacyjnego. Brak okresu przejciowego w dziedzinie rejestracji leków oznacza³by czterokrotny wzrost cen leków i
znikniêcie z aptek 7 tysiêcy
leków polskich lub produkowanych w Polsce.
Gazeta New York Times
opublikowa³a informacje, ¿e
USA prowadz¹ tajne badania
nad broni¹ bakteriologiczn¹,
które naruszaj¹ postanowienia podpisanych uk³adów rozbrojeniowych w 1972 roku,
dotycz¹cych tego typu broni.

Wroc³aw 23.08.2001r.

Apel
W obliczu podpisania nowej
Targowicy, czyli tzw. Paktu
na rzecz integracji z Uni¹
Europejsk¹ przez przedstawicieli AWSP, PO, SLD-UP,
UW oraz najprawdopodobniej
PSL, w imieniu cz³onków i
sympatyków Alternatywy z
Dolnego l¹ska apelujê do
wszystkich politycznych i
spo³ecznych formacji patriotycznych, niepodleg³ociowych i narodowych o zawarcie Paktu na rzecz niepodleg³oci i suwerennoci Polski.
Paktu, który doprowadzi³by
do wypowiedzenia Uk³adu
Europejskiego i renegocjacji
innych niekorzystnych dla
Polski umów miêdzynarodowych.
Ugrupowania rz¹dz¹ce
Rzeczpospolit¹ przez ostatnie
12 lat, niezale¿nie od tego jak
teraz siê nazywaj¹ (SLD-UP,
AWSP, PO, UW, PSL), zawieraj¹c wasalny pakt, bêd¹cy
zamachem na dobro naszego
kraju i narodu, po raz kolejny udowodni³y, ¿e nie dziel¹
je ¿adne ró¿nice programowe
i w zasadzie mog³yby wystawiæ wspóln¹ listê wyborcz¹
choæby pod nazw¹ Front Jednoci Narodu, gdyby nie ró¿-

nice personalne i trochê inne
¿yciorysy.
W zwi¹zku z powy¿szym
apelujê do wszystkich tych,
dla których s³owa: Polska, Ojczyzna s¹ s³owami najdro¿szymi, o nie g³osowanie na
ugrupowania i kandydatów
zdradzieckiego bloku zarówno w wyborach do Sejmu jak
i do Senatu, gdy¿ ³¹czy ich
jeden zasadniczy cel programowy  chc¹ zlikwidowaæ
Polskê.
Zwracam siê do ugrupowañ, którym bliskie s¹ idee
patriotyczne, które nie startuj¹ w wyborach parlamentarnych o poparcie kandydatów Alternatywy, zwracam
siê równie¿ do ugrupowañ patriotycznych, które nie wystawi³y kandydatów we wszystkich okrêgach wyborczych i
nie maj¹ rzeczywistych szans
na przekroczenie progu wyborczego o wycofanie siê, dla
dobra naszej Ojczyzny, z walki wyborczej i poparcie Alternatywy.
Jednoczenie zapraszam
wszystkich dolnol¹skich
kandydatów bior¹cych udzia³
w wyborach Senatorskich,
którzy podobnie jak my widz¹

zagro¿enia p³yn¹ce dla Polski
z wasalnej polityki ostatnich
12 lat oraz z zawarcia przez
ugrupowania rz¹dz¹ce szkodliwego dla naszego kraju
porozumienia, o wzajemne
poparcie i stworzenie wspólnego bloku wyborczego do
Senatu.
Alternatywa w okrêgu
wyborczym nr 1 (Legnica i
Jelenia Góra) wystawi³a
dwóch kandydatów do Senatu na trzech mo¿liwych, w
okrêgu nr 2 (Wa³brzych) jednego na dwóch mo¿liwych, w
okrêgu nr 3 (Wroc³aw) dwóch
kandydatów na trzech mo¿liwych.
Istnieje wiêc mo¿liwoæ
porozumienia i wzajemnego
poparcia kandydatów o przekonaniach patriotycznych. Co
wiêcej, dla dobra sprawy i
porozumienia siê si³ patriotyczno - niepodleg³ociowych
w stworzeniu wspólnego bloku w wyborach do Senatu,
ka¿dy z naszych kandydatów
gotów jest zrezygnowaæ ze
startu w wyborach.
Sebastian Wierzbicki
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Wroc³aw, 29 sierpnia 2001 r.

Ruch Spo³eczny Alternatywa

FUNDUSZ WYBORCZY
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ

Wroc³aw, ulica Kazimierza Wielkiego 41

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA W

NADCHODZ¥CYCH

WYBORACH BÊDZIE SIÊ UBIEGAÆ O MANDATY POSELSKIE I

Owiadczenie

SENATORSKIE.

Zarz¹d Wojewódzki Polskiej Wspólnoty Narodowej we Wroc³awiu, w odpowiedzi na apel z dnia 23 sierpnia 2001 roku, udziela poparcia osobom kandyduj¹cym z list Ruchu Spo³ecznego Alternatywa w okrêgach wyborczych nr 1, 2
i 3 do Sejmu i Senatu.
Udzielenie poparcia przez nasz¹ partiê dla Alternatywy sta³o siê mo¿liwe
wobec nie zarejestrowania przez Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹ w wymienionych okrêgach kandydatów na pos³ów i jest zgodne z wezwaniem Przewodnicz¹cego PWN Boles³awa Tejkowskiego, opublikowanym w numerze 8 miesiêcznika Wspólnota z sierpnia 2001 roku, zobowi¹zuj¹cym wszystkich cz³onków i sympatyków partii do g³osowania na Alternatywê jako najbli¿sz¹ polskim
patriotom.
Równoczenie Zarz¹d Wojewódzki PWN zwraca siê do wszystkich cz³onków i sympatyków naszej partii o udzia³ w wyborach, o nak³onienie do udzia³u
w nich osób wahaj¹cych siê i g³osowanie na Alternatywê  lista numer 8.
Szczególnie serdecznie zwracamy siê o ten udzia³ i g³osowanie na Alternatywê do formalnych i nieformalnych grup m³odzie¿y, które na Dolnym l¹sku
od 1989 roku popiera³y Boles³awa Tejkowskiego, tworzon¹ przez niego partiê,
jego prace nad programem oraz organizowane przez niego manifestacje polskoci. Niech w dniu wyborów  23 wrzenia 2001 roku  g³os Wasz i wszystkich bliskich Wam osób oraz kolegów oddany na Alternatywê bêdzie tym nowym  odpowiednim do nowych czasów  najsilniejszym wyrazem patriotyzmu.

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. 88 10201013 1226701321

Drogi Czytelniku !
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
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Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Wojewódzkiego
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Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Tadeusz G³¹bski

Od Bugu po £abê ronij, Polsko, w si³ê  w s³awê!
Jerzy Wieluñski
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chamstwa i bez gwa³tu, nie
bior¹c przyk³adu ze z³ych
manier naszych s¹siadów.
Musimy przypomnieæ polskie panowanie na £u¿ycach, przypomnieæ Boles³awa Chrobrego, o którym lud
do dzisiaj pieni piewa i
czeka na nasz powrót! Powróæmy do Lipska (obecna
tymczasowa nazwa niemiecka: Leipzig), do Budziszyna
(Bautzen), do Drzedzian
(Dresden), Chociebu¿a (Cottbus) i tysiêcy innych rdzennie s³owiañskich miast i
osiedli w ca³ym euroregionie
po³absko-nadodrzañskim.
Jak jednoczyæ, to jednoczyæ!
Ziemia ³u¿ycka czy po³abska
nie mo¿e zostaæ pominiêta w

procesie regionalizacji i restrukturyzacji Europy. Nasza inicjatywa lepiej pomo¿e zrozumieæ, jak skandalicznie wykolawiono dzieje S³owiañszczyzny, Niemiec, Polski i Europy - widz¹c je w krzywym zwierciadle cudzoziemskich
skrybów podejrzanego autoramentu, zamorskich
dziejopisarzów niedouczonych...
Skoro innym nie brak
tupetu i bezczelnoci, miejmy dziebe³ko cywilnej odwagi, upomnijmy siê o to,
co s³owiañskie i polskie
by³o i jest od wieków  nie
tylko o Leibniza (Lubieniecki!) i Nietzschego (Niecki!).
Niektórzy - tu i tam, zupe³-
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nie siê ju¿ w rabów czyli niewolników niemal cudownie
poprzemieniali, zdziczeli w
tchórzostwie i upokorzeniu,
po tych zaledwie 11 latach
ponownej, przypadkowej niewoli pod ¿enuj¹co niedo³ê¿nym tymczasowym i komisarycznym zarz¹dem, niezupe³nie polskim.
Chlebem i sol¹ bêd¹ nas
witaæ za Odr¹! Alleluja i naprzód!
Niech ¿yje Polska!
Niech ¿yj¹ wolne £u¿yce i
wolna Bawaria!
Niech ¿yje wolna Fryzja!
Vivat wolna Ladynia!
Niech ¿yje wolny polski (l¹ski) l¹sk!
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