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WSZYSTKO DLA POLSKI!

Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Z koñcem wrzenia tego roku
w wiadomociach porannych
programu pierwszego Telewizji Polskiej mo¿na by³o zobaczyæ wstrz¹saj¹cy widok. Zebrani w hali produkcyjnej
cukrowni w Przeworsku polscy robotnicy wys³uchiwali na
stoj¹co (jeszcze nie na klêcz¹co) przemówienia po niemiecku swego nowego w³aciciela
 Niemca. Mówi³, ¿e mog¹ u
niego pracowaæ przez dwa
lata. D³u¿ej nie. Potem Niemiec zamknie ukradzion¹
Polsce cukrowniê jako konkurencyjn¹ dla niemieckiego
przemys³u cukrowniczego i
pole polskich robotników na
bezrobocie. W ten sposób Polacy bêd¹ zmuszeni kupowaæ
dro¿szy cukier niemiecki.

Obserwuj¹c bezczelne
przemówienie butnego niemieckiego kapitalisty i ponure twarze biednych polskich
robotników, mia³o siê nieprzyjemne wra¿enie, jakby
powia³o niemieck¹ okupacj¹
i Generalnym Gubernatorstwem Hansa Franka, rezyduj¹cego na Wawelu. W twarzach polskich robotników
by³o zdumienie, przera¿enie,
ale i nienawiæ  chêæ walki
z t¹ wchodz¹c¹ do Polski kapitalistyczn¹ okupacj¹ niemiecko-unijn¹, nios¹c¹ bezrobocie i nêdzê oraz pogardê dla
wszystkiego co polskie.
W³adza najzwyczajniej
k³amie mówi¹c, ¿e sprzedaje
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"Tylko Europa wolnych narodów odniesie sukces"
Tak zatytu³owa³ swoje wyst¹pienie w dniu 8 padziernika
w Warszawie Rodney Atkinson  jeden z czo³owych brytyjskich ekonomistów, ekspert do spraw konstytucyjnych skutków brytyjskiego
cz³onkostwa w Unii Europejskiej, autor wielu ksi¹¿ek.
Na spotkaniu zaprezentowana zosta³a, dopiero co wydana w Lublinie jego ksi¹¿ka
Powstaje faszystowska
Europa w t³umaczeniu J.
Wieluñskiego.
R. Atkinson jest znany w Polsce jako autor ksi¹¿ki Eurofaszyzm w natarciu,
która zosta³a wydana w roku
1998 równie¿ w Lublinie. Atkinson jest zdecydowanym

przeciwnikiem UE, któr¹
oskar¿a o dokonanie wielkich imperialnych podbojów
przez manipulacje prawem.
W swoim warszawskim wyk³adzie powiedzia³ on: 15
pañstw Unii to ju¿ nie s¹ pañstwa suwerenne, nie ma ju¿
w nich demokracji, nie ma ju¿
nawet kapitalizmu, istnieje
natomiast ogromna biurokratyczna w³adza superpañstwa.
Ludzie przestali interesowaæ
siê wyborami powszechnymi
w swoich krajach, a tym bardziej wyborami do Parlamentu Europejskiego, poniewa¿
nikt nie wie kogo reprezentuje Parlament Europejski
(np. w W. Brytanii g³osowa³o
zaledwie 20%). S¹ to pozory

demokracji, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e Parlament Europejski reprezentuje obywateli.
Je¿eli Parlament Europejski
zdobêdzie wiêcej w³adzy,
zniszczy wszystkie parlamenty narodowe. Na przyk³ad
brytyjska konstytucja praktycznie zosta³a zlikwidowana, Brytyjczykom zabrano
paszporty brytyjskie, a 80%
praw, to s¹ prawa unijne.
Wspólny rynek zosta³ narzucony pod pozorem wspó³pracy gospodarczej pomiêdzy suwerennymi pañstwami, tymczasem ¿adne decyzje gospodarcze ju¿ nie s¹ suwerenne.

Dokoñczenie na stronie 3
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Polska, Czechy i S³owacja - zagro¿enia i szanse
Referat wyg³oszony na V Zjedzie Klubu Czeskiego
Pogranicza Ostrawa, 21 wrzenia 2002 roku
Zagro¿enia i szanse naszych
Narodów to podstawowe dla
naszej narodowej egzystencji
zagadnienie, nurtuj¹ce nas
od wielu lat. Dlatego cenimy
sobie wspó³pracê Polskiej
Wspólnoty Narodowej i Polskiego Komitetu S³owiañskiego z Klubem Czeskiego
Pogranicza, dla którego zagadnienie to jest wytyczn¹
dzia³ania. Dziêkujemy Wam
za zaproszenie na Zjazd Klubu Czeskiego Pogranicza.
Jest on kolejnym krokiem na
drodze budowania jednoci
zachodnios³owiañskiej, a zatem równie¿ budowania jednoci wszechs³owiañskiej.
S³owiañszczyzna Zachodnia to nie tylko wspólnota
Narodów najbli¿szych sobie
etnicznie i kulturowo, ale tak¿e najbardziej poddanych
wp³ywom cywilizacji zachodniej, a zw³aszcza procesem
germanizacyjnym. Procesy te

od IX wieku sta³y siê nieustannym ci¹giem wyw³aszczania, wypêdzania lub zabijania S³owian i kolonizowania ich obszarów, albo te¿
wynaradawiania i germanizowania. By³y te¿ i s¹ prowadzone zabiegi przetwarzania
S³owian na prozachodnich,
progermañskich i przeciwstawiania ich pozosta³ym S³owianom.
Te konsekwentnie prowadzone procesy sprawi³y, ¿e z
milionów S³owian Po³abskich
zosta³ stutysiêczny Naród
Serbów £u¿yckich jako
mniejszoæ narodowa w
Niemczech, a Czechy, Polska
i S³owacja traci³y niepodleg³oæ na wiele lat. Przy czym
Polacy byli i s¹ przetwarzani
na S³owian antys³owiañskich, a zw³aszcza antyrosyjskich. Znacz¹cy w tym udzia³
mia³ i ma Koció³ Katolicki,

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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List do redakcji

 P i a n i s t a 
Od czasu gdy pojawi³y siê
wiadomoci, ¿e nasz znakomity re¿yser Roman Polañski zamierza zrealizowaæ
film na podstawie wspomnieñ okupacyjnych W³adys³awa Szpilmana, znik³o ca³kowicie nazwisko Jerzego
Waldorffa, prawdziwego autora tych wspomnieñ. Prawda przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Utalentowany pianista
W³adys³aw Szpilman rozpo-

cz¹³ w po³owie 1945 roku
opowiadaæ swoje prze¿ycia
okupacyjne J. Waldorffowi,
prosz¹c, aby spisa³ jego pamiêtniki z okresu wojny.
Waldorff wzruszony treci¹
wspomnieñ i maj¹c na uwadze ich znaczenie dla czasów
Zag³ady opracowa³ je, nada³
im formê literack¹ i opublikowa³ je pt. mieræ Miasta
 Pamiêtniki W³adys³awa
Szpilmana 1939-1945 opracowa³ Jerzy Waldorff Wie-

dza Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1946.
2. W³adys³aw Szpilman, który w okresie rz¹dów komunistycznych by³ kierownikiem dzia³u muzycznego
Polskiego Radia utrzymywa³ i w tym czasie przyjazne stosunki z Jerzym Waldorffem, kieruj¹c siê niew¹tpliwie wdziêcznoci¹ za tak
znakomite opracowanie
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Dokoñczenie ze strony 1
obcokrajowcom cukrownie,
by je unowoczeniæ. Nawet
gdyby tak by³o, by³oby to unowoczenienie i zysk dla Niemiec, a nie dla Polski. Ale tak
nie bêdzie, bêdzie tylko jeszcze gorzej. Bêdzie to po prostu zniszczenie cukrowni.
Polskie cukrownie ju¿ przed

Dlatego trzeba mocno i
stanowczo manifestowaæ swoj¹ zdecydowan¹ postawê, odrzucaj¹c¹ integracjê Polski z
Uni¹ Europejsk¹ i daæ temu
wyraz w referendum na ten
temat. Tylko odrzucenie
Unii Europejskiej da Polsce

orzek³, ¿e przepisy reguluj¹ce zasady ustalania czynszu
najmu lokali mieszkalnych
w budynkach prywatnych
w³acicieli s¹ niezgodne z
Konstytucj¹. Zatem w³aciciele budynków mog¹ od
grudnia podnieæ nawet
dwukrotnie wysokoæ czyn-

wojn¹ nale¿a³y do lepszych w
Europie. Po wojnie sta³y siê
jeszcze lepsze i budowalimy
je w Rosji, na Ba³kanach, w
Krajach arabskich i afrykañskich. Niemcy by³y w tym
wzglêdzie w tyle za nami.
To, co siê sta³o z cukrowni¹ w Przeworsku, dzieje siê
we wszystkich bran¿ach ca³ej Polski. Ronie rabunek
naszej gospodarki nios¹cy
coraz wiêksze bezrobocie, nêdzê oraz poczucie nieznonego zniewolenia i zagro¿enia.
Drug¹ tragiczn¹ wiadomoci¹ telewizyjn¹ by³o uniewinnienie przez S¹d Okrêgowy w Szczecinie Niemców
nielegalnie wykupuj¹cych
polsk¹ ziemiê w Województwie Zachodnio-Pomorskim.
Kim s¹ sêdziowie S¹du Okrêgowego w Szczecinie? Zdrajcami Polski? Agentami niemieckimi? Skorumpowanymi
³apówkarzami? Bo oszuci
niemieccy weszli ju¿ w posiadanie 1/3 ziemi w Województwie Zachodnio-Pomorskim 
jak poda³a Telewizja.
Szybko i systematycznie
ogarnia Polskê niemieckounijna okupacja gospodarcza
i polityczna oraz wojskowa
okupacja NATO, widoczna w
Szczecinie. To miasto i ca³e
województwo jest najbardziej
zagro¿one przez zachodni¹
ekspansjê.

samodzielnoæ, niepodleg³oæ i dobrobyt.
Koniec wrzenia przyniós³ trzeci¹ wstrz¹saj¹c¹
wiadomoæ. Otó¿ planowan¹
przez USA wojskow¹ napaæ
na Irak  obok rz¹du Wielkiej Brytanii (wbrew wiêkszoci spo³eczeñstwa) i rz¹du Izraela (za aprobat¹
wiêkszoci spo³eczeñstwa) 
popar³ prezydent Polski
Aleksander Kwaniewski.
Zadeklarowa³ on udzia³ Wojska Polskiego w wojnie z
Irakiem u boku ¿o³nierzy
amerykañskich. Kwaniewski og³osi³ to w prasie niemieckiej. Czy¿by prezydent
USA Bush chcia³ siê podzieliæ z prezydentem Kwaniewskim irack¹ rop¹ naftow¹? Bo g³ównie o ni¹ chodzi w³adzy amerykañskiej.
Nie taka jest rola Polski,
jaka marzy siê Kwaniewskiemu. Polska musi siê
przeciwstawiæ planowanej
agresji USA na Irak. Polska
musi dbaæ o swoje interesy,
a nie wys³ugiwaæ siê imperialnym interesom w³adzy
amerykañskiej. Polska ma
broniæ swojej i cudzej suwerennoci, a nie niszczyæ suwerennoci jakiegokolwiek
Pañstwa.
Jest wreszcie czwarta
wiadomoæ z 2 padziernika.
Trybuna³ Konstytucyjny

szu. Wtedy ponad milion
osób zamieszkuj¹cych oko³o

uwa¿ali za s³uszne i sprawiedliwe wydawane przez
siebie wyroki mierci na polskich patriotów. My za
uwa¿amy, ¿e tacy sêdziowie
dbaj¹ w sposób stronniczy
o interesy mniejszoci kapitalistów niszcz¹cych wiêkszoæ ludzi pracy. Uwa¿amy
równie¿, ¿e zamiast podnoszenia czynszu i nara¿ania
ponad miliona osób na zubo¿enie lub eksmisjê, nale¿y
budynki mieszkalne ponownie upañstwowiæ. Bêdzie to
s³uszne i sprawiedliwe. Bowiem narzucony nam przez
Uniê Europejsk¹ kapitalizm
staje siê coraz bardziej
zbrodniczy i trzeba pomyleæ
o zast¹pieniu go lepszym
ustrojem  s³usznym i sprawiedliwym.
Polska znajduje siê w bardzo z³ej sytuacji i nie mo¿e
wi¹zaæ siê z tymi, którzy tê
katastrofaln¹ sytuacjê spowodowali. Nie mo¿emy wiêc
wi¹zaæ siê z Niemcami i
Uni¹ Europejsk¹. Nie mo¿emy wi¹zaæ siê z USA, które
przewodzi zagra¿aj¹cemu
Polsce wiatowemu globalizmowi i prowadzi niebez-

200 tysiêcy sprywatyzowanych budynków mieszkalnych mo¿e podwoiæ rzeszê
bezdomnych, których jest
dzisiaj oko³o 600 tysiêcy.
Przewodnicz¹cy Trybuna³u
Konstytucyjnego sêdzia Marek Safian uwa¿a swoje
orzeczenie za s³uszne i sprawiedliwe. Jego poprzednicy
w latach 40-tych i 50-tych

pieczn¹ politykê dominacji i
agresji wobec innych Krajów, zw³aszcza wobec Iraku
 równie¿ w imiê interesów
kapitalistów.
Miejsce Polski jest wród
pokrewnych i przyjaznych
nam Narodów s³owiañskich.
Utwierdzilimy siê w tym
przekonaniu raz jeszcze jako
przedstawiciele Polskiej
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Wspólnoty Narodowej i Polskiego Komitetu S³owiañskiego uczestnicz¹cy 21 wrzenia w V Zjedzie Klubu Czeskiego Pogranicza w Ostrawie. Klub powsta³ w obronie
czeskich Sudetów przed niemieckimi i unijnymi planami
germanizacji tego obszaru i
odebrania go Czechom. Dzisiaj Klub spe³nia ogólnonarodow¹ funkcjê obrony ca³ych
Czech przed inwazj¹ Niemiec
i Unii Europejskiej. Nasz referat, mówi¹cy o wspólnym
zagro¿eniu Czech, S³owacji i
Polski oraz Serbów £u¿yckich ze strony Unii Europejskiej, a zw³aszcza Niemiec,
wzbudzi³ powszechne uznanie. Entuzjastycznie zosta³y
przyjête s³owa mówi¹ce o
wielkich wspólnych szansach
naszych Narodów.(tekst przemówienia drukujemy w tym
samym numerze)
S³owiañska droga prowadzi nas do samodzielnoci,
niepodleg³oci, si³y, bezpieczeñstwa i dobrobytu! Droga
unijna prowadzi do niewoli i
ruiny!
Wykorzystajmy wybory
samorz¹dowe do rozwiniêcia
oddolnego ruchu obrony Polski przed Uni¹ Europejsk¹.
G³osujmy na kandydatów
Polskiej Wspólnoty Narodowej na radnych i na prezydenta w Stargardzie Szczeciñskim i Zduñskiej Woli. Tyl-

ko tam zdo³alimy zarejestrowaæ swoich kandydatów.
Wszêdzie indziej g³osujemy
na najlepszych Polaków  o
ile mo¿noci na ludzi nam
znanych ze swego patriotyzmu!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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"Tylko Europa wolnych narodów odniesie sukces"
Codziennie Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci stanowi nowe prawo, a Brytyjczycy nie maj¹ nic do powiedzenia. Kiedy brytyjscy ministrowie jad¹ do Brukseli zostawiaj¹ swój demokratyczny baga¿ w domu. Nie ma
ju¿ brytyjskiego rybo³ówstwa, nie istnieje brytyjskie
rolnictwo, a niedawno odby³a siê w Londynie najwiêk-

1. Tajnoæ dzia³ania i
oszustwo. W dokumentach
Komisji Europejskiej mówi
siê otwarcie, ¿e komisja nie
powinna siê przejmowaæ zasad¹ jawnoci. Pewne informacje nale¿y ukrywaæ, jest
rzecz¹ istotn¹, ¿eby nie
wszystkie wyniki badañ opinii publicznej dociera³y do
tej¿e opinii publicznej itp.
2. Sprawianie wra¿enia,
¿e Unia Europejska jest
czym nieuniknionym.

sza w dziejach manifestacja,
protestuj¹cych mieszkañców wsi (400 tysiêcy osób),
poniewa¿ metody demokratyczne ju¿ nie skutkuj¹. Niezale¿nie od stanowiska Parlamentu
Brytyjskiego
wszystkie decyzje podejmowane s¹ w Brukseli. Unijna
polityka rolna jest najbardziej niszcz¹ca ten sektor,
tworzy nêdzarzy  80% subsydiów idzie do 20% najbogatszych rolników, reszta
zasila szeregi bezrobotnych.
Wielu rolników siê p³aci,
¿eby w ogóle nic nie produkowali. Je¿eli wasi rolnicy
zrozumiej¹ niebezpieczeñstwo to odrzuc¹ Uniê.
Mo¿na wyró¿niæ cztery
g³ówne sposoby podminowywania pañstw narodowych
przez Uniê Europejska:

Twierdzenie, ¿e jest to los,
przeznaczenie (werbalistyka
podobna do hitlerowskiej).
W U.E. znajduje siê komórka propagandy RTV, która
kontroluje treci przekazów
radiowo-telewizyjnych. Programy, które propagowa³y
narodowy styl zamieniono
programami, które propaguj¹ styl europejski, rzekomo
istniej¹cy w tych krajach
itp.
3. Unia Europejska zwraca siê oddzielnie do poszczególnych grup zawodowych. Np. zamiast zapytaæ czego pragn¹ Polacy UE
zwraca siê do Federacji
Przemys³u, do rolników, do
zwi¹zkowców (np. z pytaniem - Czy nie by³oby dobrze, ¿eby prawa pracownicze by³y takie jak w UE?)

Dokoñczenie ze strony 1
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¯adna z tych grup nie zdaje
sobie sprawy, ¿e akceptuj¹c
propozycje UE oddaje swoje
prawa konstytucyjne do UE.
4. Eksponowanie flagi
unijnej. Flaga unijna pojawia siê wszêdzie, na wszystkich gmachach, na wszystkich uroczystociach, w ogóle przy ka¿dej okazji ( w W.
Brytanii ta flaga jest znienawidzona).
R. Atkinson zwróci³ uwagê Polaków na stanowisko
Niemców, którzy pochwalaj¹ politykê regionaln¹
Unii, licz¹c na to, ¿e l¹sk,
Pomorze i Prusy stan¹ siê
regionami europejskimi i
bêd¹ wspólnie zarz¹dzane
przez Niemców i Polaków.
Niemcy by³y jedn¹ z g³ównych si³, które podminowa³y Jugos³awie.
Kiedy siê mówi okrutn¹
prawdê, ¿e te same si³y w
Europie, które pokonano w
dwóch wojnach wiatowych
utworzy³y system konstytucyjnego oszustwa i pokojowymi metodami osi¹gnê³y
to czego nie uda³o siê im
osi¹gn¹æ rodkami militarnymi, wówczas rzadko kiedy ludzie wierz¹ mówi¹cemu.
Polacy musz¹ wiedzieæ,
¿e wszystkie zasady konstytucyjne strac¹ wa¿noæ, z
chwil¹ przyst¹pienia do
Unii. Najwy¿sza w³adza Polski bêdzie znajdowa³ siê w
Brukseli, a za sprzeciw na
osiedlanie siê obcych, bêdziemy karani wiêzieniem
za ksenofobie. Przyk³adowo przed szczytem w Amsterdamie 28 osób zosta³o
prewencyjnie aresztowanych, choæ nie pope³ni³y
¿adnego przestêpstwa a tylko by³o prawdopodobne, ¿e
bêd¹ protestowaæ. Nie mo¿e
byæ bowiem demokracji bez
pañstwa narodowego. Tylko
pañstwo mo¿e zagwarantowaæ, ¿eby mniejszoci szanowa³y prawa wiêkszoci. Brytyjczycy, którzy wskazuj¹ na
ekstremizm tych metod,
sami s¹ nazywani prawicowymi ekstremistami.
Nie ma te¿ suwerennoci
bez w³asnej waluty, poniewa¿ tylko w³asna waluta
umo¿liwia prowadzenie w³asnej polityki gospodarczej.
Na uczciwe pytanie w referendum akcesyjnym 70%
Brytyjczyków odpowiedzia³o
by nie, ale pytania s¹ tak
sformu³owane, ¿e odpowied

musi byæ tak. Nie zapytaj¹ Was Polaków, czy chcecie
by Polska zachowa³a suwerennoæ, tylko zapytaj¹ czy
chcecie przyst¹piæ do rodziny narodów europejskich.
W omawianej ksi¹¿ce
Powstaje faszystowska Europa znajduje siê przeciwstawiaj¹ca siê obecnym
trendom Deklaracja Suwerennoci Narodu (Deklara-

cja z South Molton) z 1999
roku. W komentarzu do niej
R. Atkinson pisze m.in.:
Narody Europy nigdy siê
jeszcze nie znajdowa³y w
takim niebezpieczeñstwie.
Przynajmniej przed I i II
wojn¹ wiatow¹ i podczas
ich trwania, to¿samoæ i zamiary agresorów by³y jasne,
na d³ugo zanim osi¹gnêli
swoje cele. Dzisiaj wiêkszoæ
z tych celów osi¹gniêto, bez
zaistnienia jakiejkolwiek
ogólnej wiadomoci gro¿¹cego niebezpieczeñstwa.
Opr. Red.

KOCHANIE OJCZYZNY
Tego siê pióro boi dotkn¹æ przy pisaniu;
Ale myli niech bêd¹ twarde i surowe,
Bo ju¿ nieraz w kochaniu tracilimy g³owê
Ob³apiaj¹c Ojczyznê 

A ona musi co dzieñ byæ na miarê d³oni,
A ona musi co dzieñ byæ na miarê oczu;
Inaczej ³eb z jej ramion w przepaæ siê potoczy;
Krew trynie z boku 

Zbigniew Jerzyna 1970
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zawsze progermañski, a dzisiaj zjudaizowany zwolennik
globalizmu popieraj¹cy poczynania USA, Izraela, Niemiec, NATO i Unii Europejskiej. Dlatego porzucanie od
XV wieku katolicyzmu na
rzecz husytyzmu mia³o broniæ
Czechów przed utrat¹ czeskiej i s³owiañskiej to¿samoci. Z tych samych wzglêdów
Rosja, chc¹c zachowaæ swoj¹
rosyjsk¹ i s³owiañsk¹ to¿samoæ, broni³a siê dawniej i
broni siê obecnie przed ekspansj¹ katolicyzmu.
Zwyciêstwo nad Niemcami
faszystowskimi w 1945 roku,
wywalczone przede wszystkim przez S³owiañszczyznê ,
przywróci³o jej stan posiadania z IX wieku.
Przekrelone zosta³y tysi¹cletnie zdobycze germañskie, dokonane przez ludobójcze Drang nach Osten. Zjednoczona w formule socjalizmu
ca³a S³owiañszczyzna stworzy³a na 55 lat wszystkim
swoim Narodom du¿e mo¿liwoci rozwoju demograficznego, owiatowego i gospodarczego oraz wzrostu dobrobytu. To jest prawda, ¿e zacofana i zniszczona w czasie II
wojny wiatowej Polska sta³a siê w latach 70-tych 10-t¹
si³¹ gospodarcz¹ wiata.
Rok 1990 sta³ siê pocz¹tkiem dezintegracji S³owiañszczyzny i wymierzonej

w ni¹ potê¿nej ekspansji Zachodu. Najwiêksze zagro¿enie zawis³o nad S³owiañsz-

³upem Zachodu. Serbom £u¿yckim w Niemczech grozi
ca³kowita germanizacja, Cze-

czyzn¹ Zachodni¹. Oderwana
od reszty S³owiañszczyzny, a
zw³aszcza od Rosji, sta³a siê

chom  utrata na rzecz Niemiec Sudetów, Polsce  utrata na rzecz Niemiec l¹ska,

List do redakcji
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wspomnieñ i wydanie ich w
postaci ksi¹¿ki.
3. Szpilman po przejciu na
emeryturê, nie informuj¹c o
niczym Waldorffa, pojecha³
do Niemiec na umówione
uprzednio przez jego syna
Andrzeja spotkanie z niemieckim wydawc¹. Ustalono, ¿e nowe wydanie ksi¹¿ki opracowanej przez Waldorffa - ale ju¿ bez Waldorffa - bêdzie zawiera³o pewne
zmiany, w szczególnoci uzupe³nienie fragmentami pamiêtnika Hosenfelda i pos³owie Wolta Biermanna. Niemiecki wydawca doskonale
rozumia³, ¿e nadarza siê
sposobnoæ do zrobienia interesu i wydania bestsellera. By³a to bowiem okazja do
wybielenia armii niemiec-

kiej przez pokazanie szlachetnego oficera niemieckiego dystansuj¹cego siê od hitleryzmu i do tego jeszcze
pomagaj¹cego, ¿ydowskiemu pianicie w ratowaniu
¿ycia! l niemiecki wydawca
w porozumieniu ze Szpilmanem osi¹gn¹³ cel. Jest bestseller. Machinacje przy wydaniu bestsellera polega³y
g³ównie na:
a) usuniêciu z ksi¹¿ki wstêpu Jerzego Waldorffa i w to
miejsce wprowadzeniu wstêpu Andrzeja Szpilmana,
b) uzupe³nieniu ksi¹¿ki tekstami niemieckiego oficera i
Wolta Biermanna,
c) usuniêciu dotychczasowego tytu³u ksi¹¿ki i zmianie
tytu³u rozdzia³u IV z Ihr
seid Juden? na Getto,
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d) nadaniu ksi¹¿ce tytu³u
Pianista - Warszawskie
wspomnienia 1939-1945.
Jako autor ksi¹¿ki wymieniony jest wy³¹cznie W³adys³aw Szpilman.
4. Jerzy Waldorff niemal u
schy³ku ¿ycia dowiedzia³ siê
o postêpowaniu Szpilmana i
bardzo to prze¿y³. Nie chodzi³o mu o korzyci materialne, jakie by uzyska³,
gdyby dosz³o do uczciwego
wydania drugiej edycji opracowanej przez niego ksi¹¿ki. Najbardziej by³ przygnêbiony zachowaniem Szpilmana. Darzy³ go przecie¿
przyjani¹ i takie rozczarowanie! Waldorff przypomnia³ sobie, ¿e jego znajomy,
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Ziemi Lubuskiej, Pomorza
oraz Warmii i Mazur. Postêpuj¹cy wykup przemys³u i
ziemi w naszych Pañstwach
przez kapita³ zachodni uzale¿nia nas gospodarczo od
Zachodu, powoduje spadek
produkcji oraz wzrost bezrobocia i bezdomnoci. Maleje
ludnoæ naszych Krajów, obni¿a siê poziom owiaty, s³abnie gospodarka, ronie bieda
wiêkszoci obywateli. Wci¹gniêcie Czech i Polski do
NATO uczyni³o nasze Pañstwa uczestnikami agresji na
bratni¹ Jugos³awiê. Mo¿e je
uczyniæ uczestnikami agresji
na Irak, a w przysz³oci nawet na Rosjê. Zale¿eæ to bêdzie od tego, czy kierowana
przez USA inwazja globalizmu bêdzie nadal bezkarna.
Planowane przez Zachód
przyjêcie Czech, S³owacji i
Polski do Unii Europejskiej,
by³oby w praktyce okupacj¹
S³owiañszczyzny Zachodniej
przez Niemcy i przekreleniem wyników II wojny wiatowej. By³oby w istocie pozbawieniem nas w³asnoci, kolonizowaniem naszych ziem
przez Niemców, przy³¹czeniem do Niemiec zachodnich
ziem Czech i Polski, pomniejszeniem liczebnym i wynarodowieniem naszych Narodów,
przygotowaniem nas do
uczestnictwa w agresji gospodarczej, a nawet zbrojnej na
Rosjê. Wejcie do Unii Europejskiej przekreli³oby nie
tylko nasze szanse samodzielnego rozwoju, ale nawet
zagrozi³oby w ogóle egzystencji naszych Pañstw i Narodów.
Kategoryczne odrzucenie
integracji z Uni¹ Europejsk¹,
a w mo¿liwie najbli¿szej przysz³oci wyst¹pienie z NATO
urealni nasze szanse rozwoju. Potrzebna jest po temu
ca³kowita samodzielnoæ narodowa i pañstwowa oraz pe³na kontrola nad w³asnoci¹ i
gospodark¹ krajow¹, a tak¿e
w³aciwy kierunek integracji
miêdzynarodowej. Nie ulegajmy nigdy planom integracyjnym Zachodu, bo zawsze wobec S³owiañszczyzny maj¹
one charakter kolonizacyjny.
Twórzmy w³asne koncepcje
integracyjne. Dla S³owiañszczyzny Zachodniej warunkiem wielkiego rozwoju jest
konfederacja lub federacja,
albo inny rodzaj zwi¹zku
pañstwowego Czech, S³owacji i Polski, opartego na
wszechstronnym przymierzu
z Rosj¹, bior¹cego pod swoj¹

opiekê Serbów £u¿yckich.
Nie dajmy oderwaæ S³owiañszczyzny Zachodniej od
Rosji, bo to w³anie stanowi
podstawê zachodniej doktryny opanowania ca³ej S³owiañszczyzny. Sam zwi¹zek
naszych trzech Pañstw S³owiañszczyzny Zachodniej ma
wszelkie warunki bycia samodzielnym i samowystarczalnym. Dysponuje potencja³em równym niemieckiemu, a nasze wspólne zasoby
rolne i surowcowe znacznie
przewy¿szaj¹ zasoby Niemiec. Natomiast wspó³praca
z Rosj¹ daje nam nieomal nieograniczone mo¿liwoci rozwoju oraz gwarancje bezpieczeñstwa, czyni¹ce roszczenia Zachodu niewykonalnymi.
Naszym aktualnym zadaniem jest wychowywanie elit
politycznych do przeciwstawienia siê Unii Europejskiej
i realizacji federacji czesko 
polsko  s³owackiej oraz
Wspólnoty S³owiañskiej jako
wszechstronnego przymierza
wszystkich Narodów i
Pañstw S³owiañskich. Naszym zadaniem jest przekonywanie rosyjskiej elity politycznej do idei jednoci s³owiañskiej. Rosjanie musz¹
wiedzieæ, ¿e wszelkie ustêpstwa wobec Zachodu zezwalaj¹ce na kolonizowanie S³owiañszczyzny Zachodniej, ¿e
wszelkie dzielenie siê z Zachodem strefami wp³ywów na
terenie S³owiañszczyzny koñczy siê le dla wszystkich
Pañstw s³owiañskich, w tym
równie¿ dla Rosji. Dowodem
tego by³a miêdzy innymi I i
II wojna wiatowa. Zachód
bowiem pozyskane Pañstwa
s³owiañskie z ca³¹ premedytacj¹ przeciwstawia Rosji.
Rosja musi wiêc traktowaæ
S³owiañszczyznê jako niepodzieln¹ ca³oæ, w której ma
naturalne sojusze i wp³ywy
nie dzielone z nikim spoza
S³owiañszczyzny.
Dla nas  S³owian Zachodnich  p³ynie st¹d podstawowy wniosek. Traktujmy S³owiañszczyznê Zachodni¹ jako
jedn¹ niepodzieln¹ ca³oæ.
Jeli Niemcy chc¹ przyw³aszczyæ Sudety czy Pomorze, to
chc¹ je odebraæ nam wszystkim  S³owakom, Czechom i
Polakom oraz Serbom £u¿yckim. Strze¿my wiêc wspólnie
naszej zachodnios³owiañskiej
w³asnoci, naszego zachodnios³owiañskiego terytorium,
naszej zachodnios³owiañskiej
jednoci. Jest ona bowiem
podstaw¹ jednoci ca³ej S³owiañszczyzny, wszystkich jej
Narodów i Pañstw.
Boles³aw Tejkowski
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JAK SIÊ BUDUJE EUROPEJSKI KO£CHOZ
A
ntydemokratyczny
charakter tak zwanych konstytucyjnych konwencji regionalnych, organizowanych z polecenia premiera Tony Blaira
(fanatycznego zwolennika
niemiecko-unijnej Europy)
opisuje Rodney Atkinson w
swej ksi¹¿ce - s³owami bezporednich uczestników tych
parodii konwencji. Jest w
najwy¿szym stopniu niepokoj¹ce, ¿e faszystowsko - sowieckie metody przenikaj¹ do
Wielkiej Brytanii, pleni¹c siê
na kontynencie, to znaczy w
krajach Unii Europejskiej
oraz w krajach aspiruj¹cych
do tej Unii. Nieszczêcie dla
ca³ej Europy czyha zatem tutaj, sk¹d najg³oniej krzyczy
siê o czym wrêcz przeciwnym (nie bêdziemy drug¹
Bia³orusi¹).
W ogóle wiêc nie dziwi, ¿e
pani Ewa Turska, korespondentka w Wielkiej Brytanii,
absolutnie tego nie zauwa¿a,
serwuj¹c nam same s³odycze
i usypiaj¹ce umiechy. Takie
widocznie ma polecenie od
chlebodawców.
Uczestnik Konstytucjonalnej Konwencji Po³udniowego Zachodu (South West
Constitutional Convention), z
dnia 19 maja 2001 roku, napisa³: Uczestniczy³em w
Konwencji nie bez trudnoci,
po tym jak biskup Exeteru
zapewni³ mnie, ¿e wszystkie
opinie za i przeciw bêd¹ mile
widziane. By³ to ¿art. Od samego pocz¹tku by³o oczywiste, ¿e celem tej konwencji
by³o zatwierdzenie ju¿ wybranego Zgromadzenia. G³os zabiera³o 6 osób z Partii Pracy,
4 Liberalnych Demokratów
(jeden pose³ do Parlamentu
Europejskiego), 2 Zielonych i
Konserwatysta (który by³
cz³onkiem unijnego Komitetu
Regionów, od 1993). Oponenci ju¿ wybranego zgromadzenia musieli przedstawiaæ
swój sprzeciw jako g³osy z
sali, nie maj¹c ¿adnego swojego mówcy; nêkali ich pytaniami i zakrzykiwali ci z Partii Pracy i Liberalni Demokraci zaproszeni przez ich
partie. Mimo to oponenci
przewy¿szali liczbowo pozosta³ych i specjalny zespó³ roboczy musia³ zostaæ powo³any do wyjanienia powi¹zañ
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a
Zgromadzeniami.
Wszyscy mówcy (z wyj¹tkiem jednego) zaprzeczali jakimkolwiek powi¹zaniom z

Bruksel¹, chocia¿ Zgromadzenie Po³udniowo - Zachodnie (South West Assembly)
ma swoj¹ ambasadê w
Brukseli! Wezwa³em pana C.
Chester Longa, przewodnicz¹cego Regionalnego Zgro-

obszary z walut¹ euro (ju¿ siê
to sta³o w Kent i we wschodnim Sussex). Belg otrzyma³
brawa za uczciwe przedstawienie sprawy, aczkolwiek
pozostali dalej zaprzeczali

racko chcia³ zapobiec) i wynik by³ 83 :52 za Zgromadzeniem. Gdyby wnioski obu
stron uwzglêdniono, wtedy
wynik by³by 252:183 przeciwko Zgromadzeniu. Poinformowano mnie, ¿e sprawozdania

madzenia South West, aby
wyjani³, dlaczego to, jeli nie
ma ¿adnych powi¹zañ, jego
poprzednik, Chris Clarke
oraz Chairman Regionalnej
Agencji Rozwoju sir Michael
Lickiss jedzili do Brukseli
na obiady z urzêdnikami Unii
Europejskiej celem uzyskania ich aprobaty dla planów
strategicznych Regionu South West. Mamy film video z
brukselskiego spotkania, pokazywany przez BBC chocia¿
C. Chester Long zaprzeczy³,
jakoby co wiedzia³ o tych
unijnych powi¹zaniach.
Jedynym wyj¹tkiem by³
Stefan De Rynck, Belg, który
by³ cz³onkiem Zespo³u Zarz¹dzaj¹cego przy Komisji Europejskiej, urzêdnikiem odpowiedzialnym z ramienia Europejskiej Komisji ds. Regionów. Poinformowa³ nas, ¿e
Komisja pracowa³a nad bia³¹ ksiêg¹ dla zarz¹dzaj¹cych
regionami, Powiedzia³ ponadto, ¿e powinnimy tak wygl¹daæ, jak regiony na kontynencie, a¿ebymy mogli utworzyæ

wszelkiemu mieszaniu siê
Unii Europejskiej.
Przed konwencj¹, zwolennicy zgromadzenia South
West Assembly wydali
owiadczenie prasowe, zawieraj¹ce 100 nazwisk tych, którzy chcieli wybranego zgromadzenia. Podczas porannego posiedzenia wrêczy³em biskupowi z Exeter listy od 199
osób (w³¹czaj¹c dziennikarzy,
jednego sêdziego, jednego pos³a do parlamentu oraz by³ego biskupa) którzy przeciwstawiali siê Zgromadzeniu.
Poprosi³em biskupa, by umieci³ to w programie, a¿eby siê
to mog³o pojawiæ podczas obrad. Pod koniec spotkania,
proba ta w dalszym ci¹gu
le¿a³a na tym samym miejscu
przed biskupem, tam gdzie j¹
po³o¿y³em. Nie wspomina³ o
tym, ale ja ponownie nalega³em, by umieciæ to w programie obrad. Tymczasem wielu
oponentów Zgromadzenia
uda³o siê do domu. Mymy
jednak nie wymuszali g³osowania (czemu biskup despe-

z zebrañ bêd¹ dostêpne dopiero w koñcu wrzenia, kiedy
zostan¹ opublikowane w formie ksi¹¿ki (i na koszt podatników) dla uniwersytetów,
bibliotek szkolnych itd. - opublikowane zanim ktokolwiek
bêdzie móg³ przeczytaæ i
sprawdziæ ich treæ!
Chocia¿ organizatorka,
Mary Southcott, kandydatka
Partii Pracy, mia³a adresy
wszystkich, którzy brali
udzia³ w spotkaniu, napisa³a
ona jedynie do zwolenników
Zgromadzenia o tym, jakim
wielkim sukcesem by³o to
spotkanie!
Inne zebranie mia³o miejsce 13 czerwca, celem zaklepania ju¿ wybranego zgromadzenia. Uczestnik tego
spotkania napisa³: Ci, którzy
przeciwstawiali siê regionalnemu systemowi rz¹dów,
przewy¿szali zwolenników.
Jednak¿e wszystkich obecnych poproszono o podpisanie
formularza stwierdzaj¹cego,
¿e s¹ oni za ju¿ wybranym
zgromadzeniem. Wówczas ci,

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

którzy odmówili z³o¿enia podpisu, poproszeni zostali o
opuszczenie zebrania, ale odmówili. Spotkanie przerwano
i odmawiaj¹cych z³o¿enia
podpisu ponownie proszono o
wyjcie z sali. By³o to jednak
spotkanie publiczne i odmawiaj¹cy z³o¿enia podpisu nie
wychodzili z sali, dalej siedzieli. Komitet zdecydowa³
wtedy zamkn¹æ zebranie i
zebraæ siê ponownie w innej

sali, z dala od odszczepieñców . I to nast¹pi³o. Przy
drzwiach postawiono ochronê, by nie wpuszczaæ ludzi,
którzy chcieliby wejæ przyjæ na to publiczne spotkanie. Dziwne, choæ mo¿na
siê tego by³o spodziewaæ, biskup Exeteru nie pojawi³ siê
tam, by przewodniczyæ zebraniu. Kiedy podobna konwencja by³a póniej zorganizowana na terenie West Midlands,
w ogóle nie by³o dyskusji plenarnej, uczestników rozdzielono na grupy dyskusyjne,
ustanowiono przewodnicz¹cymi tych, których wyznaczyli organizatorzy. Wstêp na
zebranie - wy³¹cznie za okazaniem zaproszeñ (biletów),
ale ludzie dowiedzieli siê o
ca³ym zdarzeniu, o tym, ¿e
nie mogli dostaæ zaproszeñ
(biletów) na to spotkanie! W
ogóle nie by³o ¿adnego g³osowania!
opr. Jerzy Wieluñski
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Wydarzeñ do godziny 12:40 nie dosta³em
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Wybory samorz¹dowe
W Zduñskiej Woli i Stargardzie Szczeciñskim zostali zarejestrowani kandydaci Polskiej Wspólnoty Narodowej na radnych do Rady
Miejskiej. W innych regionach mielimy trudnoci. Na przyk³ad w
Poznaniu listy naszych kandydatów do Rady Miejskiej zosta³y odrzucone wraz z kandydatem na prezydenta Poznania, pod zarzutem b³êdnych podpisów poparcia, których nawet nie usi³owano
sprawdzaæ. Wystarczy³o domniemanie. Odmówiono równie¿ zarejestrowania kandydata Polskiej Wspólnoty Narodowej na prezydenta Zduñskiej Woli pod zarzutem zarejestrowania niewystarczaj¹cej liczby kandydatów na radnych do Rady Miejskiej. Na odwo³anie naszego kandydata, S¹d Okrêgowy w Sieradzu wprawdzie
przyzna³, ¿e niedoskona³¹ Ordynacjê wyborcz¹ mo¿na ró¿nie interpretowaæ, to jednak przychyli³ siê do interpretacji Miejskiej
Komisji Wyborczej w Zduñskiej Woli. Jednym s³owem, sêdziowie
poparli sêdziów i wyparli kandydata na prezydenta, który nie jest
sêdzi¹.
Oto kandydaci
Polskiej Wspólnoty
Narodowej na radnych
do Rady Miejskiej w
Zduñskiej Woli.
Okrêg nr I:
1. El¿bieta Kiendracka
2. Katarzyna Konieczna
3. Jadwiga Grabarek
4. Ma³gorzata Zalewska
5. Marzena Klimczak-Szulgan
Okrêg nr II:
1. Stanis³aw Bosowski
2. Andrzej Konik
3. Grzegorz Borkiewicz
4. Ma³gorzata Zalewska
5. Agnieszka Kaczmarek
Okrêg nr III:
1. Renata Silewska
2. Lilli M¹drakowska
3. Edward Zalewski
4. S³awomir B¹bas
5. El¿bieta Zielenicka
Oto kandydaci Polskiej
Wspólnoty Narodowej
na radnych do Rady
Miejskiej w Stargardzie
Szczeciñskim.
Okrêg nr I:
1. Adam Domaga³a
2. W³adys³aw Jórz
3. Danuta Lechowska
4. Jan wiercz
5. Beata Kru¿yñska
6. W³adys³aw Maksel
7. Gerard Kapczyñski
8. Anna Pa³czyñska
1.
2.
3.
4.
5.

6. Dariusz Hendzelewski
7. Helena Proszowska
8. Bagdan Zygu³a
Okrêg nr III:
1. Jerzy Pioterczak
2. Henryk Smutek
3. Marian Ambroszkiewicz
4. Izabela Kaczmarska
5. Marek Zab³ocki
6. Grzegorz Laskowski
7. Tomasz Narkun
Kandydatem Polskiej
Wspólnoty Narodowej na
prezydenta Stargardu Szczeciñskiego jest Boles³aw Tejkowski.
Przytaczamy jego 56-cio
sekundowe wyst¹pienie telewizyjne, przyznane mu zgodnie z Ordynacj¹ wyborcz¹
przez TVP w Szczecinie w
programie lokalnym, emitowane jednorazowo w dniu 12
padziernika br. o godz. 9.44.
Kandydujê na prezydenta Stargardu Szczeciñskiego,
bo tu dzieje siê Polakom najwiêksza krzywda.

Na polecenie Unii Europejskiej fabryki s¹ wyprzedawane, zamykane, rozkradane. W Stargardzie Szczeciñskim niszczy siê Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Przedsiêbiorstwo Automatyki i Telekomunikacji, w
Szczecinie niszczy siê Stoczniê i wiele innych. Pracownicy nie dostaj¹ zarobków, s¹
wyrzucani z pracy i mieszkañ.
Niszczy siê kupców, rolników, by ich ziemiê sprzedaæ
obcokrajowcom. Niemieccy
kolonici wykupuj¹ tutaj fabryki, sklepy, ziemiê.
Na ca³ym Pomorzu Zachodnim zagro¿ony jest byt
materialny i narodowy Polaków, zagro¿ona jest nasza
w³asnoæ i polskoæ.
My to zmienimy! G³osujcie na kandydatów Polskiej
Wspólnoty Narodowej do
Rady Miejskiej Stargardu
Szczeciñskiego.

Dziêkujemy za wspieranie naszej gazety.
Ciesz¹ nas nawet drobne sumy wp³at na
ni¹, bo wiadcz¹ o Twoim poparciu.
Nasze konto bankowe:
Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP
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Pianista
Dokoñczenie ze strony 4
bardzo inteligentny ¯yd
(wyemigrowa³ z Polski w
1956 r.), który zna³ dobrze
Szpilmana z getta warszawskiego i uwa¿a³ go za utalentowanego pianistê, le
siê o nim wyra¿a³ jako cz³owieku.
Krytycznie równie¿ siê
wyra¿a³ o wspomnieniach
Szpilmana. Powiedzia³ Waldorffowi, ¿e Szpilman miêdzy innymi nieprawdziwie
przedstawia okolicznoci
swego
ocalenia
na
Umschlagplatzu. Ka¿dy w
getcie wiedzia³, ¿e po podstawieniu wagonów uzbrojeni po zêby SS-mani i
Ukraiñcy terrorem i wrzaskiem pêdz¹ przera¿onych
ludzi i nikt w tym czasie nie
móg³ zwróciæ uwagi na
Szpilmana, a w ka¿dym razie odsun¹æ go od pêdzonych do wagonów.
Szpilman po prostu od³¹czy³ siê od rodziny i jak
nadarzy³a siê sposobnoæ,
przy pomocy znajomego po-

licjanta ¿ydowskiego ukry³
siê i nastêpnie wydosta³ z
Umschlagplatzu. ¯yd zna³
te okolicznoci i nie mia³ za
z³e Szpilmanowi, ¿e ratowa³
siê na w³asn¹ rêkê. Takie
by³y czasy. Mia³ mu tylko za
z³e, ¿e we wspomnieniach
zniekszta³ci³ obraz tragicznych wydarzeñ na placu.
Waldorff nie zna³ realiów
getta i wierzy³ Szpilmanowi. Post¹pi³ s³usznie. Niezale¿nie bowiem od pewnych przejaskrawieñ czy
nawet k³amstw we wspomnieniach Szpilmana pozostan¹ one przez opracowanie Waldorffa wiadectwem
najbardziej tragicznego
okresu XX wieku. Usuniêcie przeto nazwiska Jerzego Waldorffa jako autora
wspomnieñ Szpilmana jest
wielk¹ niegodziwoci¹. Waldorff swoje roz¿alenie
przedstawi³ tylko kilku
przyjacio³om.
Pozdrowienia
von Rutkov
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Strona 8

POLACY RAZEM
RAZEM DO WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH
1. RAZEM WYBIERZEMY DO SAMORZ¥DÓW UCZCIWYCH POLAKÓW-PATRIOTÓW CZU£YCH
NA LUDZKIE POTRZEBY!
2. RAZEM USUNIEMY Z SAMORZ¥DÓW ZDRAJCÓW, AFERZYSTÓW, OSZUSTÓW I Z£ODZIEI, ZMNIEJSZYMY
ADMINISTRACJÊ I OBNI¯YMY JEJ WYGÓROWANE P£ACE!
3. RAZEM

PODEJMIEMY WALKÊ O ZNIESIENIE HAÑBY G£ODU, BEZROBOCIA I BEZDOMNOCI ,

O WPROWADZENIE MINIMALNEJ P£ACY, RENTY I EMERYTURY GWARANTUJ¥CEJ UTRZYMANIE SIÊ
PRZY ¯YCIU.

4. RAZEM

PRZECIWSTAWIMY SIÊ LIKWIDOWANIU SZKÓ£ I SZPITALI ORAZ ROSN¥CYM KOSZTOM

NAUCZANIA I LECZENIA!

5. RAZEM POWSTRZYMAMY UNIJN¥ GRABIE¯ POLSKICH FABRYK, SKLEPÓW, BANKÓW I ZIEMI!
6. RAZEM

PRZECIWSTAWIMY SIÊ OBCYM NIE OPODATKOWANYM SUPERMARKETOM NISZCZ¥CYM

POLSKICH WYTWÓRCÓW I KUPCÓW!

7. RAZEM

ROZWINIEMY WSPÓ£PRACÊ

POLSKI

Z

ROSJ¥

I POZOSTA£YMI

PAÑSTWAMI

S£OWIAÑSKIMI

JAKO NIEZAWODNY SPOSÓB NA WZROST POLSKIEJ PRODUKCJI, HANDLU I ZATRUDNIENIA!

8. R AZEM
I

P OLSCE DOSTATEK
NISZCZ¥CEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ!
ZAPEWNIMY

I NIEPODLEG£OÆ , BEZ SKORUMPOWANEJ

POLSKA CZEKA NA NOWYCH LUDZI W NOWYCH SAMORZ¥DACH
Numer 10 (39) Padziernik 2002 r.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

