
Numer 5 (34) Maj 2002 r.Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

WSPOLNOTA
Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej

WSZYSTKO DLA POLSKI!

NUMER 5 (34) Maj 2002

GAZETA BEZP£ATNA ISSN 1508-3012

z  Narodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Majowe �wiêta nie
jednocz¹ Polaków,
lecz dziel¹. Jedni

manifestuj¹ swoj¹ lewico-
wo�æ, drudzy swoj¹ prawico-
wo�æ, jedni swoj¹ �wiecko�æ,
inni swój klerykalizm, jedni
swoje pogl¹dy narodowe, dru-
dzy swoje pogl¹dy socjali-
styczne.

Tymczasem jak nigdy
przedtem potrzeba nam jed-
no�ci wobec rosn¹cych zagro-
¿eñ wewnêtrznych i ze-
wnêtrznych, godz¹cych w
mniejszym lub wiêkszym
stopniu we wszystkich Pola-
ków, w ca³¹ Polskê. Potrzeba
nam jedno�ci dla obrony ra-
bowanej przez obcy kapita³
polskiej gospodarki i ziemi,
dla obrony Polaków przed

nêdz¹, bezrobociem i bezdom-
no�ci¹, dla obrony Polski
przed utrat¹ niepodleg³o�ci.

Tej potrzebnej nam jedno-
�ci ¿yczê wszystkim z okazji
Pierwszomajowego �wiêta
Pracy i Trzeciomajowego
�wiêta Narodowego oraz
�wiêta Zwyciêstwa nad
Niemcami faszystowskimi,
obchodzonego przez jednych
8-go maja, przez drugich 9-go
maja, a przez innych nie ob-
chodzonego wcale ze wzglêdu
na urzêdowo obowi¹zuj¹c¹
przyja�ñ z Niemcami, a w³a-
�ciwie podleg³o�æ wobec Nie-
miec.

W obliczu uzale¿niania siê
od Niemiec i naiwnej wiary
w ich przyja�ñ, warto powie-

Stanowisko Niemieckie
i Austriackie

Z punktu widzenia Nie-
miec, II wojna �wiatowa nie
zakoñczy³a siê traktatem po-
kojowym. Uk³ad poczdamski,
który stanowi³ podstawê
ustalenia powojennych gra-
nic w Europie (w tym prze-
kazania pod polsk¹ admini-
stracjê Ziem Odzyskanych)
oraz przesiedlenia czê�ci
Niemców z Czech i Polski nie
obowi¹zuje pañstwa niemiec-
kiego. Wyrazem tego stanowi-
ska jest: art. 116 Konstytucji

Republiki Federalnej stano-
wi¹cy, ¿e pañstwo niemieckie
funkcjonuje w granicach z
roku 1937. Stanowisko to zo-
sta³o kilkakrotnie potwier-
dzone przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny RFN i jest konse-
kwentnie wyra¿ane przez
wszystkie szczeble w³adzy w
Niemczech. Kolejne umowy i
traktaty z lat siedemdziesi¹-
tych, z lat 1990 i 1991 nie
przynios³y tu ¿adnych zmian.

Nawet w ostatniej deka-
dzie nast¹pi³o po�rednie po-
parcie stanowiska Niemiec

przez Ministra Spraw Zagra-
nicznych RP Skubiszewskie-
go (Unia Wolno�ci), który bê-
d¹c autorem opracowania o
fundamentalnym znaczeniu
porozumieñ poczdamskich
dla Polski �zapomnia³� siê na
nie powo³aæ w uk³adzie o gra-
nicy z 1990 roku i traktacie o
wspó³pracy z 1991 roku.  Rów-
nie¿  w korespondencji z MSZ
Niemiec poprzedzaj¹cej zawar-
cie porozumieñ z 1990 i 1991
roku minister nie wykluczy³
roszczeñ maj¹tkowych Niem-
ców.

Jak donosi nasz kore-
spondent w Katowi-
cach, tamtejszy rynek

dos³ownie oblepiony jest pla-
katami, przymocowanymi
bardzo mocno do �cian bu-
dynków. Plakaty informuj¹
Polaków, jak maj¹ wype³-
niaæ formularze tzw. narodo-
wego spisu powszechnego.
My�leli�my, ¿e wspó³praca w
zakresie spisu ograniczy siê
do wydrukowania kilkuna-
stu milionów formularzy w
niemieckiej drukarni Ber-
telsmanna w Niemczech.
Okazuje siê, ¿e Niemcy (?)
daleko bardziej s¹ pomocni.
Instruuj¹, jak wype³niaæ for-
mularze. Sugestia jest taka:

Narodowo�æ    Polska
Inna      Inna
Jaka?      Górno�l¹ska

Oczywi�cie redakcja nie
wie dok³adnie, kto siê kryje
za tymi instrukcjami. Nie
wykluczamy udzia³u Kra-
snoludków albo si³ nieczy-
stych (diabelskich czyli sza-

tañskich). £u¿yce podzielo-
no na £u¿yce Górne i £u¿y-
ce Dolne, za� obie s¹ pod (po-
nad-) tysi¹cletni¹ okupacj¹
niemieck¹. £u¿yczan te¿
wiêc podzielono na Górnych
i Dolnych. My w ka¿dym
razie mamy ju¿ cztery nowe
narody na rynku w Katowi-
cach: Polaków, Górno�l¹za-
ków, Dolno�l¹zaków i �l¹za-
ków. Tym, którzy nic nie czy-
taj¹ (bo nie umiej¹ czytaæ i
pisaæ) i nic nie wiedz¹, jest
oczywi�cie niezbêdna po-
wy¿sza instrukcja, bo mogli-
by siê uznaæ na przyk³ad za
�tutejszych��

Polacy�Niemcy��l¹zacy
� trzy narody �l¹ska?
Prorocza by³a ksi¹¿ka

Ryszarda Surmacza pt.
�Znów tracimy �l¹sk��
D³ugosz mówi³ o zdradzie i
zagarniêciu �l¹ska przez
Niemców, wyra¿aj¹c nadzie-
jê, ¿e �l¹sk powróci do Ma-
cierzy. A oto mamy ju¿ na-

W li�cie otwartym, jaki
pod adresem premie-
ra rz¹du RP pana

Millera wystosowa³ Ruch na
rzecz Polski i Polaków, jego
autorzy przytoczyli do�æ cha-
rakterystyczn¹ dla sposobu
my�lenia znacznej czê�ci
Niemców, wypowied� kancle-
rza Schroedera.

Na jednym ze spotkañ z
ziomkostwem tak zwanych
�wypêdzonych�, zwracaj¹c siê
do szefowej tych odwetowców,
niejakiej Eriki Steinbach, po-
wiedzia³: �B¹d�cie cierpliwi,
nie p³oszcie ofiary, niech wej-

dzie do Unii Europejskiej, a
wtedy za³atwimy z ni¹ nasze
porachunki do kogo nale¿¹
wschodnie landy�. Wschodnie
landy, to nasze ziemie zachod-
nie i pó³nocne.

Te czê�ciowo zdobyte, a czê-
�ciowo odebrane Teutonom
przez zwyciêsk¹ S³owiañszczy-
znê ziemie, z których butny
�Herrenvolk� zwyczajnie i po
prostu zwia³ w 1945 roku z
obawy przed konsekwencjami
nikczemno�ci i zbrodni, jakie
pope³ni³ na �podludziach�, na-
le¿¹ siê nam prawnie i moral-
nie. Odgrzebana spod pok³a-

dów germanizacji polska histo-
ria terenów nadodrzañskich i
nadba³tyckich, u³atwi³a pierw-
szym polskim osadnikom za³o-
¿enie nowych gniazd na ziemi
praojców. Piastowskie or³y na
murach starych zamków i ko-
�cio³ów by³y wa¿nym czynni-
kiem integruj¹cym prze-
siedleñców z Kresów Wschod-
nich, dawa³y poczucie stabili-
zacji, pewno�ci i trwa³o�ci od-
radzaj¹cej siê tutaj Polszczy-
zny. W przedwojennych Niem-
czech, zawo³aniem wszystkich

Si³ê s³uszno�ci mamy!

Dokoñczenie na stronie 4

Zagadnienia prawne roszczeñ Niemców
wobec Czech, S³owacji i Polski

Dokoñczenie na stronie 3

Maszeruj¹ Niemcy, maszeruj¹�

Fachowe instrukcje dla Polaków

Dokoñczenie na stronie 5
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Wykopaliska archeologiczne w najstarszej czê�ci Szczecina

Jerzy Wieluñski
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dzieæ o pewnej rozmowie w
�rodowisku niemieckiego lob-
by w Brukseli. Ono bowiem
jest najbardziej zaintereso-
wane w przyjêciu Polski do
Unii Europejskiej. Oto s³owa
jednego z wysoko postawio-
nych Niemców: �O Polskê to-
czy siê prawdziwa walka.
Jest to wielka gra, wielki po-
ker. Dobrze, ¿e Polacy nic z
tego nie rozumiej¹. Nie zga-
dzaj¹ siê na to, ¿e chcemy im
daæ dop³aty dla rolników wy-
nosz¹ce 25% dop³at stosowa-
nych w Unii Europejskiej. Nie
domy�laj¹ siê nawet, ¿e jest
to gra, ¿e my jeste�my gotowi
daæ im nawet 120% dop³at
dawanych naszym rolnikom,
byleby tylko pozyskaæ Pola-
ków do Unii Europejskiej.
Nam chodzi o co� wiêcej, ni¿
wysoko�æ dop³at, które zawsze
mo¿na cofn¹æ. Nam chodzi o
ich ziemiê, któr¹ w ten spo-
sób dostaniemy. Polacy nic
nie rozumiej¹ z tej gry.�

Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
�Niemiec prawdê Ci powie!�
Rzeczywi�cie, Niemiec z
Brukseli prawdê mówi, po-
dobnie jak prawdê mówi³ Hi-
tler w Mein Kampf. S¹ takie
plany wci¹gniêcia Polski do
Unii Europejskiej, nawet za
cenê daleko id¹cych ustêpstw
i jeszcze wiêkszych obietnic.
Chodzi o z³amanie wszelkimi
sposobami rosn¹cego oporu
Polaków, a zw³aszcza rolni-
ków wobec integracji z Uni¹
Europejsk¹, bowiem Polska
jest dla Niemiec i ca³ego Za-
chodu wielk¹ zdobycz¹. Nie
przyjêcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej bêdzie dla Zacho-
du wielk¹ klêsk¹, a dla nas
szczê�liwym ocaleniem.

Dlaczego dominuj¹cym w
Unii Europejskiej Niemcom
zale¿y zw³aszcza na przyjêciu
w jej sk³ad dwóch Pañstw s³o-
wiañskich � Polski i Czech?
Bo Polsce przy pomocy Unii
Europejskiej Niemcy zamie-
rzaj¹ odebraæ Ziemie Zachod-
nie i Pó³nocne, a Czechom
zamierzaj¹ odebraæ Sudety.

Wobec  Polski  Niemcy
postêpuj¹ wed³ug s³ów: �My
im najpierw dop³acimy, a po-
tem ich wykupimy� i dodaj¹:
�Prawo unijne uznaje nie-
mieck¹ w³asno�æ na zachod-
nio-pó³nocnych ziemiach cza-
sowo nale¿¹cych do Polski i
nie uznaje tymczasowej w³a-
sno�ci polskiej�.

W stosunku do Czech,
Niemcy chc¹ uniewa¿niæ po-

wojenne dekrety czeskiego
prezydenta Benesza o wysie-
dleniu Niemców sudeckich,
pozbawieniu ich czechos³o-
wackiego obywatelstwa i kon-
fiskacie ich maj¹tku. Chc¹ w
ten sposób spowodowaæ po-
wrót Niemców na te czeskie
ziemie i przy³¹czenie ich do
Niemiec. Zgodziæ siê mia³ na
to w kwietniowych rozmo-

wach premier Czech Zeman,
pod naciskiem unijnego komi-
sarza do spraw poszerzenia
Unii Europejskiej � Verheu-
gena. Takie s¹ bowiem wa-
runki przyjêcia Czech do Unii
Europejskiej. Mo¿na by to
wyraziæ w nastêpuj¹cych s³o-
wach: �Jak odst¹picie Niem-
com czê�æ czeskiego teryto-
rium, to przyjmiemy Czechy
do Unii Europejskiej.� Jak
widaæ unijny komisarz Ver-
heugen je�dzi po �rodkowo-
wschodniej Europie i szuka
idiotów. Nie znalaz³ ich na
szczê�cie w Izbie Poselskiej
parlamentu czeskiego, która
jednog³o�nie przyjê³a w
kwietniu br. uchwa³ê o obo-
wi¹zywaniu powojennych de-
kretów Benesza.

By³oby dobrze, gdyby pol-
ski Sejm zacz¹³ na�ladowaæ
s³owiañskich braci Czechów.
Byæ mo¿e nast¹pi³y po temu

sprzyjaj¹ce warunki, kiedy to
z koñcem kwietnia zaszoko-
wani pos³owie dowiedzieli siê
od przedstawiciela Komitetu
Integracji Europejskiej, ¿e
Konstytucja Polski podlega
prawu Unii Europejskiej. Pol-
ska gospodarka i polska zie-
mia te¿ podlega Unii Europej-
skiej, która od 12 lat decydu-
je, co w Polsce zamkn¹æ, co

zniszczyæ, co sprzedaæ i komu.
Je�li w tej chwili przygotowu-
je siê sprzeda¿ unijnym ka-
pitalistom warszawskich wo-
doci¹gów i warszawskiego
przedsiêbiorstwa dostawy
energii elektrycznej STOEN,
to po przyjêciu Polski do Unii
Europejskiej wszystko bêdzie
obc¹ w³asno�ci¹, nawet spry-
watyzowane ubikacje miej-
skie.

Wraz z prywatyzacj¹ czyli
zaborem polskiej w³asno�ci
przez Uniê Europejsk¹ ro�nie
nêdza coraz wiêkszej liczby
Polaków. Z ka¿d¹ sprzedan¹
fabryk¹, z ka¿dym sprzeda-
nym hektarem polskiej ziemi
ro�nie liczba biednych, bezro-
botnych i bezdomnych Pola-
ków, ro�nie zagro¿enie zabo-
ru polskiego terytorium pañ-
stwowego, ubywa niepodle-
g³o�ci Polski. Natomiast co-
raz bardziej panoszy siê z³o-

dziejskie bogactwo klasy ka-
pitalistycznej w Polsce. Prze-
ra¿aj¹cym tego przyk³adem
jest miesiêczny �zarobek� jed-
nego z kapitalistów przyby-
³ych z Portugalii � prezesa
BIG Banku, wynosz¹cy 960
tysiêcy z³. Drugi kapitalista
� Adam Michnik z Gazety
Wyborczej zosta³ zwolniony z
podatku za 2001 rok, wyno-
sz¹cego 2 miliardy z³. Czyli
jego roczny �zarobek� musia³
wynie�æ 5 miliardów z³. Pa-
miêtam Michnika jako komu-
nistycznego studenta, a po-
tem opozycyjnego dzia³acza
Komitetu Obrony Robotni-
ków, u¿alaj¹cego siê nad ich
ciê¿kim losem. Dzisiaj robot-
nicy gorzej ¿yj¹, ni¿ za komu-
ny i liczê na to, ¿e solidarno-
�ciowy dzia³acz i kapitalista
Michnik pomo¿e im. Ma
ogromny maj¹tek zdobyty
dziêki robotnikom. Przecie¿
za komuny Michnik tak bar-
dzo chcia³ pomóc robotnikom,
choæ nie by³o wtedy bezrobot-
nych i bezdomnych. Dzisiaj
s¹, a wiêc jest wiêksza oka-
zja do pomocy. Niech Michnik
za³o¿y Komitet Obrony Ro-
botników Bezrobotnych i Bez-
domnych i rozda miêdzy naj-
bardziej potrzebuj¹cych te 2
miliardy z³ nie zap³aconego
podatku wy³udzonego ze
skarbu Pañstwa.

�Dok¹d idziesz Polsko?�
Zapewne do Unii Europej-
skiej! Czyli do w³asnej zguby!
Czas zawróciæ z tej drogi
zdrady i zguby narodowej!
Czas zaprzestaæ wyprzeda¿y
Polski i rozpocz¹æ starania o
odzyskanie sprzedanych
obiektów. Czas zakazaæ ja-
kiejkolwiek sprzeda¿y pol-
skiej ziemi obcokrajowcom.
Nie sprzedaje siê tego, na
czym siê stoi, na czym opiera
siê istnienie Narodu i Pañ-
stwa Polskiego. Czas na po-
wrót uruchomiæ zamkniête z
rozkazu Unii Europejskiej fa-
bryki i zatrudniæ w nich bez-
robotnych. Czas na powrót
wydaæ dowody osobiste i przy-
dzieliæ mieszkania bezdom-
nym i skoñczyæ z tym ludo-
bójstwem ³ami¹cym prawa
cz³owieka do ¿ycia czyli do
jedzenia i mieszkania.

Czy Polskê poch³onie i
zniszczy Unia Europejska,

czy Polska pozostanie odrêb-
nym i samodzielnym Pañ-
stwem zapewniaj¹cym do-
statnie ¿ycie swoim obywate-
lom, zadecyduj¹ przede
wszystkim polscy rolnicy. Je-
�li jak �limak i Drzyma³a nie
wypuszcz¹ ze swych pracowi-
tych r¹k urodzajnej i bogatej
polskiej ziemi i nie zgodz¹ siê
na integracjê z Uni¹ Europej-
sk¹, to Polska przetrwa i bê-
dzie uratowana. Odrodzi siê
szybko w silne i bogate Pañ-
stwo zapewniaj¹ce dostatek
swoim obywatelom. Tê têsk-
notê za odrêbn¹ i samodziel-
n¹ Polsk¹ trzeba rozwijaæ u
wszystkich Polaków, zw³asz-
cza u m³odych.

Têsknota za to¿samo�ci¹ i
samodzielno�ci¹ narodow¹
budzi siê w ca³ej Europie.
Budzi siê w Europie s³owiañ-
skiej i stwarza realny opór
przed integracj¹ z Uni¹ Eu-
ropejsk¹. Budzi siê równie¿ w
Europie unijnej i wyzwala
si³y d¹¿¹ce do wyj�cia z Unii
Europejskiej. Ta têsknota
Francuzów za francusko�ci¹,
za to¿samo�ci¹ i samodziel-
no�ci¹ Francji, zagro¿onej is-
lamizacj¹, amerykanizacj¹ i
globalizacj¹, sta³a siê przy-
czyn¹ sukcesu przewodnicz¹-
cego Frontu Narodowego Le
Pena w wyborach prezydenc-
kich. Za du¿o jest bowiem w
Pañstwach Unii Europejskiej
konfliktów spo³ecznych i na-
rodowych, konfliktów miêdzy
biednymi a bogatymi, miêdzy
Niemcami a reszt¹ Pañstw
unijnych.

A w Polsce, negocjuj¹cy z
w³adzami unijnymi b³azeñscy
politycy przekonuj¹ coraz
biedniejszych Polaków, ¿e
wst¹pienie do Unii Europej-
skiej da nam dobrobyt. Nie-
prawda! Pog³êbi nêdzê, bo
dobrobyt daje tylko w³asna
praca we w³asnych fabrykach
i gospodarstwach rolnych! A
to nam w³a�nie Unia Euro-
pejska odbiera!

Zatem drodzy Polacy!
Czas z poci¹gu o nazwie
�Unia Europejska� wysi¹�æ
na przystanku �Niepodle-
g³o�æ�! Czas najwy¿szy! Bo
jak ten przystanek przeje-
dziemy, to ockniemy siê w te-
rytorialnie mniejszej i nie-
mieckiej Polsce, gdzie w³a�ci-
cielami i rz¹dz¹cymi nie bêd¹
Polacy!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej

Dokoñczenie  ze  strony  1

Zwi¹zkowcy protestuj¹, a ich pos³owie ,,za� g³osuj¹.

W POPRZEDNIM NUMERZE "WSPÓLNOTY" 4(33) POD ARTYKU-
£EM "TYSI¥CLETNIE STANY ZJEDNOCZONE" Z PRZYCZYN TECH-
NICZNYCH OPUSZCZONO NAZWISKO AUTORA: GRACJAN CIMEK.

PRZEPRASZAMY.
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Oficjalnie w³adze Niemiec
jeszcze nie wyst¹pi³y wprost z
otwartymi roszczeniami o pra-
wo powrotu, zwrot w³asno�ci
lub odszkodowanie wobec Pol-
ski, Czech i S³owacji ale .... Po
pierwsze, z takimi roszczenia-
mi wprost obnosz¹ siê przed-
stawiciele w³adz �redniego
szczebla - cz³onkowie w³adz
landów, niektórzy pos³owie
parlamentu, znacz¹cy przed-
stawiciele bawarskiej CSU
oraz Zwi¹zek �Wypêdzonych�.
Po drugie, wypowiedzi przed-
stawicieli w³adz Niemiec naj-
wy¿szego szczebla wyra�nie
mówi¹, ¿e kwestia w³asno�ci
na ziemiach odzyskanych jest
nadal otwarta i sugeruj¹, ¿e
nast¹pi wyst¹pienie z ¿¹dania-
mi w stosownej chwili. W po-
dobnym tonie wypowiadaj¹ siê
politycy najwy¿szej rangi z
wiêkszo�ci partii.  Na przyto-
czenie zas³uguj¹ wypowiedzi
Ministra Spraw Zagranicz-
nych Niemiec Klausa Kinkie-
la, ¿e Niemcy nie uzna³y poro-
zumieñ poczdamskich jako
podstawy wysiedlania (1996
rok) i prezydenta Johana
Rau�a, ¿e tak samo nale¿y roz-
patrywaæ krzywdy polskie i
niemieckie. Szczególnie wa¿ne
jest stanowisko premiera
Schrödera przedstawione w
czasie wizyty w Polsce, ¿e ma
on odmienne zdanie w kwe-
stiach maj¹tkowych oraz jego
znacz¹ca wypowied� ze zjazdu
Zwi¹zku �Wypêdzonych�, by w
tej chwili nie dra¿niæ Polaków
¿¹daniami i poczekaæ na w³¹-
czenie Polski do UE.

�Ciekawe� stanowisko
przedstawiaj¹ w³adze Zwi¹zku
�Wypêdzonych�, które licz¹ na
w³¹czenie Polski i Czech do
UE, co otworzy mo¿liwo�æ za-
kwestionowania ustaleñ pocz-
damskich oraz dekretów w³adz
polskich i czeskich jako nie-
zgodnych z prawem Unii Eu-
ropejskiej.  Na przeszkodzie
takiemu stanowisku stoi zasa-
da nie dzia³ania prawa wstecz
(prawo Wspólnoty Europej-
skiej powsta³o pó�niej) oraz
fakt, ¿e ustalenia poczdamskie
oraz dekrety w³adz polskich i
czeskich by³y zgodne z ówcze-
�nie obowi¹zuj¹cym prawem
miêdzynarodowym.

Wypowiedzi kwestionuj¹ce
powojenny ³ad nasili³y siê
ostatnio w zwi¹zku z rokowa-
niami dotycz¹cymi w³¹czenia
Polski i Czech do UE. Z ¿¹da-
niami anulowania dekretów
stanowi¹cych o wysiedleniu i
konfiskacie mienia wyst¹pili

przedstawiciele w³adz Austrii,
Wêgier oraz w³adze Zwi¹zku
�Wypêdzonych�.

DZIA£ANIA W£ADZ CZECH
W odpowiedzi na ostatnie

wypowiedzi energicznie zare-
agowa³y w³adze Czech, które
zwróci³y siê oficjalnie do w³adz
Rosji, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji i USA o stanowisko. Alian-
ci jednoznacznie o�wiadczyli,
¿e ustalenia poczdamskie obo-
wi¹zuj¹ w ca³o�ci. Równie¿
parlament Czech oficjalnie po-
twierdzi³ obowi¹zywanie de-
kretów prezydenta Benesza.

Z punktu widzenia Cze-
chów sudeccy Niemcy, dopro-
wadzaj¹c do aneksji i upadku
Czechos³owacji zdradzili kraj,
którego byli obywatelami, tym
samym pozbawili siê sami oby-
watelstwa. W zaistnia³ej w la-
tach trzydziestych sytuacji nie
by³o mo¿liwe dalsze wspó³¿y-
cie obu nacji i przesiedlenie
Niemców by³o dopuszczalne.
W takim tonie wypowiadaj¹
siê znacz¹cy przedstawiciele
w³adz Czech oraz opozycji, któ-
rzy ¿¹daj¹ pisemnego potwier-
dzenia przez w³adze UE obo-
wi¹zywania dekretów z 1946
roku.

Pokrêtnie wygl¹da stano-
wisko przedstawicieli Unii
Europejskiej. Komisarz do
spraw poszerzenia Gunter Ver-
heugen, bêd¹c w Pradze, na te-
mat roszczeñ �wypêdzonych�
mówi³ by nie budziæ upiorów
przesz³o�ci, za� chwilê pó�niej
przemawiaj¹c w Parlamencie
Europejskim o�wiadczy³, ¿e
rz¹d Czech obieca³ mu zaj¹c siê
t¹ spraw¹ jeszcze przed przy-
st¹pieniem do UE.

BRAK DZIA£AÑ

W£ADZ POLSKICH
Mimo, ¿e w³adze polskie s¹

zobowi¹zane (zawartymi poro-
zumieniami) wobec Czech  do
poparcia ich stanowiska, ani
rz¹d, ani Sejm nie wypowie-
dzia³ siê ostatnio oficjalnie w
kwestii ¿¹dañ �wypêdzonych�.
Na interpelacje niektórych po-
s³ów skierowane do Ministra
Spraw Zagranicznych Cimo-
szewicza odpowiadaj¹ urzêdni-
cy ni¿szego szczebla, a ich sta-
nowiska nie s¹ nag³a�niane
przez polskojêzyczn¹ prasê.
Budzi to g³êbokie zdziwienie,
bo sytuacja Polski jest bardziej
powa¿na, gdy¿ dekrety prezy-
denta Benesza odnosi³y siê do
terytorium przedwojennej Cze-
chos³owacji (za³atwiali to na
w³asnym terenie). Dekrety
w³adz Polski odnosi³y siê g³ów-
nie do przedwojennych tere-

nów Rzeszy �oddanych w pol-
sk¹ administracjê�. Dodatko-
wo w Polsce obowi¹zuje wie-
czysta dzier¿awa, forma w³a-
sno�ci nie funkcjonuj¹ca w
Unii Europejskiej. Jak do tej
pory nie opublikowano ¿adnej
informacji, ¿e w³adze UE uzna-
³y tê formê w³asno�ci, a do sa-
morz¹dów nap³ywaj¹ ¿¹dania
obywateli Niemiec dotycz¹ce
respektowania ich przedwojen-
nych praw w³asno�ci.

DZIA£ANIA PROPAGANDOWE
W Niemczech na szerok¹

skalê prowadzone s¹ dzia³ania
propagandowe na rzecz pozy-
skania mas dla wysuwanych
wobec Polski i Czech ¿¹dañ. W
telewizji w porach wysokiej
ogl¹dalno�ci s¹ emitowane fil-
my o dramacie wypêdzenia.
Emisje s¹ poprzedzone dysku-
sjami z udzia³em czo³owych
polityków. Propaganda nie-
miecka przedstawia historiê
jakby ona zaczê³a siê w 1945
roku. Perfidnie zawy¿a siê licz-
bê pokrzywdzonych, wliczaj¹c
do nich przesiedlonych przez
Trzeci¹ Rzeszê w ramach ger-
manizacji ziem polskich i cze-
skich oraz Niemców, którzy
sami opu�cili by³e tereny Rze-
szy.

CO Z TYM ROBIÆ
Przede wszystkim nie wstê-

powaæ do Unii Europejskiej, co
zapewni nam, ¿e ewentualne
sprawy roszczeñ bêd¹ rozstrzy-
gaæ polskie s¹dy, a nie bruk-
selskie. Akcentowaæ prawo
zasiedzenia. Odpowiadaæ rosz-
czeniami na roszczenia. Skoro
zdaniem Zwi¹zku �Wypêdzo-
nych� prawo dzia³a wstecz i
obowi¹zuje prezentyzm (odno-
szenie norm obecnych do prze-
sz³o�ci), to Polakom nale¿y siê
nie tylko zado�æuczynienie za
wysiedlenia z okresu 3 maja
1939(*)  -  1945, ale równie¿ za
czasy zaborów .... i mordy oraz
wysiedlenia S³owian prowa-
dzone przez ostatnie 11- 12
wieków.
PS. 10 maja na terenie Cze-
skiego O�rodka Kultury w
Warszawie odby³o siê  zebra-
nie Towarzystwa czesko - pol-
sko - s³owackiego. Zagadnie-
niem wiod¹cym spotkania by³y
�Dekrety prezydenta Edwarda
Benesza z polskiej perspekty-
wy�.

  Adam Piotrowski

(*) - 3 maja 1939 - data wysie-
dlenia pierwszych trzech pol-
skich rodzin ziemiañskich  z
(by³ych) Prus Wschodnich

W dniach 8-9 maja
2002 roku w U¿go-
rodzie na Ukrainie

odby³a siê zorganizowana
przez Miêdzynarodowy Komi-
tet S³owiañski i Sobór
Wszechs³owiañski konferen-

cja na temat: Ru� Zakarpac-
ka w �wiecie s³owiañskim.
Historia i wspó³czesno�æ.
Wziê³o w niej udzia³ ponad
100 uczestników reprezentu-
j¹cych wiêkszo�æ Narodów i
Pañstw S³owiañskich, w tym
Polskê. Przybyli na ni¹ przed-
stawiciele �rodowisk twór-
czych, naukowych i artystycz-
nych, politycznych i spo³ecz-
nych, miejscowych w³adz sa-
morz¹dowych.

Na konferencji zosta³y wy-
g³oszone nastêpuj¹ce tematy:
N.I. Kikieszew  �Miêdzynaro-
dowy Ruch S³owiañski. Oce-
na i Perspektywy�. W dope³-
nieniu tego referatu g³os za-
brali L.B. Karabacz (Rosja),
Vladimir Jankoviæ (Jugos³a-

wia), R. Matola (Czechy), T.
Sikorski (Polska), J. D¿ogo
(Republika Serbska). Na te-
mat wspó³czesnych proble-
mów Rusinów zakarpackich
wypowiedzieli siê deputowa-
li parlamentu Ukrainy N.F.
£awrynienko, I.I. Migowicz i
wielu innych. �Narodowe pro-
blemy Rusinów zakarpackich
w kontek�cie solidarno�ci s³o-
wianskiej� - omówi³ g³ówny
organizator konferencji, prze-
wodnicz¹cy Towarzystwa im.
Cyryla i Metodego D. Sidor.
W sprawach wspó³pracy m³o-

dzie¿y s³owiañskiej g³os za-
bra³ Z. Cie�lak (Polska).

Konferencja zajê³a siê
g³ównie problemem etnicznej
to¿samo�ci pó³toramilionowej
spo³eczno�ci Rusinów za-
mieszkuj¹cych g³ównie Ukra-

inê, a zw³aszcza Ukrainê Za-
karpack¹ nazywan¹ st¹d
Rusi¹ Zakarpack¹. Rusini za-
mieszkuj¹ równie¿ Polskê,
S³owacjê i Wêgry, a tak¿e
inne Pañstwa europejskie i
pozaeuropejskie.

Dyskusja na temat Rusi-
nów - obok Serbów £u¿yckich
najmniejszej spo³eczno�ci s³o-
wiañskiej, wywodz¹cej siê
wprost od �redniowiecznej
Rusi Kijowskiej - by³a prowa-
dzona w kontek�cie tworze-
nia Wspólnoty S³owiañskiej
jako przymierza obejmuj¹ce-
go wszystkie grupy etniczne,
Narody i Pañstwa S³owiañ-
skie.

Konferencja przyjê³a rezo-
lucjê skierowan¹ do w³adz

Ukrainy o stworzenie warun-
ków pielêgnowania i rozwija-
nia przez Rusinów swoich
tradycji i aspiracji kulturo-
wych.

W dniu 9 maja, w 57 rocz-
nicê zwyciêstwa nad Niemca-
mi faszystowskimi, w którym
najwiêkszy udzia³ mia³a ca³a
S³owiañszczyzna, przedsta-
wiciele konferencji wraz z
w³adzami lokalnymi z³o¿yli
kwiaty pod Pomnikiem Zwy-
ciêstwa.

Z. C.

Dokoñczenie ze strony 1

Zagadnienia prawne roszczeñ Niemców
wobec Czech, S³owacji i Polski

Wszechs³owiañska
Konferencja w U¿gorodzie

Niektórzy z uczestników konferencji

Stó³  prezydialny obrad.
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mieszkaj¹cych tam Polaków
by³o has³o: �Nie ustaniem w
walce, si³ê s³uszno�ci mamy i
moc¹ tej s³uszno�ci wytrwamy
i wygramy�. Tutaj nad Odr¹ i
Ba³tykiem trwamy ju¿ od po-
nad pó³ wieku. Nie wolno nam
jednak zapomnieæ, ¿e Niemcy
w dalszym ci¹gu uznaj¹ swoje
wschodnie granice wed³ug sta-
nu z 1937 roku, ¿e mówi o tym
artyku³ 116 ich konstytucji, a
nasze ziemie zachodnie i pó³-
nocne na niemieckich mapach
figuruj¹ jako tereny pod pol-
sk¹ administracj¹ - unter po-
lnische Verwaltung.

Tak wiêc zarówno wypo-
wied� Schroedera, jak i wspo-
mniany artyku³ konstytucji
niemieckiej, ka¿¹ siê zastano-
wiæ, czy faktycznie odnie�li�my
zwyciêstwo, czy ostatecznie po-
konali�my germañski ekspan-
sjonizm i czy damy odpór no-
wemu �Drang nach Osten�,
tym razem w wersji ekono-
micznej!. To co powiedzia³
Schroeder, nie jest wypowie-
dzi¹ odosobnion¹. Wyra¿ona
przez niego opinia odzwiercie-
dla pewien kierunek my�lenia,
który w praktyce zmierza do
udowodnienia �wiatu, ¿e w
wyniku przegranej przez
Niemcy wojny, wyrz¹dzono im
sprzeczn¹ z prawem miêdzy-
narodowym krzywdê. Istniej¹-
ca i kultywowana przez nich
doktryna Ostforschungu, nie-
zmiennie i konsekwentnie wy-

suwa argumenty godz¹ce w
polsk¹ racjê stanu. W �wietle
rzekomych krzywd, których
jak twierdz¹ g³osiciele Ostfor-
schungu  wbrew prawu miê-
dzynarodowemu doznali
Niemcy, wrêcz szokuj¹cym jest
stwierdzenie, ¿e zabór Sude-
tów, obszaru K³ajpedy, a nawet
Wolnego Miasta Gdañska
przez nazistowsk¹ �dritte Re-
ich�, by³ zgodny z prawem miê-
dzynarodowym. Natomiast
odebranie im zagrabionego,
by³o wed³ug nich aneksj¹

wschodnich obszarów Niemiec.
Zagarniêciem rdzennie nie-
mieckiego terytorium. Go³ym
okiem widaæ niemal¿e, infan-
tyln¹ ale i przewrotn¹ filozo-
fiê Kalego. Nie mniej g³upa-
wym stwierdzeniem by³a
przed laty wypowied� honoro-
wego prezesa Zwi¹zku Amery-
kanów Niemieckiego Pocho-
dzenia, niejakiego profesora
Austina Appa.

Pan profesor w artykule za-
tytu³owanym �Czy etnicznie
polski papie¿ Jan Pawe³ II bê-
dzie popiera³ prawdê i sprawie-
dliwo�æ dla niemieckich wysie-
dleñców�  /The Christian News
- 15.XI.1978 r./, napisa³ miêdzy
innymi: �Druga wojna �wiato-
wa wybuch³a, poniewa¿ polscy
katolicy odmówili zasady sa-
mostanowienia dla Gdañska i
Korytarza�. W swoich dalszych
wywodach k³amliwie i oszczer-
czo opisuje rzekome masowe
okrucieñstwa Polaków w sto-

sunku do resztek niemieckiej
ludno�ci podczas akcji wysie-
dleñczej z terenów na wschód
od Odry i Nysy £u¿yckiej. Ta-
kie zohydzanie Polski i Pola-
ków w oczach �wiatowej opi-
nii publicznej mia³o swój pejo-
ratywny wyd�wiêk i skutko-
wa³o antypolskimi ekscesami,
jak miêdzy innymi w amery-
kañskim filmie �Koniec /�The
End�/, gdzie zel¿ono hymn pol-
ski. Poza takimi dzia³aniami

propagandowymi, jednoznacz-
nie perfidnymi i wrednymi,
maj¹cymi na celu pozyskiwa-
nie przychylno�ci Zachodu dla
�skrzywdzonych� Niemców, w
wielu wypadkach byli oni i�cie
po germañsku praktyczni i nie
mniej bezczelni.

Ca³kiem serio rozwa¿ali
przejêcie za d³ugi przynajmniej
czê�ci naszego terytorium. Pi-
sa³ o tym na ³amach �Welt am
Sonntag� /z dat¹ 17.VIII.1980,
niemiecki dziennikarz Paul
Martin: �Przy obecnym postê-
pie w polskiej gospodarce, naj-
pó�niej za 50 lat ca³kiem legal-
nie odkupiliby�my Pomorze i
�l¹sk, a tak¿e kawa³eczek
Prus Wschodnich. W przeciw-
nym razie stracimy te piêkne
krainy, a w dodatku dobre pie-
ni¹dze�.

Inny niemiecki publicysta
Hans Hertel sekundowa³ wy-
¿ej wymienionemu na ³amach
�Wochen Zeitiung� z dnia 29
sierpnia 1980 roku, uzupe³nia-
j¹c: �Poniewa¿ Polacy nie s¹ w
stanie sp³aciæ d³ugów, mo¿na
w ten bezkrwawy sposób roz-
wi¹zaæ kwestiê wschodnionie-
mieck¹�. Powy¿sze cytaty nie
powinny budziæ zdziwienia.
Wystarczy przypomnieæ sobie
tre�æ komunikatu rz¹du nie-
mieckiego sprzed dziesiêciu
laty. Po parafowaniu uk³adu
pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami
w grudniu 1970 roku Niemcy
stwierdzali: �W rokowaniach
podkre�lili�my, ¿e rz¹d federal-
ny przez zawarcie tego uk³a-

du nie uznaje za zgodne z pra-
wem wypêdzenie ludno�ci i
zwi¹zanych z tym posuniêæ�.
¯eby by³a ca³kowita jasno�æ w
tej kwestii, wkrótce po tym
Walter Scheel, niemiecki mi-
nister spraw zagranicznych
doda³: �Ogólnoniemieckie pañ-
stwo suwerenne, którego obec-
nie nie widaæ, nie by³oby na
konferencji pokojowej zwi¹za-
ne zobowi¹zaniami RFN�. W
sprawie uznania polsko-nie-
mieckiej  granicy na Odrze i
Nysie ³u¿yckiej w kilka lat pó�-
niej wypowiedzia³ siê ostatecz-
nie Federalny Trybuna³ Kon-
stytucyjny. W orzeczeniach z
31 lipca 1973 roku i 7 lipca
1975 roku Trybuna³ stwierdzi³,
¿e zawarte  uk³ady nie regulu-
j¹ kwestii granic, a jedynie za-
wieraj¹ stwierdzenie o wyrze-
czeniu siê si³y w stosunkach
miêdzynarodowych. Wynika³o
z tych orzeczeñ, ¿e Trybuna³
reprezentowa³ pogl¹d, ¿e uk³a-
dy ówczesne maj¹ obowi¹zy-
waæ do czasu zjednoczenia Nie-
miec, kiedy to Niemcy bêd¹
zdolne do podpisania uk³adu
pokojowego, który ureguluje
ostatecznie zagadnienie gra-
nic.

Czy dosz³o do tego w dniu
14 listopada 1990 roku w War-
szawie, nale¿y mieæ powa¿ne
w¹tpliwo�ci. W podpisanym
przez Polskê i Niemcy trakta-
cie, w jego preambule zawarto
to, czego nie by³o dwadzie�cia
lat wcze�niej, Stwierdzono
mianowicie, ¿e Niemcy zostali
wypêdzeni i wysiedleni ze
stron i rodzinnych. Ponadto
pominiêto ca³kowicie powo³a-
nie siê na Uk³ad Poczdamski,

�Nasz Dziennik�, z 4 marca
2002, ukaza³ siê z artyku³em
na pierwszej stronie: Verheu-
gen: dekrety Benesza nie maj¹
mocy prawnej. Roszczenia
Niemców nasilaj¹ siê. Odno-
�nie artyku³u wypowiedzia³y
siê dwie osoby, dr Teresa
Bloch, redaktor naczelny
dwumiesiêcznika �Nowy
Przegl¹d Wszechpolski� oraz
pose³ Roman Giertych. Jasne
i wyraziste jest stanowisko dr
Bloch, która wypowiada siê
przeciwko przystêpowaniu
Polski do Unii Europejskiej
na jakichkolwiek warunkach.
Najnowszy numer tego pisma
(Nr 1-2, 2002) ukaza³ siê z
artyku³em prof. Jana Ruska,
zatytu³owanym Nie ma wa-
runków, na jakich Polska mo-
g³aby przyst¹piæ do Unii Eu-
ropejskiej.

Liga Polskich Rodzin zna-
laz³a siê w sejmie, przedsta-

wiaj¹c program wyborczy, w
którym zosta³o m.in. zawar-
te sformu³owanie, ¿e �Liga
Polskich Rodzin wypowie
umowê stowarzyszeniow¹ z
Uni¹ Europejsk¹�. Z wypo-
wiedzi pos³a Romana Gierty-
cha wynika jednak, ¿e przy-
najmniej on osobi�cie zapo-
mnia³ o tym punkcie progra-
mu wyborczego Ligi Polskich
Rodzin, gdy¿ ca³¹ sprawê
ogranicza do tego, ¿e �Osoba
(czyli Verheugen, przyp.
J.K.), która neguje istnienie
jednej trzeciej Pañstwa Pol-
skiego, w ogóle nie powinna
byæ brana pod uwagê jako
osoba, z któr¹ siê rozmawia.
Wcze�niej Verheugen u¿y³ w
stosunku do polskich polity-
ków okre�lenia �przestêpcy�,
a teraz neguje rozstrzygniê-
cia II wojny �wiatowej.�

Pan Giertych s¹dzi, ¿e ja-
ki� inny Wysoki Komisarz za-

st¹pi Verheugena i z tym no-
wym komisarzem rozmowy w
sprawie przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej potocz¹
siê po my�li polskich oczeki-
wañ czyli przy respektowaniu
rozstrzygniêæ II wojny �wia-
towej. W tym tkwi b³¹d. To ro-
zumowanie zmierza wprost
do III wojny �wiatowej.

W dniu 27 pa�dziernika
1957 roku, znany historyk
brytyjski A. J. P. Taylor opu-
blikowa³ w �Sunday Express�
artyku³ na temat ewentual-
nego zjednoczenia Niemiec.
Przek³ad artyku³u zamie�ci-
³a gazeta niemiecka �Die
Zeit�, z dnia 31 pa�dziernika
1957. Taylor pyta, czy je�li
Niemcy zostan¹ zjednoczone,
to przyniesie to Europie wiê-
cej pokoju i bezpieczeñstwa.
Sam odpowiada na swoje py-
tanie, mówi¹c, ¿e wrêcz prze-
ciwnie, bo zachodnioniemiec-

kie partie (a dodajmy dzisiaj,
¿e i zwi¹zki w rodzaju BdV
przyp. J.K.) nie zadowol¹ siê
zjednoczeniem obu istniej¹-
cych pañstw niemieckich
(RFN i NRD � przyp. J.K),
gdy¿ ¿adna z nich nie jest
sk³onna uznaæ granicy na
Odrze i Nysie, która bêdzie
musia³a zostaæ zrewidowana,
a¿eby Niemcy wróci³y do sta-
nu terytorialnego z roku
1919. Taylor pisze dalej, ¿e w
takim razie znowu bêdzie
polski korytarz i ca³a histo-
ria powtórzy siê od nowa.
Przypomina on, ¿e Niemcy
domagaj¹ siê, jak w Mona-
chium, zwrotu Sudetów. Tay-
lor koñczy te rozwa¿ania pi-
sz¹c, ¿e ka¿dy, kto wystêpuje
za zjednoczeniem Niemiec,
opowiada siê za uk³adem
monachijskim oraz za ¿¹da-
niami, które Hitler postawi³
Polsce w roku 1939.

Taylor rozumowa³ bez-
b³êdnie! I oto dzisiaj Niemiec,
Verheugen, domaga siê zwro-
tu Sudetów, chc¹c doprowa-
dziæ do anulowania dekretów
Benesza! Przera¿aj¹co praw-
dziwe jest jednak to, co Tay-
lor pisze w dalszej czê�ci ar-
tyku³u, mówi¹c, ¿e gdyby Za-
chód mia³ w miêdzyczasie
doj�æ do wniosku, ¿e by³o b³ê-
dem prowadzenie kiedykol-
wiek wojny przeciwko Hitle-
rowi, to ma siê rozumieæ wy-
starczy to, ¿e kontynuowana
bêdzie polityka dotychczaso-
wa: Niemcy bêd¹ zjednoczo-
ne, Niemcy zostan¹ uzbrojo-
ne, Niemcy uczyni siê panem
Polski i Czechos³owacji i bêd¹
one popierane w ich nastêp-
nej wojnie przeciwko Rosji.
Tyle Taylor. Jego artyku³ na-
le¿y przypomnieæ, gdy¿ w pro-
roczy sposób przewidzia³ w
nim bieg historii.

Nale¿y wiêc zakoñczyæ
dyskusjê pt. Za czy przeciw
Unii Europejskiej. Nale¿y

Si³ê s³uszno�ci mamy!
Dokoñczenie ze strony 1
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Roszczenia Niemców bêd¹ siê nasila³y
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ukowców, którzy uznali �l¹-
zaków za odrêbny naród.
Dariusz Matelski jest auto-
rem ksi¹¿ki �Niemcy w Pol-
sce w XX wieku�, gdzie pi-
sze siê o istnieniu na �l¹sku
trzech narodów: Polaków,
Niemców i �l¹zaków (stro-
na 277). Wydano to wielkie
dzie³o przy przyjacielskiej
pomocy finansowej niemiec-
kiej, w tak zwanym Wydaw-
nictwie Naukowym PWN, w
Warszawie i Poznaniu, Roku
Pañskiego 1999.

CUDOWNE ROZMNO¯ENIE

NARODÓW W POLSCE
Niebawem siê wreszcie

oka¿e, ¿e w Polsce jest jesz-
cze wiêcej narodów. Na Ma-
zurach ¿yje naród mazurski.
Warmiacy (naród warmiac-
ki) mieszkaj¹ na Warmii. Na
£owiczu mamy naród ³owic-
ki. Na Mazowszu jest naród
mazowiecki. Kaszuby to
oczywi�cie naród kaszubski.
Prawobrze¿ny naród praski
zamieszkuje Pragê. Ma³o-
polska jest ma³¹ ojczyzn¹
(eine kleine Heimat) narodu
ma³opolskiego itd., itd. Nie
mo¿na wiêc splun¹æ bez za-

stanowienia gdzie popadnie,
bo mo¿emy opluæ jaki� nowo
powstaj¹cy �naród�. Narody
�in statu nascendi� (rodz¹-
ce siê) przy pomocy Unii Eu-
ropejskiej.

Krzczonów � zamieszku-
je naród krzczonowski, ¯u-
ków � naród ¿ukowski; ¯a-
bia Wola jest ma³¹ ojczyzn¹
narodu ¿abiowolskiego, a
wszystkie te trzy narody �
tu¿ pod Lublinem.

Trybuna³ w Strasburgu
bêdzie wiêc mia³ pe³ne szu-
flady roboty, kiedy te nasze
aborygenne narody auto-
chtoniczne zaczn¹ wystoso-
wywaæ spontaniczne petycje
o uznanie ich prawa do sa-
mostanowienia. A naród pol-
ski? Czego� takiego nigdy
nie by³o i nie ma. Badania
p³etwonurków (z Towarzy-
stwa P³etwonurków Pol-
skich i Niemieckich) na dnie
Wis³y wykaza³y ostatnio, ¿e
nad Wis³¹ zawsze mieszka-
³y bogobojne plemiona �We-
ichsel Germanen�, czyli
�Germanów nadwi�lañ-
skich�, których komuni�ci w
peerelu � z bolszewickiego
podszeptu � nazwali �Pola-
kami�. Ponadto, najnowsze
dzie³a na temat kultury eu-

ropejskiej nawet nie wymie-
niaj¹ nazwisk Polaków. Bo
niby sk¹d!? O najnowszych
wynikach badañ na temat
genezy tzw. �Polaków� (mó-
wiæ nale¿y o Germanach
nadwi�lañskich) szykuje siê
w³a�nie w Uniwersytecie
Europejskim rozprawa habi-
litacyjna dr. Judasza Spo-
lskiego.

W �wietle powy¿szej no-
tatki zrozumia³e siê staje, ¿e
has³a �Polen� oraz �po-
lnisch� � nie ma w takim
s³owniku wspó³czesnego jê-
zyka niemieckiego, jak np.:
�Handwörterbuch der deut-
schen Gegenwartssprache,
in zwei Banden, von einem
Autorenkollektiv unter der
Leitung von Günter Kempc-
ke, Akademie-Verlag, Berlin
1984.� A jest to s³ownik nie
bagatela � 1400 stron!

POLSKO-NIEMIECKIE

POJEDNANIE
Zdumiewaj¹ foldery wy-

³o¿one w bankach � co� siê
tam mówi o �polsko-niemiec-
kim pojednaniu�. Tak, po-
jednali�my siê z Niemcami.
To co by³o nasze, teraz jest
nasze wspólne, a potem bê-
dzie ju¿ tylko ich. Wyp³ata
odszkodowañ za haniebn¹
dla Niemiec pracê przymu-
sow¹ i niewolnicz¹ w III
Rzeszy hitlerowskiej powin-
na siê by³a rozpocz¹æ w
dzieñ po Zwyciêstwie nad
hitleryzmem! A nie w ponad
pó³ wieku po wojnie! Nieste-
ty, z winy Zachodu zamiast
natychmiast zatroszczyæ siê
o ludzi jak¿e sponiewiera-
nych, Zachód rozpocz¹³ od-
budowê Niemiec, szykuj¹c je
do kolejnej wyprawy na Ro-
sjê. Nie ma godziwej zap³a-
ty za poni¿enie ludzkiej god-
no�ci! Hañba � na zawsze
bêdzie ci¹¿yæ na Niemcach,
którzy wywo³ali ju¿ dwie
wojny �wiatowe i prowadz¹
trzeci¹, gospodarcz¹ wojnê z
Europ¹ i ze �wiatem.

Na szczê�cie s¹ jeszcze i
w Niemczech si³y, które siê
nie opowiadaj¹ za polityk¹
Hitlera w opakowaniu Unii
Europejskiej.

Co dalej?
Nawiasem mówi¹c, zapo-

wiada siê mnóstwo roboty,
bo zarówno wed³ug planów
Hitlera, jak i Unii Europej-
skiej, w polskiej kolonii (czy

to GG czy RP) ma pozostaæ
nie wiêcej, ni¿ 15-16 milio-
nów tubylców, najmitów.

Coraz dro¿sze leki szyb-
ko zrobi¹ swoje. Piêkna re-
klama eutanazji (w porze
wieczorowo-nocnej w telewi-
zji) zachêca do udania siê na
wieczny odpoczynek, na
wcze�niejsz¹ emeryturê.
Pax Vobiscum! Podobne
dzia³anie ma znakomita,
wiecznie �wie¿a ¿ywno�æ
(np. chleb nie czerstwiej¹cy
przez ca³y Bo¿y rok) z Za-

chodniej Europy (ze �rodka-
mi chemicznymi, o tylko �la-
dowych ilo�ciach chwastek-
sów, DDT, BSE itd.) sprze-
dawana w hiper- super- i
megamarketach. Przy-
je¿d¿aj¹cy do Lublina, pyta-
j¹ niekiedy o drogê do któ-
rego� z tych super-hiper-
mega-rozbójników. Odpo-
wiadamy niezmiennie: �Nie
wiemy; ale jako Polacy ni-
gdy tam nie kupujemy.�

Dok³ada siê nam jak trze-
ba, uchylaj¹c nieba, ze z³o-
cistymi gwiazdkami boskiej
Unii Europejskiej�

Plany Polaków i Niem-
ców znakomicie siê uzupe³-
niaj¹ � wed³ug artyku³u w
�Forum�, �na swoje� chce
powróciæ oko³o 12 milionów
Niemców. Wed³ug informacji
w ludowym pi�mie �Zaczyn�,
z Polski chce wyjechaæ oko-
³o 6 milionów Polaków (nie
przekonuj¹ ich argumenty
premiera � ¿e ju¿ jest do-
brze, a bêdzie jeszcze lepiej).
Je¿eli styl rz¹dów 1989-
2002 zostanie zachowany, to
liczba chêtnych do wyjazdu
z Polski mo¿e wzrosn¹æ i do
12 milionów. Bêdzie pasowa-
³o jak ula³, ka¿dy polski

emigrant zrobi w Polsce
miejsce dla jednego przyby-
sza z Zachodu! Oto wzorowa
wspó³praca polsko-unijna.
Przep³yw si³y roboczej zgod-
nie z ¿yczeniami pana Bal-
cerowicza i MFW. Polski
zbiornik si³y roboczej mo¿e
wiêc dostarczyæ Europie na-
wet 12 milionów robotników.

NIEMCY SIÊ SPIESZ¥
Opole na �l¹sku ma ju¿

burmistrza Niemca (?), jest
nim pan Ryszard Galla. Po-

czekajmy, a z tzw. niemiec-
kiej mniejszo�ci na �l¹sku
zrobi siê niemiecka wiêk-
szo�æ (import Niemców z
RFN), która za¿¹da budowy
korytarza ³¹cz¹cego j¹ z
Niemcami. Przypominamy,
¿e okre�lenie �mniejszo�æ
narodowa� nie istnieje w
prawie miêdzynarodowym,
zob. dzie³o: Grzegorz Ja-
nusz, �Prawa mniejszo�ci
narodowych. Standardy eu-
ropejskie�, Stowarzyszenie
�Wspólnota Polska�, War-
szawa 1995 s. 9. Jak jednak
powszechnie nie wiadomo,
Unia Europejska budowana
jest ponad prawem miêdzy-
narodowym, o czym wyczer-
puj¹co informuje Mr. Rod-
ney Atkinson (i nie tylko
on). Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e inne miasta polskie te¿
siê doczekaj¹ niemieckiego
burmistrza. Gwarantuje to
�Ustawa o S³u¿bie Cywilnej�
z czasu rz¹dów premiera Je-
rzego Buzka.

Zastêpca
Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Wojewódzkiego
Polskiej Wspólnoty
Narodowej w Lublinie
Jerzy Wieluñski

wiedzieæ, ¿e Unia Europejska
ma cel strategiczny: Rosjê.
Napoleon nie po to rzuci³ na
kolana ca³¹ Europê, bo bar-
dzo j¹ chcia³ zjednoczyæ. Jego
celem by³a Rosja jako taka.
Hitler nie dlatego podporz¹d-
kowa³ sobie praktycznie ca³¹
Europê, bo bardzo pragn¹³
zjednoczenia Europy. Podpo-
rz¹dkowanie Europy by³o dla
Hitlera warunkiem ataku na
Rosjê jako tak¹: wielkie tery-
torium z nieprzebranymi bo-
gactwami. Powodem nie by³
fakt, ¿e Rosja by³a komuni-
styczna. Zaatakowa³ j¹, bo
jego celem strategicznym
by³a Rosja. Dzisiaj nie jest
inaczej. Przera¿aj¹ce jest to,
co sugeruje (by³y wspó³pra-
cownik S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa a nastêpnie radia �Wol-
na Europa� red.) Zbigniew
Najder. Wed³ug niego �zwi¹-
zanie Polski z Uni¹ Europej-
sk¹, wsparte aspiracjami
Ukrainy i Litwy do Unii, ma

odtworzyæ tradycyjn¹ polsk¹
przestrzeñ kulturow¹�, który
powiada dalej, ¿e Polska, w
ramach Unii Europejskiej
bêdzie mog³a �rozszerzyæ
swoj¹ przestrzeñ kulturow¹ o
Litwê i Ukrainê�. W domy�le
powiada wiêc on, ¿e nasz¹
�przestrzeñ kulturow¹� roz-
szerzymy o Litwê, £otwê,
Bia³oru�, Ukrainê i Rosjê...
Zakoñczê wiêc apelem, by siê
wreszcie obudzili wszyscy ci,
którzy maj¹ nadziejê, ¿e bez
wywo³ywania III wojny �wia-
towej, przy pomocy Unii Eu-
ropejskiej czyli Niemiec,
machn¹wszy rêk¹ na grani-
cê na Odrze i Nysie, trac¹c
1/3 Polski, odzyskamy kresy
wschodnie byæ mo¿e nawet po
Moskwê, a przyja�ni nam Li-
twini, Bia³orusini i Ukraiñcy,
machn¹wszy rêk¹ na suwe-
renno�æ swoich pañstw, sol¹
i chlebem powitaj¹ polskich
panów i ich niemieckich pro-
tektorów.

Józef Komar

Dokoñczenie ze strony 4

Roszczenia Niemców bêd¹ siê nasila³y

Dokoñczenie ze strony 1

Maszeruj¹ Niemcy, maszeruj¹�

Fachowe instrukcje dla Polaków
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Uroczysto�ci obchodów Zwyciêstwa 8/9 maja, zorganizowane
przez Stowarzyszenie Polska - Wschód

28.04.2002

Gazeta Wroc³awska opubliko-
wa³a reporta¿ o wy³udzeniach
przez ksiê¿y z Lubina oko³o
500 milionów (nowych) z³otych
kredytów z legnickiego Kredyt
Banku. Ksiê¿a nak³onili oko³o
300 parafian do porêczenia
wy³udzonych kredytów. Obec-
nie bank rozpoczyna egzeku-
cje porêczeñ, doprowadzaj¹c do
dramatycznej sytuacji wielu
niezamo¿nych rodzin. Zastaw
kredytów równie¿ stanowi¹:
ko�ció³ �w. Jana Bosko, dom
zakonny i szko³a salezjañska.
Decyzj¹ s¹du zajêto hipoteki
w/w nieruchomo�ci ko�ciel-
nych.

07.05.2002

Zamordowano holenderskiego
narodowca prof. Pima Fortuy-
na. Gazeta Wyborcza na pierw-
szej stronie umie�ci³a wielki-
mi literami tytu³ �ZABILI PO-
PULISTÊ�. Nie cz³owieka tyl-
ko populistê .... Zapewne kto�,
kto w oczach ludzi systemu jest
populist¹ nie jest cz³owiekiem
i nie nale¿y mu siê wspó³czu-
cie w zwi¹zku z tragedi¹ któ-
ra go dotknê³a. Jak to g³êboko
kontrastuje z atmosfer¹ histe-
rii jaka panowa³a w �rodkach
masowego przekazu po 11
wrze�nia. Warto wyja�niæ kto
zdaniem ludzi systemu to jest
populista. Mianowicie ten, kto
stawia interesy ogó³u ponad
interesami elit finansowych i
miêdzynarodowych koncer-
nów. Czy¿ populist¹ nie powi-
nien byæ ka¿dy polityk?  To
znaczy dzia³aæ ku korzy�ci ogó-
³u, tak by przypodobaæ siê
wiêkszo�ci i ponownie byæ
przez wiêkszo�æ wybrany?

08-09.05.2002
Trwa³y obchody 57 rocznicy
zwyciêstwa nad hitlerowskimi
Niemcami. Stowarzyszenie
�Polska � Wschód� zorganizo-
wa³o w Warszawie: koncert
Reprezentacyjnego Zespo³u
Pie�ni i Tañca Wojsk Lotni-
czych Armii  Rosyjskiej w cen-
trum kongresowym Prywatnej
Wy¿szej Szko³y Businessu i
Admnistracji prof. T. Ko�luka,
sk³adanie wieñców na Grobie
Nieznacznego ¯o³nierza i
Cmentarzu Mauzoleum ¯o³-
nierzy Armii Czerwonej.

11.05.2002
Fundacja Schumana zorgani-
zowa³a "IX Polskie Spotkania

Europejskie". Uroczysto�æ pro-
wadzili: Ró¿a Thun (prezes
zarz¹du) i Piotr Nowika-Ko-
nopka (cz³onek rady fundacji).
W pochodzie uczestniczyli pro-
unijni przedstawiciele elit w³a-
dzy oraz przywiezieni z ca³ej
Polski uczniowie szkó³. W cza-
sie  uroczysto�ci protestowali
przedstawiciele organizacji
patriotycznych i narodowych.
Ogl¹daj¹c relacje telewizyjn¹
z tego euro-show nasuwa siê
jedno pytanie kto przyzna³ do-
tacje na zorganizowanie takiej
imprezy? Czy nie przypadkiem
rz¹d Polski lub która� z jego
agend? Uwagê zwraca równie¿
te same imiê pani prezes fun-
dacji Ró¿y Thun i Ró¿y Luk-

semburg. Nie jest to jedyne
podobieñstwo. Zapewne (gdy-
by R. L. ¿y³a) obie panie mia-
³yby podobny stosunek do nie-
podleg³o�ci Polski.

16.05.2002

�rodki masowego przekazu
poda³y informacje dotycz¹ce
sygna³ów zapowiadaj¹cych
wydarzenia 11 wrze�nia 2001.
New York Times napisa³, ¿e
Federalne Biuro �ledcze (FBI)
informowa³o o zbli¿aj¹cym siê
zagro¿eniu. W lipcu 2001
agent �Fenix� informowa³, ¿e
�podejrzanie du¿a liczba Ara-
bów, powi¹zanych z organiza-
cj¹ Osamy bin Ladena trafi³a
do amerykañskich szkó³ pilo-
ta¿u�. Agent �Fenix� wnosi³ o
ich sprawdzenie oraz szczegól-
ne zainteresowanie osobami
przyje¿d¿aj¹cymi do USA w
celu nauki pilota¿u. Inne ra-
porty mówi³y o du¿ym zainte-
resowaniu ludzi z Bliskiego
Wschodu amerykañskimi lot-
niskami i ich systemami bez-
pieczeñstwa. W sierpniu 2001
dochodzenie po aresztowaniu
Marokañczyka  Zachariasa

Musaiego wykaza³o, ¿e plano-
wa³ on uprowadzenie samolo-
tu i rozbicie go na terenie No-
wego Jorku, w³a�nie w �wia-
towym Centrum Handlu
(WTC). Powy¿sze informacje
trafi³y do Centralnej Agencji
Wywiadowczej (CIA) i Bia³ego
Domu. �rodki masowego prze-
kazu pokaza³y  komentarz
Roberta Muellera (szefa FBI),
który powiedzia³: �[..] Nie mie-
li�my ludzi, którzy potrafiliby
spojrzeæ szerzej....� oraz poin-
formowa³y o opiniach cz³onków
senackiej komisji �ledczej ba-
daj¹cej wydarzenia 11 wrze-
�nia, którzy narzekaj¹ na
utrudnienia w dostêpie do do-
kumentów. Nastêpnego dnia

ujawniono, ¿e plany �operacji
antyterorystycznej� znalaz³y
siê na biurku prezydenta Bu-
sha 2 dni przed wydarzeniami
11 wrze�nia. Podobnie wygl¹-
da³a sytuacja po �niespodzie-
wanych� ataku Japonii na Perl
Harbor. Nastawione pacyfi-
styczne i izolacjonistycznie spo-
³eczeñstwo amerykañskie po
�pod³ym i tchórzliwym� ataku
zmieni³o zdanie i przyzwoli³o
prezydentowi Rooseveltowi na
poprowadzenie wojny z Japo-
ni¹. Obecnie wiadomo, ¿e by³o
inaczej. Przez 2 lata prezydent
Roosevelt prowokowa³ Japonie
posuniêciami ekonomicznymi
do wojny. Wprowadzi³ dotkli-
we embargo na dostawy z³o-
mu i stali, zamrozi³ aktywa ja-
poñskich firm, zablokowa³ ja-
poñski eksport oraz wysun¹³
¿¹dania polityczne nie do przy-
jêcia dla ¿adnego samodziel-
nego kraju. Kilka tygodni przez
atakiem na Perl Harbor z³a-
mano japoñskie szyfry. Prezy-
dent Roosevelt o planach Ja-
ponii zosta³ poinformowany na
3 dni przed atakiem. Zamiast
ostrzec, nakaza³ zatajenie in-
formacji o ataku. Pe³nym in-

formacji o przebiegu wydarzeñ
nawet nie ujawniono przed
specjaln¹ komisj¹ senatu pro-
wadz¹c¹ �ledztwo.  K³amstwo
o �barbarzyñskim ataku z za-
skoczenia� utrzymywano pra-
wie do tej pory. Nakrêcono w
Hollywood wiele filmów, które
przedstawia³y epizody ataku w
celu utwierdzenia w �wiado-
mo�ci spo³ecznej k³amstwa. 10
lat temu (czyli 50 lat po tra-
gicznych wydarzeniach) w spe-
cjalistycznych ksi¹¿kach histo-
rycznych zaczê³y ukazywaæ siê
prawdziwe informacje. Mniej
wiêcej 3 lata temu rozpoczêto
ich popularyzacjê w ksi¹¿kach
przeznaczonych dla masowego
czytelnika. Wnikliwy obserwa-
tor wydarzeñ jest w stanie za-
uwa¿yæ liczne podobieñstwa
�niespodziewanego ataku� na
Perl Harbor i ataku na �wia-
towe Centrum Handlu takie
jak zadziwiaj¹ca �niespraw-
no�æ� armii i aparatu bezpie-
czeñstwa wewnêtrznego, zlek-
cewa¿enie  nap³ywaj¹cych z
ró¿nych stron sygna³ów o nie-
bezpieczeñstwie, przygotowanie
zawczasu planów odpowiedzi
na �nag³y, niespodziewany i
barbarzyñski� atak terrory-
styczny, utrudnienia pracy se-
nackiej komisji �ledczej. Praw-
dy o wydarzeniach 11 wrze�nia
dowiemy siê za 50 lat. Praw-
da o wydarzeniach 7 grudnia
1941 zosta³a ju¿ ujawniona i
zmusza ona do refleksji jak
pod³¹ etyk¹  i logik¹ pos³ugu-
j¹ siê elity w³adzy USA.

17.05.2002

Rz¹d RP poinformowa³ o pla-
nach przejêcia z r¹k prywat-
nych w³a�cicieli upadaj¹cej
Stoczni Szczeciñskiej, a na-
stêpnie udzielenia jej pomocy
finansowej.  Wypowiadaj¹cy
siê w tej sprawie by³y minister
przekszta³ceñ w³asno�ciowych
Janusz Lewandowski (Unia
Demokratyczna/ Kongres Li-
beralno-Demokratycznych/
Unia Wolno�ci, a obecnie Plat-
forma Obywatelska) powie-
dzia³, ¿e � renacjonalizacja
stoczni jest dopuszczalna,  o ile
w przysz³o�ci rz¹d ponownie j¹
sprywatyzuje�.  Przedstawicie-
le Komisji Europejskiej na-
tychmiast zagrozili, ¿e udzie-
lenie pomocy stoczni utrudni
Polsce negocjacje dotycz¹ce
przyst¹pienia do UE.  W aktu-
alnej sytuacji ponowne przejê-
cie stoczni przez pañstwo to
najlepszy pomys³ z mo¿liwych.
Na szczególn¹ uwagê zas³ugujê

wypowied� Janusza Lewan-
dowskiego. Unaocznia ona li-
beralny sposób my�lenia, a
konkretnie zasadê �zyski dla
nielicznych, koszty dla ogó³u�.
Sprywatyzowana (czyli sprze-
dana za oko³o 10% realnej
warto�ci) przynosi³a zyski nie-
licznej grupie prywatnych w³a-
�cicieli. Na sprzeda¿y straci³
skarb pañstwa (czyli ogó³ spo-
³eczeñstwa), bo nie otrzyma³
pozosta³ych 90% warto�ci
stoczni ani zysków z jej dzia-
³alno�ci. Nastêpnie prywatni
w³a�ciciele przez 10 lat wyci¹-
gali ze stoczni znaczne zysk.
Ich b³êdne decyzje oraz prowa-
dzenie rabunkowej gospodar-
ki (jak najwiêkszy, jak najszyb-
ciej  zysk) doprowadzi³o do gi-
gantycznego zad³u¿enia i
upadku. Zgodnie z zasadami
to oni akcjonariusze) powinni
teraz pokryæ straty spó³ki i
sp³aciæ zad³u¿enie, gdy¿ posia-
danie akcji to nie tylko prawo
do dywidendy (czê�ci zysku
przedsiêbiorstwa), ale równie¿
obowi¹zek udzia³u z zobowi¹-
zaniach i stratach firmy.
Udzia³owcy przez 10 lat czer-
pali dochody zwi¹zane z posia-
daniem akcji. Teraz gdy grozi
im konieczno�æ pokrycia strat
i  zobowi¹zañ firmy, sprzeda-
dz¹ swoje udzia³y pañstwu.
Dziêki czemu gigantyczne zo-
bowi¹zania stoczni pokryje
skarb pañstwa (czyli ogó³ spo-
³eczeñstwa). Gdy kondycja
stoczni siê poprawi i ponow-
nie pojawi¹ siê zyski, zdaniem
Janusz Lewandowskigo stocz-
nie nale¿y ponownie sprywa-
tyzowaæ, gdy¿ zyski w my�³ li-
beralnej logiki maj¹ trafiaæ do
kieszeni nielicznych, a straty i
koszty ma ponosiæ ogó³ spo³e-
czeñstwa. Warto jeszcze zauwa-
¿yæ fakt czêstych zmian przy-
nale¿no�ci partyjnej Janusza
Lewandowskiego. Otó¿ od 10
lat prokuratura w Krakowie
próbuje postawiæ, go przed s¹-
dem za nieprawid³owo�ci w
prywatyzacji �KrakChemii� (i
innych firm). Jak na razie bez-
skutecznie, bo chroni go immu-
nitet poselski. Czêste zmiany
�barw partyjnych� s³u¿¹ po-
wiêkszeniu szansy ponownego
wybrania i dalszej bezkarno-
�ci. Wa¿na jest równie¿ wypo-
wied� Komisji Europejskiej,
która grozi Polsce. W³adze Unii
Europejskiej dbaj¹ o interesy
swoich stoczni (g³ównie nie-
mieckich). Upadek polskich
stoczni jest im na rêkê. Ich nie
obchodzi to, ¿e prace straci 100
tysiêcy ludzi. Warto to zauwa-
¿yæ, ¿e dzieje siê tak pomimo
zapewnieñ w³adz UE o part-
nerstwie, trosce i chêci udzie-
lenia  pomocy pañstwom  kan-
dyduj¹cym.
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Komunistyczne w³adze
PRL z nadania Józe-
fa Stalina i w³adze

tzw. Trzeciej Rzeczypospolitej
Polskiej, rz¹dzonej przez by-
³ych sekretarzy PZPR, którzy
z niebywa³¹ determinacj¹ za-
pêdzaj¹ Polaków do Unii
Europejskiej nigdy nie trosz-
czy³y siê o prawid³owy rozwój
gospodarczo-spo³eczny i kultu-
ralny Ziem Odzyskanych.

Ziemie te, o obszarze 103
769 km kw. uzyskali�my na
mocy uk³adu w Poczdamie w
1945 roku. W zasadzie dosta-
li�my je w administracjê, a nie
na w³asno�æ. Ostateczny sta-
tus Ziem Odzyskanych mia³
ustaliæ traktat pokoju z Niem-
cami, do którego do dzi� nie
dosz³o. W Polsce dominuje
pogl¹d, ¿e Traktat Moskiew-
ski 2+4 z l2.09,1990 r. i Trak-
tat miêdzy Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ Federaln¹
Niemiec z 14 listopada 1990
r. o potwierdzeniu istniej¹cej
miêdzy nimi granicy,  w spo-
sób wystarczaj¹cy i na sta³e
chroni nasz status quo na Zie-
miach Odzyskanych.

Niemieccy znawcy prawa
miêdzynarodowego zajmuj¹
podzielone stanowisko w tym

przedmiocie, o czym �wiadczy
co najmniej to, ¿e niemiecka
konstytucja uznaje te ziemie
za w³asne. Warto tu zauwa¿yæ,
¿e owe Ziemie Zachodnie i
Pó³nocne otrzymali�my w za-
mian za przekazanie Zwi¹zko-
wi Sowieckiemu dawnych
ziem wschodnich II RP (179
649 km kw.), nie wchodz¹cych
dzi� w sk³ad Pañstwa Polskie-
go. Wszystkie umowy repa-
triacyjne podpisane przez Pol-
skê z republikami bia³orusk¹,
ukraiñsk¹ i litewsk¹ w 1944
r. i ze Zwi¹zkiem Sowieckim
jako federacj¹ w roku 1955
stanowi³y, i¿ repatrianci bêd¹
mieli nadane prawo w³asno�ci
na ziemiach, na które byli
ewakuowani z by³ych polskich
ziem wschodnich.

Nie zrobiono tego w b. PRL
i nadal w Polsce niepodleg³ej
Polacy na Ziemiach Odzyska-
nych s¹ w zdecydowanej wiêk-
szo�ci posiadaczami, a w³a�ci-
cielem jest Skarb Pañstwa
albo gminy. Polacy nie s¹ tu
w³a�cicielami swych domów i
ziemi. Mocno spó�nion¹ pró-
b¹ powszechnego uw³aszcze-
nia, podjêt¹ przez rz¹d AWS
storpedowa³ swym wetem
Prezydent �wszystkich Pola-

ków� Aleksander Kwa�niew-
ski.

Z tego powodu mocno siê
ucieszyli wszyscy wrogowie
Polski Niepodleg³ej, których
nie brakuje zw³aszcza w�ród
Niemców z Erik¹ Steinbach
przewodnicz¹c¹ potê¿nego
Zwi¹zku Wypêdzonych. Ten
niemiecki wp³ywowy Zwi¹zek
od dziesiêcioleci zabiega o po-
wrót do �ojczystych
stron� oraz o odszkodo-
wania za utracone ma-
j¹tki, a ostatnio czyni
starania aby niemiecki
rz¹d uzale¿ni³ wej�cie
Polski do Unii od anulo-
wania polskich aktów
prawnych o przejêciu
mienia niemieckiego na
rzecz Skarbu Pañstwa
Polskiego, w tym Dekre-
tu z 9 marca 1946 r. o
maj¹tkach opuszczonych
i poniemieckich.

Trzeba pamiêtaæ ¿e
unijne prawo swobodne-
go przep³ywu osób, kapi-
ta³u, us³ug i towarów,
swoboda osiedlania siê,
kupna nieruchomo�ci i pol-
skiej ziemi, prawo obywateli
Unii zamieszkuj¹cych na te-
renie pañstwa cz³onkowskie-
go, którego nie s¹ obywatela-
mi, do g³osowania i kandydo-
wania w wyborach samorz¹-
dowych - stanowi olbrzymie
realne zagro¿enie niemieckie
dla tych ziem i Polski.

Sytuacja jest dramatyczna.
Je�li nie nast¹pi generalne
przekszta³cenie w³asno�ciowe
u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asno�ci, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e dawni w³a�ci-
ciele. którzy ci¹gle figuruj¹ w
ksiêgach wieczystych, b¹d�
ich spadkobiercy, stan¹ siê na
nowo w³a�cicielami tych nie-
ruchomo�ci. Bêdzie to jedna z
najwiêkszych katastrof . Za-
tem ratunek dla polskiej w³a-
sno�ci na Ziemiach Odzyska-
nych le¿y w szybkiej prywa-
tyzacji - dekomunizacji pañ-
stwowych nieruchomo�ci zie-
mi oraz mienia komunalnego.

Ale pan Prezydent RP
Aleksander Kwa�niewski,
rz¹d p. Leszka Millera oraz
SLD maj¹ inne plany wzglê-
dem Polski. Znamienne jest,
¿e Ziemie Odzyskane, od sa-
mego pocz¹tku by³y przez na-
sze w³adze centralne trakto-
wane po �macoszemu�. Do
1956 r. wywo¿ono st¹d wsze-
lakie mienie, nie przeprowa-
dzano remontów, ma³o budo-
wano, rozwalano zniszczone
dzia³aniami wojennymi domy
dla uzyskania ceg³y. Warsza-

wa zniszczona ca³kowicie
przez Niemców zosta³a odbu-
dowana w znacznej mierze z
ceg³y wywiezionej z Ziem Od-
zyskanych. Potem nast¹pi³o
nieznaczne o¿ywienie gospo-
darcze. Ale zawsze, po dzieñ
dzisiejszy cen-
tralne w³a-
dze w War-
s z a w i e

dystansowa³y siê wobec po-
trzeb Ziem Odzyskanych. Te-
raz Polska siê wali. Ale dla
rz¹du i w³adz samorz¹dowych
nie ma nic wa¿niejszego, ni¿
przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej i to za wszelk¹
cenê.

Ostatnio, z wiêkszym na-
tê¿eniem lansuje siê kontro-
wersyjny pogl¹d, ¿e ponoæ na
Ziemiach Zachodnich i Pó³noc-
nych od kilkudziesiêciu ju¿ lat
straszy Polaków duch niepew-
no�ci. �¯e Polacy s¹ tu intru-
zami. ¯e historia, przesz³o�æ,
mury domów,  w których
mieszkamy, ulice, parki, pla-
ce mówi¹ o niemiecko�ci tych
ziem�. Nie jest to prawd¹. Po-
lacy, mimo przeciwno�ci licz-
nych, zakorzenili siê tutaj g³ê-
boko. I nie boj¹ siê niemiec-
kich duchów.

M³ode pokolenia Polaków
urodzonych i wychowanych
tutaj uto¿samiaj¹ siê z Ziemia-
mi Odzyskanymi. Tutaj jest
ich dom rodzinny, Ojczyzna,
Polska. Martwi ich tylko przy-
sz³o�æ. Jeste�my �le rz¹dzeni.
Polska idzie ku zgubie. W za-
pomnianym przez Warszawê
Szczecinie padaj¹ ostatnie
wiêksze zak³ady pracy. Bezro-
bocie d³awi Szczecin. Polskie
jeszcze w³adze Szczecina, ma-
j¹c na wzglêdzie w³asne pry-
watne interesy przede wszyst-
kim �têsknym okiem� spogl¹-
daj¹ ku bliskiemu Berlinowi,
ku niemieckim landom. I czy-
ni¹ znacz¹ce gesty. Rada miej-

ska Szczecina w tajnym g³o-
sowaniu nada³a imiê Herma-
na Hakana - niemieckiego
nadburmistrza miasta z prze-
³omu XIX i XX wieku - jedne-
mu z najwiêkszych rond w
Szczecinie.

Obdarzy³a tak¿e skwer
imieniem kolejnego nadbur-
mistrza - Fridricha Ackerro-
ana. Na nic zda³y siê gwa³tow-
ne protesty polskich organiza-
cji,  w tym m.in., �Solidarno�ci

80�, �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³-
nierzy Armii Krajowej,  Zwi¹z-
ku  ̄ o³nierzy  Narodowych Si³
Zbrojnych. Stronnictwa Naro-
dowego, Przymierza Samo-
obrony, Ligi Republikañskiej,
a szczególnie przebojowego
Polskiego Stowarzyszenia Pa-
triotycznego �Kontra 2000�,
które mocno zabiega³y, aby
owo nowo wybudowane rondo
nosi³o imiê majora Zygmunta
Szyndzielarza  -  s³awnego
�£upaszki�,  walcz¹cego z w³a-
dzami komunistycznymi o
Niepodleg³o�æ na tutejszych
terenach.

Polski Szczecin potrzebuje
polskich bohaterów, a nie nie-
mieckich nadburmistrzów.
Trzeba przypomnieæ w³adzom
samorz¹dowym, ¿e ustawa z
20 czerwca 1998 r. o samorz¹-
dzie województwa nakazuje
jako cel stawiany na pierw-
szym miejscu - pielêgnowanie
polsko�ci oraz rozwój i kszta³-
towanie �wiadomo�ci narodo-
wej, obywatelskiej i kulturo-
wej mieszkañców, a tak¿e pie-
lêgnowania i rozwijania to¿sa-
mo�ci lokalnej�.

Walczmy wiêc ze z³em i
bezprawiem. Pilnujmy na-
szych domów, Polskiej Ziemi i
kochajmy tylko Polskê. W tym
tak¿e integraln¹ jej czê�æ - Zie-
mie Odzyskane, Ziemie zanie-
dbane i zapomniane ale nasze
polskie.

Waldemar Ga³uszko
 Szczecin, 21 marca 2002 r.

Ziemie Odzyskane, Ziemie Zaniedbane ale polskie
Waldemar Ga³uszko

Zabudowa rynku Szczecina

Warszawa, 17 maja 2002 roku

Komitet Negocjacyjny
Pracowników Stoczni Szczeciñskiej

Jako partia polityczna, kieruj¹ca siê patriotyzmem i spra-
wiedliwo�ci¹ spo³eczn¹, dzia³amy zawsze na rzecz polskich
interesów narodowych i pracowniczych.

Dlatego popieramy Wasz protest, ¿¹daj¹cy wyp³aty zale-
g³ych zarobków, regularnego wyp³acania i podniesienia za-
ni¿onych zarobków nie zapewniaj¹cych nawet minimum
socjalnego, zagwarantowania ci¹g³o�ci pracy i zaprzestania
zwolnieñ grupowych i indywidualnych.

Wasza z³a sytuacja materialna jest spowodowana pry-
watyzacj¹ za bezcen Stoczni Szczeciñskiej na rzecz kapita-
listów Unii Europejskiej, a zw³aszcza Niemiec. To obcy w³a-
�ciciele prywatni i powo³ywane przez nich Zarz¹dy i Rady
Nadzorcze wyznaczaj¹ sobie ogromne p³ace, wynosz¹ce od
kilkudziesiêciu tysiêcy do kilkuset tysiêcy z³otych miesiêcz-
nie. Was natomiast wyrzucaj¹ z pracy albo przyznaj¹ g³odo-
we zarobki, których w dodatku nie wyp³acaj¹.

Nie zgadzajcie siê na zatrudnianie Was za granic¹. Je-
ste�cie Polakami i Wasze miejsce jest w polskim Szczecinie.
Tu musz¹ byæ dla Was godziwe zarobki.

Tak bêdzie, gdy wytrwacie w swoim prote�cie, gdy Stocz-
nia Szczeciñska, budowana wysi³kiem ca³ego Narodu, zno-
wu stanie siê polsk¹ w³asno�ci¹ pañstwow¹ lub polsk¹ w³a-
sno�ci¹ pracownicz¹ Was wszystkich, maj¹cych poza p³ac¹
za pracê równie¿ udzia³ w zysku.
Polska Wspólnota Narodowa, przygotowuj¹ca siê do wybo-
rów samorz¹dowych i sejmowych, jest z Wami, popiera Was,
chce byæ Wasz¹ parti¹!

Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski
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co mia³o miejsce w uk³adzie z
dnia 7 grudnia 1970 roku, a
który to uk³ad jest zasadni-
czym dla ustalenia przebiegu
polsko - niemieckiej granicy na
Odrze i Nysie £u¿yckiej.

W Polsce po podpisaniu
traktatu nie ukrywano obaw,
¿e Niemcy w sprzyjaj¹cej dla
nich sytuacji mog¹ upomnieæ
siê o terytoria, które zajmowali
do 1945 roku. Tym bardziej,
¿e mieli i maj¹ skuteczniej-
sz¹ od przekazanych ostat-
nio Polakom Leopardów II
i Migów 29, broñ ofensyw-
n¹ w postaci nowoczesnej i
dobrze zorganizowanej go-
spodarki. Ciesz¹c siê prze-
chodzonymi maszynami,
których odkonserwowanie i
dostosowanie do naszych
potrzeb bêdzie kosztowa³o
co najmniej kilkaset milio-
nów z³otych, ma³o kto z pol-
skich polityków dostrzega
problem niemiecki pod k¹-
tem ewentualnego zagro¿e-
nia Polski. A ¿e takie zagro-
¿enie istnieje, mo¿e �wiad-
czyæ chocia¿by propozycja
niejakiego Koschyka, prze-
wodnicz¹cego Zwi¹zku Wy-
pêdzonych /BdV/, który wy-
marzy³ sobie, jeszcze przed
wch³oniêciem nas przez Uniê
Europejsk¹, swoj¹ wizjê �euro-
peizacji� Polski. Koschykowi
zamarzy³o siê: Po pierwsze -
stworzenie eksterytorialnego
portu w Szczecinie, który spe³-
nia³by przedwojenne funkcje
obs³ugi Berlina. Po drugie   -
stopniowe po³¹czenie miast
granicznych rozdzielonych
Odr¹ i Nys¹ £u¿yck¹  np. S³u-
bice, Kostrzyn, Gubin, Zgorze-
lec wraz ze stworzeniem wspól-
nych struktur komunalnych i
administracyjnych (To ju¿ sta-
³o siê faktem w przypadku Zgo-
rzelca). Po trzecie  - stworze-
nie struktur regionalnych,
obejmuj¹cych obszary po obu
stronach granicy, siêgaj¹ce a¿
po Dolny �l¹sk. Po czwarte  -
w³¹czenie obszarów nad-
odrzañskich na wschód od
Odry do Unii oraz stworzenie
tam odpowiednich struktur
ekonomicznych i administra-
cyjnych. Po pi¹te  -  utworze-
nie z czasem autonomicznej
administracji krajowej z w³a-
snymi suwerennymi prawami
na terenach Polski, które zo-
sta³y odebrane Niemcom po
klêsce III Rzeszy w 1945 roku.

Zdumiewa  poczucie opty-
mizmu, a byæ mo¿e i realizmu
u pana Koschyka, który pomi-
mo oficjalnego skarcenia go za

�wyj�cie przed orkiestrê�, po-
wiedzia³ to, co w znakomitej
wiêkszo�ci my�l¹ nasi s¹sie-
dzi zza Odry. Na pewno nie
by³o to po my�li ich kanclerza,
który bardziej ostro¿ny, nie
chce p³oszyæ ofiary tak jak Ko-
schyk, czekaj¹c a¿ sama wle-
zie w matniê i znajdzie siê w
Unii Europejskiej. Niemcy
czekaj¹ na ten moment bar-
dziej niecierpliwie, ani¿eli rze-

sze za�lepionych polskich eu-
roentuzjastów. Ich polski roz-
dzia³ Ostpolitik zostanie
wreszcie zamkniêty. Nie trze-
ba bêdzie d³u¿ej siê masko-
waæ, udawaæ ¿yczliwego s¹-
siada, mecenasa i opiekuna w
jednym. Przez wiele lat Niem-
cy prowadzili utajnian¹ akcjê
pomocy dla Polaków, którzy
zamieszkiwali poniemieckie
gospodarstwa. Akcja ta wi¹-
za³a siê z okre�lonymi �wiad-
czeniami finansowymi i mia-
³a zjednywaæ Polaków dla re-
wizjonistycznych  interesów
ziomkostw niemieckich. Pole-
ga³a na dofinansowywaniu
tych gospodarstw, przesy³aniu
paczek, a tak¿e na przysy³a-
niu zaproszeñ do Niemiec.
Niemcy ofiarowywali spore,
jak na polskie warunki sumy
na przeprowadzenie remon-
tów, czy nawet dokonanie in-
westycji. Motywowano to
wzglêdami emocjonalnymi,
przywi¹zaniem do rodowych
siedzib i trosk¹ o ich nale¿yty
wygl¹d. Dzisiaj nie ulega ¿ad-
nej w¹tpliwo�ci, ¿e akcja ta
by³a inspirowana z góry i mia-
³a na celu nawi¹zywanie in-
tensywnych stosunków opie-
kuñczych z poszczególnymi
rodzinami polskimi zamiesz-

kuj¹cymi nasze ziemie zachod-
nie i pó³nocne.

W opublikowanej w latach
sze�ædziesi¹tych ksi¹¿ce �En-
twurf fur Europa�, jej autor
Franz Josef Strauss pisa³: �Mu-
simy przyci¹gn¹æ do Europy
Zachodniej narody Europy
Wschodniej i Po³udniowo -
Wschodniej przez nawi¹zywa-
nie kontaktów kulturalnych i
gospodarczych, wymianê m³o-

dzie¿y i naukowców, rozwój
turystyki, imprezy sportowe
i wieloma innymi odpowied-
nimi �rodkami�. Dzia³alno�æ
taka na terenie Polski mia-
³a prze³amaæ nieufno�æ Po-
laków do Niemców, g³ównie
polskiej m³odzie¿y. Dlatego
te¿, aby zneutralizowaæ ist-
niej¹ce uprzedzenia, nie-
mieckie organizacje m³o-
dzie¿owe zaanga¿owa³y siê
pocz¹tkowo w tzw. akcjê po-
kuty, polegaj¹cej na wyko-
nywaniu ró¿nych prac na te-
renach by³ych niemieckich
obozów zag³ady. Z czasem do
tych form oddzia³ywania do-
sz³y inne, zaczêto mianowi-
cie organizowaæ wspó³pracê
z m³odzie¿¹ polsk¹ pod ha-
s³em europejskiej wspólno-
ty m³odzie¿y i wspólnych
idea³ów ³¹cz¹cych m³odzie¿

ca³ej Europy. Poza szczytnymi
niew¹tpliwie idea³ami humani-
taryzmu, które faktycznie by³y
tylko przykrywk¹ tej ca³ej
wspó³pracy, Niemcy realizowa-
³y przede wszystkim swoje cele,
a  granie na pró¿no�ci i naiw-
no�ci germanofilów, by³o logicz-
nym ci¹giem niemieckiej Ost-
politik.

W kilkadziesi¹t lat pó�niej,
ci sami ¿yczliwi Niemcy, którzy
dofinansowywali Polaków z
ziem zachodnich i pó³nocnych,
przysy³ali im paczki i zaprosze-
nia, dbali o kontakty z polsk¹
m³odzie¿¹, polskimi intelektu-
alistami i w ogóle o wzajemne
�serdeczno�ci�, mówi¹ i postê-
puj¹ zupe³nie inaczej. Coraz
czê�ciej przypominaj¹ Polakom,
¿e terytoria III Rzeszy przyzna-
ne przez aliantów Polsce, to tyl-
ko podarunek Stalina dla na-
rodu polskiego. Za� pani Stein-
bach bez ogródek mówi, ¿e Po-
lacy bêd¹ musieli pogodziæ siê
z my�l¹ o powrocie Niemców do
Heimatu, czyli naszego �l¹ska,
Nadodrza, Pomorza, Warmii i
Mazur, a tak¿e �wypêdzonym�
. ubermenschom wyp³aciæ sowi-
te odszkodowania.

Ze s³abym nikt siê nie liczy,
a my do silnych nie nale¿ymy.
Niemcy we w³a�ciwym czasie
upomn¹ siê o traktat pokojowy.

Taki dzieñ nadejdzie, a wtedy
za¿¹daj¹ ostatecznego roz-
strzygniêcia sprawy granicy
polsko-niemieckiej. Je¿eli eu-
roentuzja�ci wprowadz¹ Pol-
skê do Unii Europejskiej, ta
zbiurokratyzowana struktura
bêdzie musia³a zaj¹æ siê spra-
w¹ naszych zachodnich granic.
Wydaje siê niemo¿liwym, aby
Niemcy zgodzili siê na roz-
strzygniêcia inne od swego sta-
nowiska, przy którym stali nie-
zmiennie od ponad 50 lat, Tym
bardziej, ¿e to oni w³a�nie prze-

jêli rolê niekwestionowanego
lidera UE. Silniejsi ekonomicz-
nie od Anglików i Francuzów,
równie¿ oni bêd¹ stawiali wa-
runki teraz i w przysz³o�ci.
Nam chodzi nie tylko o uzna-
nie naszej zachodniej granicy.
Chodzi nam przede wszystkim
o zagwarantowanie jej bezpie-
czeñstwa i nienaruszalno�ci na
dzi�, na jutro i na zawsze. Na
teraz to bezpieczeñstwo i nie-
naruszalno�æ mo¿emy jedynie
zagwarantowaæ si³¹ naszej
s³uszno�ci. Czy wytrwamy i
wygramy, to zale¿y od nas sa-
mych, od naszego patriotyzmu
i narodowej determinacji.

Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny
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Si³ê s³uszno�ci mamy!

Ksi¹¿e Bogus³aw X i Anna Jagielonka,
orêdownicy zwi¹zków Pomorza z Polsk¹


