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R

zadki to przypadek w
dziejach Polski, aby
w³adza z tak¹ bezwzglêdnoci¹ okrada³a Naród, niszczy³a i zaprzedawa³a jego wielki maj¹tek kapita³owi unijnemu. Jest to rujnowanie Pañstwa i zniewalanie Narodu, zwiêkszanie liczby bezrobotnych, g³odnych i
bezdomnych, wtr¹canie milionów Polaków w nêdzê bez
jakichkolwiek perspektyw.
Kim s¹ ludzie rz¹dz¹cy,
którzy na rozkaz Unii Europejskiej niszcz¹ Polskê i Polaków?! Kim s¹ rz¹dz¹cy, którzy nie przejmuj¹ siê tym, ¿e
przez ich rz¹dy nie ma pracy
7 milionów ludzi, g³oduje 6
milionów osób, w tym 3 miliony dzieci, bezdomnych jest
600 tysiêcy osób, pope³nia
samobójstwo ka¿dego roku 5
tysiêcy osób, umiera z zimna
ka¿dej zimy setki bezdomnych?! Ludzie rz¹dz¹cy
wbrew zdrowemu rozs¹dkowi

i polskim interesom narodowym wpychaj¹ Polskê do
Unii Europejskiej, która chce
nas do reszty okraæ, zdominowaæ i skolonizowaæ.
Ile¿ wrogoci wobec Polaków, wobec polskich robotników przejawia w³adza, likwiduj¹c na rozkaz Unii Europejskiej jedn¹ z najlepszych w
Europie Fabrykê Kabli w
O¿arowie! Kim s¹ policjanci
i ochroniarze, którzy bezlitonie i z widoczn¹ na twarzach
przyjemnoci¹ bij¹ pracownice i pracowników broni¹cych
swojego zak³adu pracy,
przyw³aszczonego przez kapitalistycznego oszusta i bandytê?! Kto szkoli tych policjantów i ochroniarzy, których robotnicy s³usznie nazywaj¹ esesmanami i gestapowcami?! Kto szkoli policjantów,
którzy we Wroc³awiu bij¹ pielêgniarki i lekarzy protestu-

dowego Komitetu S³owiañskiego, aby nawi¹zaæ do wiekowej tradycji wspó³pracy pomiêdzy naszymi pañstwami i
narodami, na wszystkich poziomach ¿ycia spo³ecznego i
kulturowego, gospodarczego i
politycznego, w warunkach
nowego tysi¹clecia.
Konferencja wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie nie tylko rodowisk warszawskich,
ale równie¿ w ca³ej Polsce.
Aktualnoæ i wagê podjêtej
problematyki potwierdzili
liczni uczestnicy konferencji,

którzy brali w niej czynny,
twórczy udzia³, zg³aszaj¹c
wiele propozycji i wniosków.
Na konferencji przedstawiono 7 referatów programowych, dotycz¹cych analizy
sytuacji spo³ecznej, politycznej i kulturalnej S³owian Zachodnich oraz omawiaj¹cych
postulowane zasady wspó³pracy narodów s³owiañskich
w dobie globalizacji. Szczególnie wskazywano na koniecznoæ integracji s³owiañskiej

Dokoñczenie na stronie 3
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Naszym czytelnikom,
sympatykom i wszystkim
Polakom ¿yczymy szczêliwych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
pomylnego Nowego Roku
2003.
Oby nadchodz¹cy nowy rok by³
lepszy dla Polski.
Redakcja ,,Wspólnoty
Zarz¹d Naczelny Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

30 listopada 2002 roku w
Warszawie, w przepe³nionej
sali amfiteatralnej, przy ul.
Marsza³kowskiej 115 odby³a
siê miêdzynarodowa konferencja Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy:
mo¿liwoci i perspektywy
wspó³pracy i rozwoju. W
konferencji ogó³em udzia³
wziê³o 200 uczestników, w
tym przedstawiciele Czech,
S³owacji, Serbów £u¿yckich,
Rosji, Bia³orusi i Ukrainy.
Konferencja zosta³a zwo³ana z inicjatywy Miêdzynaro-

Obrady Konferencji S³owian Zachodnich 30.11.2002

Miejsce i rola s³owiañskiej Polski w epoce inwazji globalizmu
Bracia S³owianie!
My  Polacy, jako wspó³organizatorzy dzisiejszej konferencji, witamy przyby³ych na
ni¹ uczestników ze wszystkich
Pañstw s³owiañskich! Niechaj
gocinna s³owiañska ziemia
polska i jej stolica  Warszawa bêdzie dla Was natchnieniem do twórczych obrad.
Konferencja pozwoli nam przedyskutowaæ zachodnios³owiañskie problemy mo¿liwoci i
perspektyw wspó³pracy i rozwoju Polski, Czech, S³owacji i
Serbów £u¿yckich w kompe-

tentnym gronie delegatów z
ca³ej S³owiañszczyzny  Zachodniej, Po³udniowej i
Wschodniej.
Nasze obrady tocz¹ siê w
trudnym dla nas okresie celowego rozbijania naturalnej integracji S³owiañszczyzny oraz
wzmo¿onej ekspansji globalizmu, narzucaj¹cego sztuczn¹
integracjê na nierównych, kolonialnych prawach. Globalizm zagra¿a ca³emu wiatu,
a zw³aszcza S³owiañszczynie
i to g³ównie Zachodniej.
Nie ma ju¿ dzisiaj w¹tpliwoci, ¿e globalizm jest naj-

wy¿szym stadium kapitalizmu
i imperializmu oraz wspó³czesn¹ form¹ dominacji USA i
Unii Europejskiej nad wiatem. Globalizm to podporz¹dkowywanie USA i Unii Europejskiej innych Pañstw i Narodów, pozbawianie ich suwerennoci i to¿samoci narodowej, przyw³aszczanie ich gospodarki i ziemi, ograniczanie
ich produkcji i zalewanie zachodnimi towarami, wyzyskiwanie ich i niszczenie. Globalizm, nios¹cy niesprawiedliwoæ spo³eczn¹ oraz niewolê
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j¹cych przeciwko zamykaniu
ich szpitala i nie wyp³acaniu
zarobionych pieniêdzy?!
Ile¿ wrogoci wobec Polski
i polskich górników przejawia
w³adza, chc¹c na rozkaz Unii

Europejskiej zlikwidowaæ 7
kopalni i wyrzuciæ na bezrobocie 35 tysiêcy ludzi! Podobnie Unia Europejska niszczy
ostatnio polskie hutnictwo.
Dlatego wzmagaj¹ siê protesty górników, hutników i innych ludzi pracy okradanych
przez unijnych kapitalistów.
Wobec takiej szybkiej i
konsekwentnej likwidacji
Polski, nie ma ju¿ na co czekaæ. Trzeba siê stanowczo
przeciwstawiæ w³adzy i jej
zgubnemu pêdowi do Unii
Europejskiej. Trzeba popieraæ
pracowników O¿arowa broni¹cych swojej likwidowanej
fabryki. Trzeba popieraæ rolników broni¹cych swojej ziemi. Trzeba popieraæ górników, którzy niemal w ca³oci
opowiedzieli siê w referendum za strajkiem generalnym w obronie swoich kopalni.
Pomimo smutnej w tym
roku Barburki, ¿yczymy
okradanym górnikom zwyciêstwa w walce z w³adz¹ o uratowanie cennych dla Polski
kopalni.
Nadchodzi czas ostatecznego przesilenia. Najwy¿szy
to czas, aby raz na zawsze
odrzuciæ integracjê Polski z
niszcz¹c¹ nas Uni¹ Europejsk¹ i zachowaæ w ten sposób
niepodleg³oæ i samodzielnoæ. Najwy¿szy czas, aby

zmieniæ w³adzê i ca³¹ orientacjê polityczno-gospodarczospo³eczn¹. Zahamowaæ trzeba natychmiast wyprzeda¿
polskiego maj¹tku narodowego, a zw³aszcza ziemi oraz
rozpocz¹æ odzyskiwanie

czyzn¹ mo¿e byæ pocz¹tkiem
naszego wielkiego rozwoju i
pocz¹tkiem koñca Unii Europejskiej. W celu zobrazowania tego problemu, zorganizowalimy w Warszawie 30 listopada br. miêdzynarodow¹

sprzedanych obiektów. Zerwaæ trzeba z unijnymi ograniczeniami produkcyjnymi i
zwiêkszyæ produkcjê rolnoprzemys³ow¹ na rynek krajo-

konferencjê Polska, Czechy,
S³owacja, Serbowie £u¿yccy 
mo¿liwoci i perspektywy
wspó³pracy i rozwoju. Wziê³o w niej udzia³ oko³o 200

Europejsk¹. Co wiêcej, rodki masowego przekazu w Polsce nic nie powiedzia³y o konferencji. Jest to totalitarne
dzia³anie wed³ug zasady: Co
przeciwstawia siê Unii Europejskiej, tego nie ma. Oto jak
niemoralni i agenturalni s¹
dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, którzy w Polsce wys³uguj¹ siê Unii Europejskiej. Tak wygl¹daj¹ wolne i demokratyczne media
w naszym Kraju, wykupione
i zorganizowane przez Uniê
Europejsk¹, k³ami¹ce i na
ka¿dym kroku dzia³aj¹ce
przeciwko interesom Polaków, a zw³aszcza ludzi pracy.
Na konferencjê nie przyby³
te¿ ani nie przys³a³ nikogo w
swoim imieniu minister
spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz. On te¿
zapewne wyznaje zasadê, ¿e
wszystko co przeciwstawia
siê Unii Europejskiej, tego
nie ma i byæ nie mo¿e.
Tymczasem nasza miêdzynarodowa konferencja s³owiañska by³a m¹dr¹ wyk³adni¹ wspó³pracy i integracji
S³owiañszczyzny Zachodniej
z mo¿liwoci¹ utworzenia
Federacji Polsko-Czesko-S³owackiej. To ona najlepiej zabezpieczy nasze wspólne in-

z ba³kañsk¹ integracj¹ S³owiañszczyzny Po³udniowej od
S³owenii przez Jugos³awiê do
Bu³garii oraz z integracj¹ S³owiañszczyzny Wschodniej,
obejmuj¹c¹ Rosjê, Bia³oru i
Ukrainê.
Oparcie suwerennej Polski o cis³¹ wspó³pracê ze S³owiañszczyzn¹ Wschodni¹ i
Po³udniow¹ to dynamiczny
wzrost naszej produkcji rolno-przemys³owej, likwiduj¹cy
bezrobocie i umo¿liwiaj¹cy
wysokie zarobki rolnikom,
robotnikom i inteligencji.
Maj¹c takie perspektywy, nie
s³uchajmy k³amstw i bredni
ludzi w³adzy o rzekomych
korzyciach wynikaj¹cych z
integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Takich korzyci, choæby dop³at do rolników, nie ma i nie
bêdzie! Tê unijn¹ integracjê
trzeba stanowczo odrzuciæ,
jeli na mapie Europy chcemy zachowaæ Polskê!
Z okazji wi¹t Zimy, Bo¿ego Narodzenia i Nowego
Roku 2003, sk³adam wszystkim Polakom w Polsce i za
granic¹ najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomylnoci!
Przede wszystkim ¿yczmy
sobie wszyscy odrzucenia integracji z Uni¹ Europejsk¹,
aby Polska pozosta³a Polsk¹!
¯yczenia wszelkiej pomylnoci lê naszym Braciom-S³owianom we wszystkich Pañstwach S³owiañskich! ¯yczenia wszelkiej pomylnoci
przesy³am naszym antyglobalistycznym Zwolennikom i

Demonstracja antywojenna, Warszawa, 14.12.2002

wy i wschodni, a tym samym
zlikwidowaæ bezrobocie.
W³adza jak ognia boi siê
naszej doktryny suwerennoci Polski opartej o wszechstronn¹ wspó³pracê z Pañstwami s³owiañskimi. Integracja Polski ze S³owiañsz-
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osób. Oprócz Polaków, przyby³o 35 osób z Czech, S³owacji, Rosji, Bia³orusi, Ukrainy
i Serbo³u¿yc. Nie przybyli
zaproszeni dziennikarze,
maj¹c zakaz uczestniczenia w
konferencjach przeciwstawiaj¹cych siê integracji z Uni¹

teresy narodowe oraz socjalne interesy ludzi pracy. Przy
takiej Federacji, bior¹cej pod
opiekê Serbów £u¿yckich, nie
ma szans germanizacja i globalizm. Tym bardziej, ¿e integracja S³owiañszczyzny
Zachodniej ma byæ zwi¹zana

Sympatykom w pozosta³ych
Pañstwach Europy i wiata!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu
S³owiañskiego

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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na zasadach suwerennoci i
zachowania to¿samoci pañstwowej i kulturowej. Obradom przewodniczyli Jan Minaø (Praga, Republika Cze-

Siergiej I. Kostian - Przewodnicz¹cy Komitetu S³owiañskiego Bia³orusi, deputowany parlamentu Bia³orusi,
W³adimir L. Ka³asznikow 
Rektor Moskiewskiego Insty-

W dyskusji wyst¹pi³o 30
przedstawicieli ze wszystkich
uczestnicz¹cych w konferencji Krajów, m. in.: V.N. Romaszczenko, J. Dovolil (odczyta³ te¿ list od pos³a S. Gro-

politykê na kierunku wschodnim.
Konferencja przyjê³a
wspóln¹ rezolucjê dotycz¹c¹
aktualnej sytuacji S³owiañszczyzny Zachodniej w warunkach politycznych wspó³czesnego wiata.
W czasie, kiedy komisja
redakcyjna opracowywa³a
ostateczn¹ wersjê rezolucji
odby³ siê wystêp artystyczny
Igora S³awicza. Po wystêpie
artysty T. Sikorski przedstawi³ tekst rezolucji, która zosta³a zaakceptowana przez
uczestników.
Po zakoñczeniu konferencji odby³o siê posiedzenie Prezydium Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego.

W Konferencji uczestniczy³o du¿o przedstawicieli
m³odzie¿y, ¿ywo zainteresowanej przysz³oci¹ naszych
Krajów. Rozdawano s³owiañsk¹ prasê m.in. gazety: Slovanská Vzájemnost (z Czech
- red. Zdìnek Hoøeni), Slovanská Vzájomnos (ze S³owacji - red. Maro Puchowský), Obrazowanie (z
Rosji  red. W.L. Ka³asznikow) i Wspólnota (z Polski
- red. Barbara Krygier).
Pozdrowienia dla konferencji nadesz³y z Belgradu,
Sofii, Moskwy i Kijowa. 1
grudnia 2002 roku gocie zagraniczni zwiedzili Warszawê, m.in. Zamek Królewski.

Obrady Konferencji S³owian Zachodnich 30.11.2002

ska), Barbara Krygier (Warszawa, Polska).
Wyst¹pili kolejno: Jan Minaø  Przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu
S³owiañskiego, Boles³aw Tej-

tutu Stosunków Miêdzynarodowych i Miêdzyregionalnych, Niko³aj F. £awrinienko
- Przewodnicz¹cy Komitetu
S³owiañskiego Ukrainy.

spièe), B. Jeznach, J. Mraèek,
W. Wielopolski, M. Kovalkova, E. Szopka, J. Blecha, W³.
Bojarski, M. Vogl, R. Fuss, G.
Cimek, M. Mudroch, J. Wieluñski, Z. Adorjan, K. Wa³-

PRAGA, 2 GRUDNIA 20002 R.
DRODZY POLSCY PRZYJACIELE!
W

IMIENIU CZESKICH UCZESTNIKÓW

WARSZAWSKIEJ KONFE-

S£OWIAN ZACHODNICH CHCEMY WYRAZIÆ JESZCZE RAZ
WDZIÊCZNOÆ ZA WASZ¥ GOCINNOÆ I ZA TO, ¯E TAK TROSKLIWIE, CIEP£O I SERDECZNIE PRZYJMOWALICIE NASZ¥ DELEGACJÊ.
PRZEDE WSZYSTKICH CHCEMY POGRATULOWAÆ WAM POMYLNEGO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI. DOCENIAMY WASZ SOLIDNY WYSI£EK I ORGANIZACJÊ.
PROSIMY PRZYJ¥Æ NASZ¥ PRZYJACIELSK¥ WDZIÊCZNOÆ I ¯YCZENIA SUKCESÓW W REALIZACJI ZAMIERZEÑ , KTÓRE WSPÓLNIE
SFORMU£OWALIMY W DOKUMENTACH KONFERENCJI.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO MILI POLSCY PRZYJACIELE.
RENCJI

Zwiedzanie Warszawy przez zagranicznych uczestników konferencji

kowski - Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu S³owiañskiego, Maro Puchovský 
przedstawiciel Komitetu S³owiañskiego Republiki S³owackiej, Sieghard Kozel 
przedstawiciel S³owiañskiego Forum Serbów £u¿yckich,

W imieniu Klubu Czeskiego Pogranicza, który urós³
obecnie do 20 tysiêcznej organizacji obywatelskiej, wyst¹pi³ Miroslav Cisaø. Nastêpnie
wyst¹pi³ Sekretarz Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego Jozef Nalepka.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

kowski, A. Wlaz³o, Z. Kuligowski.
T.Koziara-Martel wyst¹pi³
z wnioskiem, aby wystosowaæ
apel do rz¹du RP, aby zgodnie ze swoimi zapowiedziami
faktycznie zacz¹³ realizowaæ
now¹, otwart¹ i pozytywn¹

JAN MINAØ
PRZEWODNICZ¥CY MIÊDZYNARODOWEGO
KOMITETU S£OWIAÑSKIEGO
KAREL JANDA
PRZEWODNICZ¥CY KLUBU
CZESKIEGO POGRANICZA
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klasow¹ i narodow¹, wyzyskuje ca³e Narody, a zw³aszcza ludzi pracy. Zapewnia maksymalny zysk bogatej mniejszoci przez maksymalny wyzysk
biednej wiêkszoci. Likwiduje
spo³eczn¹ w³asnoæ wspóln¹ i
skupia w³asnoæ i bogactwo w
rêkach nielicznych. Pozbawia
wiêkszoæ ludzi godziwych zarobków, a wielu z nich pozbawia pracy i mieszkañ, powoduj¹c biedê, bezrobocie i bezdomnoæ. Takiego wiatowego ³adu
globalistycznego z nielicznymi
Pañstwami dominuj¹cymi i z
licznymi Pañstwami zdominowanymi pilnuje NATO, którego bazy rozprzestrzeniaj¹ siê
wraz z ekspansj¹ globalizmu.
Dla realizacji jego interesów,
NATO uzurpuje sobie prawo
do ka¿dej formy zbrojnej agresji w ka¿dym miejscu i czasie
przeciwko ka¿demu Pañstwu.
Uzurpuje sobie równie¿ prawo
do t³umienia wewnêtrznych
protestów spo³ecznych w poszczególnych Pañstwach.
Przeciwko takiemu antyludzkiemu i antynarodowemu
globalizmowi, skuteczn¹ zapor¹ mo¿e byæ zjednoczona S³owiañszczyzna, mog¹ca zapewniæ wszystkim swoim Narodom bezpieczeñstwo i rozwój.
Zjednoczenie S³owiañszczyzny w formule socjalizmu nast¹pi³o w wyniku II wojny
wiatowej w 1945 roku. Przynios³o ono Polsce odzyskanie
zgermanizowanych ziem zachodnich i pó³nocnych, a
wszystkim Narodom s³owiañskim ³¹cznie z Narodem Serbo-£u¿yckim zapewni³o na 45
lat bezpieczeñstwo i du¿e mo¿liwoci rozwoju demograficznego, owiatowego, naukowego,
gospodarczego i socjalnego
oraz wzrostu dobrobytu. Nie
zapominajmy, ¿e zacofana i
zniszczona wojn¹ Polska sta³a
siê w latach 70-tych dziesi¹t¹
si³¹ gospodarcz¹ wiata. Dzisiaj zajmujemy miejsce czterdzieste.
Rok 1990 sta³ siê pocz¹tkiem lawinowej dezintegracji
S³owiañszczyzny i wymierzonej w ni¹ spotêgowanej ekspansji globalizmu. Godnym zastanowienia jest zdumiewaj¹cy fakt, ¿e zintegrowana w formule socjalizmu S³owiañszczyzna przy zmianie ustroju nie
zachowuje korzystnej integracji lecz nieomal programowo
dezintegruje siê ze szkod¹ dla
wszystkich s³owiañskich Narodów. Ile w tym naszej w³asnej
g³upoty, a ile dywersji zachod-

niej, zw³aszcza amerykañskiej
i niemieckiej, oceni historia. W
ka¿dym b¹d razie, zamiast
zmieniaæ ustrój w ca³ej zintegrowanej S³owiañszczynie,
dalimy siê podzieliæ i os³abiæ
wobec naporu zaborczego globalizmu. Jak na zamówienie
rewan¿yzmu niemieckiego,
zosta³y rozwi¹zane wi¹¿¹ce
nasze Pañstwa struktury gospodarcze i wojskowe. Wprawdzie pokojowo, ale szkodliwie
i sztucznie rozdzielono na osobne Pañstwa trzy spokrewnione ze sob¹ Narody  rosyjski,
ukraiñski i bia³oruski oraz
dwa najbli¿sze sobie Narody 
czeski i s³owacki. Natomiast
poprzez sprowokowan¹ przez
NATO wojnê domow¹ rozerwano Narody Jugos³awii na

chodnimi towarami, zwiêkszanie naszego bezrobocia, obni¿anie naszej stopy ¿yciowej i
zwiêkszanie obszarów biedy.
Nastêpnie, dla wyjcia ze spowodowanego przez globalizm
kryzysu, proponuje siê Pañstwom s³owiañskim integracjê
z Uni¹ Europejsk¹. By³by to
zabór ca³ej gospodarki i utrata suwerennoci pañstwowej.
W procesie globalizacji, najwiêksze zagro¿enie zawis³o
nad S³owiañszczyzn¹ Zachodni¹. Oderwana od reszty S³owiañszczyzny, a zw³aszcza od
Rosji, sta³a siê ³atwym ³upem
globalizmu. Serbom £u¿yckim
w Niemczech grozi wyzucie z
wszelkiej w³asnoci i ca³kowita germanizacja. Czechom,
S³owacji i Polsce grozi ca³ko-

Obrady Konferencji S³owian Zachodnich 30.11.2002

5 odrêbnych Pañstw, dokonuj¹c przy tym w 1999 roku zbrojnej agresji na now¹ Jugos³awiê. Uczyniono to dlatego, by
³atwiej opanowaæ rozdzielone
i pomniejszone oraz izolowane
od siebie Pañstwa s³owiañskie.
Polskê te¿ próbowano podzieliæ na trzy Pañstwa  Kaszubskie, Polskie i l¹skie, gdzie
dzia³a stworzony i op³acany
przez Niemców Ruch Autonomii l¹ska. A co najwa¿niejsze,
wszystkie Pañstwa s³owiañskie programowo przeciwstawia siê Rosji, z wielk¹ szkod¹
polityczn¹, gospodarcz¹, handlow¹ i socjaln¹ dla nas
wszystkich.
Wobec
rozdzielonych
Pañstw s³owiañskich zastosowano ten sam scenariusz globalistycznej dominacji. Za
obiecane po¿yczki i inwestycje,
globalizm narzuci³ s³owiañskim Pañstwom prywatyzacjê
i restrukturyzacjê gospodarki
czyli przejmowanie naszych fabryk i ziemi przez zachodni
kapita³, zmniejszanie naszej
produkcji i zalewanie nas za-
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wity zabór maj¹tku narodowego. Ju¿ teraz w Polsce w³asnoci¹ zachodniego kapita³u jest
90% gazet i stacji radiowych i
telewizyjnych, 80% banków,
70% przemys³u, 60% handlu i
oko³o milion hektarów ziemi.
O po³owê zmniejszy³a siê produkcja i stopa ¿yciowa. Bezrobotnych jest 7 milionów, g³oduj¹cych 6 milionów, a bezdomnych 600 tysiêcy. W przypadku wejcia do Unii Europejskiej bêdzie nam jeszcze biedniej. Czechom grozi utrata Sudetów na rzecz Niemiec, a Polsce  utrata l¹ska, Ziemi Lubuskiej, Pomorza oraz Warmii
i Mazur.
Propozycja rozszerzenia
Unii Europejskiej o 10 Pañstw,
w tym 5 s³owiañskich, wci¹gniêcie Czech i Polski do
NATO oraz propozycja jego
rozszerzenia o dalsze 7
Pañstw, w tym 3 s³owiañskich,
to skolonizowanie przede
wszystkim przez Niemcy S³owiañszczyzny Zachodniej i Po³udniowej i przeciwstawienie
jej S³owiañszczynie Wschod-

niej, g³ównie Rosji, to przekrelenie korzystnych wyników II
wojny wiatowej.
Wobec takiego totalnego zagro¿enia, albo S³owiañszczyzna stanie siê cywilizacyjnie
bezwartociow¹ koloni¹ globalizmu albo wykreuje now¹ cywilizacjê ratuj¹c¹ Narody
przed globalizmem.
Potrzebne jest po temu
przekonanie o du¿ych mo¿liwociach i perspektywach
wspó³pracy i rozwoju Narodów
i Pañstw S³owiañskich. Mo¿liwoci te stan¹ siê realne przez
kategoryczne odrzucenie integracji z Uni¹ Europejsk¹,
utrzymanie narodowej w³asnoci gospodarki, a zw³aszcza ziemi, wyst¹pienie z NATO, przyjêcie w³aciwego kierunku integracji miêdzynarodowej. Nie
ulegajmy nigdy planom integracyjnym Zachodu, bo zawsze
wobec S³owiañszczyzny maj¹
one charakter kolonizacyjny.
Twórzmy w³asne koncepcje
integracyjne.
Bliska realizacji wydaje siê
ponowna integracja S³owiañszczyzny Wschodniej 
Rosji, Bia³orusi i Ukrainy. Ma
ona podstawowe znaczenie dla
powstrzymania inwazji globalizmu, dla bezpieczeñstwa
Narodów s³owiañskich.
Dojrzewaæ równie¿ musi w
naszych umys³ach koncepcja
ponownej integracji S³owiañszczyzny Po³udniowej  wszystkich s³owiañskich Pañstw ba³kañskich od S³owenii, poprzez
Chorwacjê, Boniê-Hercegowinê, Jugos³awiê czyli Serbiê i
Czarnogórê, Macedoniê, a¿ po
Bu³gariê.
Dla S³owiañszczyzny Zachodniej warunkiem suwerennoci i wielkiego rozwoju jest
konfederacja lub federacja
Czech, S³owacji i Polski, bior¹ca pod swoj¹ opiekê Serbów
£u¿yckich. Bêdzie to spe³nienie testamentu naszych wielkich przywódców, którzy podpisali w Londynie 11 listopada 1940 roku Deklaracjê Polsko-Czechos³owack¹, a 23
stycznia 1942 roku Uk³ad Polsko-Czechos³owacki. Gdyby
taka federacja powsta³a w
1939 roku, odmieni³aby losy
Europy i wiata. Losy te odmieni taka federacja równie¿
w dobie obecnej. Bowiem
wspólny potencja³ S³owacji,
Polski i Czech jest równy niemieckiemu, a zasoby rolne i surowcowe znacznie przewy¿szaj¹ zasoby Niemiec.

Integracja S³owiañszczyzny
Zachodniej, Po³udniowej i
Wschodniej musi byæ punktem
wyjcia do integracji ca³ej S³owiañszczyzny we Wspólnotê
S³owiañsk¹. Bêdzie to wszechstronne przymierze wszystkich suwerennych Pañstw s³owiañskich. Wspólnota S³owiañska zniweczy raz na zawsze niemieckie i globalistyczne, unijne i natowskie Drang
nach Osten. Zapewni Narodom s³owiañskim wielki rozwój.
Dysponujemy we wszystkich naszych Pañstwach spo³ecznym ruchem soborów i komitetów s³owiañskich. Mamy
wród nich wielu polityków,
naukowców, artystów. Wykorzystajmy ten twórczy potencja³ intelektualny do twórczoci artystycznej, do naukowych
badañ i konferencji toruj¹cych
drogê naszej wspó³pracy. Naszym najwa¿niejszym zadaniem jest wychowywanie elit
politycznych do przeciwstawienia siê integracji z NATO i
Uni¹ Europejsk¹, do obrony
naszej narodowej w³asnoci i
suwerennoci, do obrony ca³ej
niepodzielnej S³owiañszczyzny.
Mocne uduchowienie Narodów s³owiañskich daje im
szczególne poczucie pos³annictwa, nie tylko wobec ca³ej S³owiañszczyzny, ale tak¿e wobec
Europy i wiata! Przejawem
tego by³o wielkie powiêcenie
Pañstw s³owiañskich w zwyciêskiej wojnie z faszystowskimi Niemcami, z myl¹ o w³asnej wolnoci i wolnoci innych
Narodów!
Naszym s³owiañskim pos³annictwem jest przeciwstawienie siê globalizmowi, wy³onienie nowego ustroju sprawiedliwoci spo³ecznej, nowego sprawiedliwego ³adu wiatowego daj¹cego równe prawa
wszystkim Pañstwom, nowej
cywilizacji s³owiañskiej potêguj¹cej nasze mo¿liwoci twórcze!
Bracia S³owianie! Patrzy
na nas Historia! Patrz¹ na nas
inne Narody! Zjednoczona S³owiañszczyzna stanowi jeden z
najwa¿niejszych i najpotê¿niejszych geopolitycznych obszarów wiata! Nie zawiedmy tych, którzy wierz¹ w s³owiañskie pos³annictwo, nios¹ce antyglobalistyczne wyzwolenie!
Boles³aw Tejkowski
Referat na miêdzynarodow¹
konferencjê Polska, Czechy,
S³owacja, Serbowie £u¿yccy
mo¿liwoci i perspektywy
wspó³pracy i rozwoju; Warszawa, 30 listopada  1 grudnia
2002 roku
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Mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju

J

estemy wiadkami
narastania konfliktu
miêdzynarodowego,
spowodowanego sporem o
koncepcjê nowego ³adu wiatowego.
Narzucany przez USA i
Uniê Europejsk¹ oraz NATO
nowy ³ad wiatowy, podporz¹dkowuj¹cy wszystkie
Pañstwa wiata globalistycznej dominacji amerykañsko-unijnej, nie mo¿e
byæ aprobowany. Grozi on
bowiem odbieraniem Narodom w³asnoci i to¿samoci,
odbieraniem Pañstwom suwerennoci, rozszerzaniem
sfery wyzysku i biedy.
Opowiadamy siê za takim nowym ³adem wiatow ym , k tóry gwara n tu je
wszystkim Pañstwom suwerennoæ, nietykalnoæ w³asnoci, równe prawa do rozwoju, równe obowi¹zki we
wspó³pracy miêdzynarodowej.
Jestemy wiadomi znaczenia i odpowiedzialnoci
S³owiañszczyzny w kszta³towaniu nowego ³adu wiatowego. Wynika to z ogromnego potencja³u ca³ej S³owiañszczyzny i zajmowania
przez ni¹ wielkiego euroazjatyckiego obszaru geopolitycznego.
Szczególne miejsce zajmuje po³o¿ona w centrum
Europy S³owiañszczyzna
Zachodnia, do której nale¿¹
Polska, Czechy, S³owacja i
Se r bo wie £u ¿ycc y. S ³ owiañszczyzna Zachodnia
jest integraln¹ i nieod³¹czn¹ czêci¹ ca³ej S³owiañszczyzny, jest organicznie
zwi¹zana ze S³owiañszczyzn¹ Po³udniow¹ i Wschodni¹.
Ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, S³owiañszczyzna
Zachodnia jest najbardziej
nara¿ona na Drang nach
Osten, broni¹c przed nim
ca³¹ S³owiañszczyznê.
Dzisiaj Drang nach
Osten wyra¿a siê nie tylko
terytorialnymi i maj¹tkowymi roszczeniami Niemiec,
neguj¹cych wyniki II wojny
 w i at ow ej, ale p rzed e
wszystkim wyra¿a siê globalistyczn¹ inwazj¹ USA, Unii
Europejskiej i NATO na ca³e
terytoria wszystkich Pañstw
S³owiañskich.
W poczuciu odpowiedzialnoci za los naszych najbar-

dziej zagro¿onych Narodów
S³owiañszczyzny Zachodniej, kategorycznie przeciwstawiamy siê wyprzeda¿y
naszych maj¹tków narodowych obcemu kapita³owi.
¯ ¹ d am y b ezw z g l ê d n e g o
zwrotu bezprawnie ju¿ zagrabionego maj¹tku narodowego. Za nieuzasadnione
uwa¿amy niemieckie ¿¹dania uniewa¿nienia s³usznych i nieodwracalnych, antyfaszystowskich dekretów
Prezydenta Czechos³owacji
Benesza oraz postanowieñ
konferencji poczdamskiej,
na mocy których zintegrowano Ziemie Zachodnie i
Pó³nocne z Polsk¹. Przeciwstawiamy siê równie¿ jakimkolwiek zmianom granic
naszych zachodnios³owiañskich Pañstw, na przyk³ad
po³udniowej granicy S³owacji.
Dobro naszych zachodnios³owiañskich Narodów i
Pañstw wymaga zdecydowanego przeciwstawienia siê
integracji z Uni¹ Europejsk¹. Nale¿y uczyniæ wszystko, aby referenda w naszych
Pañstwach odrzuci³y integracjê.
Dobro naszych Narodów
wymaga równie¿ przeciwstawienia siê integracji z
NATO, które jest ¿andarmem podporz¹dkowuj¹cym
poszczególne Pañstwa celom
globalizmu. Dlatego wyra¿amy swój sprzeciw rozszerzaniu NATO na Wschód jako
konfliktogennemu procesowi nastawiania przeciwko
Rosji wszystkich pozosta³ych Pañstw s³owiañskich.
W celu najlepszego zabezpieczenia S³owiañszczyzny
Zachodniej przed zagro¿eniami oraz stworzenia dla
niej najlepszych warunków
rozwoju, nale¿y inicjowaæ
cis³¹ i wszechstronn¹
wspó³pracê Czech, S³owacji,
Polski i Serbów £u¿yckich,
a zw³aszcza wspó³pracê naukow¹, techniczn¹, owiatow¹, gospodarcz¹, kulturaln¹
i polityczn¹. Wspó³praca
taka mo¿e doprowadziæ do
powstania Konfederacji Polsko-Czesko-S³owackiej. Zapewni ona bezpieczeñstwo i
dobrobyt swoim obywatelom, stanie siê mocnym
czynnikiem stabilizuj¹cym
dobre stosunki politycznogospodarcze w Europie.
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Pragniemy, aby wszechstronna wspó³praca polskoczesko-s³owacko-serbo³u¿ycka funkcjonowa³a w cis³ym
sojuszu z Pañstwami Po³udniowej i Wschodniej S³owiañszczyzny, stwarzaj¹c
przes³anki do powstania
W sp ó l n o t y S ³ o w i a ñ sk i e j
jako przymierza wszystkich
Narodów i Pañstw s³owiañskich.
Uczestnicy konferencji
wyra¿aj¹ oburzenie na odmowê przez w³adze Republiki Czeskiej wizy Prezydentowi Bia³orusi, Honorowemu Przewodnicz¹cemu Miêdzynarodowego Komitetu
S³owiañskiego Aleksandrowi £ukaszence, a tym samym uniemo¿liwienie mu
udzia³u w szczycie NATO w
Pradze. Jest to naruszenie
zasad demokracji w stosunkach miêdzynarodowych.
Uczestnicy konferencji
protestuj¹ przeciwko bezprawnemu przetrzymywaniu w wiêzieniu w Hadze
by³ego Prezydenta Jugos³awii Slobodana Miloszewicza
i ¿¹daj¹ jego natychmiastowego uwolnienia.
Uczestnicy konferencji
wyra¿aj¹ swój sprzeciw wobec planowanej przez USA i
NATO agresji zbrojnej na
Irak oraz trwaj¹cej agresji
Izraela na Palestynê. Apeluj¹ o utworzenie suwerennego Pañstwa Palestyñskiego oraz o zniesienie na³o¿onego na Irak embarga i o
pokojowe rozwi¹zanie problemów irackich.
Uczestnicy konferencji
se r de c z n i e p o z d r a w i a j ¹
bratni Naród Serbo³u¿ycki.
Z ca³ego serca gratulujemy
z okazji dziewiêædziesi¹tej
rocznicy za³o¿enia organizacji Domowina. Konferencja
popiera ¿¹danie Domowiny, aby w³adze pañstwowe
Niemiec uzna³y j¹ za oficjalnego przedstawiciela Serbów £u¿yckich.
Niniejsza Rezolucja stanie siê wytyczn¹ dzia³ania
Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego i krajowych Komitetów S³owiañskich.
Warszawa,
30 listopada 2002 roku

Krótki zarys dziejów
wyzysku i zniemczania
CZYLI HISTORIA DAWNEJ

WSPÓLNOTY

PO£ABSKO-NIEMIECKIEJ

S³owianie po³abscy stano- nedzki zwi¹zek plemion albo
wili du¿¹ wspólnotê plemion Królestwo s³owiañskie,
zachodnio-s³owiañskich, za- obejmuj¹ce Obodrytów (po³omieszkuj¹c¹ terytorium od wa XII wieku) i inne plemiorzeki £aby (niem. Elbe) i jej na. W wyniku nieustaj¹cej
dop³ywu, rzeki Sa³y na zacho- agresji
potê¿niejszych
dzie, do rzeki Odry na Wscho- pañstw feudalnych i nasiladzie i po Ba³tyk na pó³nocy. j¹cych siê przeciwieñstw spoPlemiona te styka³y siê ze ³ecznych, pierwsze pañstwoS³owianami ba³tyckimi albo woci s³owiañskie okaza³y siê
pomorskimi. Zgodnie z pierwszymi
dokumentami ród³owymi z VI wieku
o S³owianach po³abskich, dzielili siê oni
na Serbów ³u¿yckich, Bodryczów
(albo Obodrytów)
oraz Lutyczów (Lutyków albo Wieletów, Wilców). W VIX wieku wród S³owian po³abskich
mia³ miejsce proces
feudalizacji. W tym
czasie zajmowali siê
oni upraw¹ ziemi,
sadownictwem i
ogrodnictwem. W X
wieku S³owianie
po³abscy mieli znacz¹ce grody jak na
przyk³ad Stargard
(por. dzisiejszy StarKruszwica, XI-wieczny koció³, który
gard Szczeciñski), powsta³ na gruzach wi¹tyni pogañskiej
Dymin i inne, rozwijali rzemios³o. Ziemia by³a jednak nietrwa³e i upad³y w
wród S³owian ich prywatn¹ XII wieku pod ciosami graw³asnoci¹, co sta³o siê pod- bie¿ców. Zagarniête w niestaw¹ do feudalizacji i wytwo- mieckie jarzmo feudalne plerzenia pierwszych pañstwo- miona S³owian po³abskich
woci. Rozwój tych pañstwo- wielokrotnie organizowa³y
woci nastêpowa³ w nieusta- potê¿ne powstania antyniej¹cej wojnie, przeciwko agre- mieckie, przechodz¹c do nasywnym plemionom germañ- tarcia na zaborców. Po³abiaskim  Sasom, Duñczykom i nie okazali uporczywy sprzeinnym, zapocz¹tkowanej jesz- ciw wobec polityki germanicze w V-VI wieku. Systema- zacji. Zdo³a³a jednak zachotyczny napór feuda³ów nie- waæ swoj¹ odrêbnoæ tylko
mieckich na S³owian po³ab- czêæ ³u¿yckich Serbów  Serskich zacz¹³ siê w X wieku, bo³u¿yczanie.
stanowi¹c jeden z przejawów
Bodrycze czyli inaczej
polityki Drang nach Osten. W Obodryci stanowili najpotê¿wojnie przeciwko S³owianom niejsze sporód pó³nocnych
po³abskim najedcy niemiec- plemion S³owian po³abskich,
cy organizowali specjalne ob- od dawna zajmuj¹cych miêszary wojskowe, tak zwane dzyrzecze Traw(n)y i Warny.
marchie, wykorzystuj¹c w G³ównym ich miastem by³
charakterze swoich wys³anni- Wielegrad (póniej przemiaków misjonarzy chrzecijañ- nowany przez Niemców na
skich. Agresja niemieckich Meklenburg).
feuda³ów napotka³a silny
Obodryci to czêæ S³owian
opór S³owian po³abskich W po³abskich stanowi¹cych w
czasie wojny z najedcami koñcu VIII wieku pó³noc¹
okrzep³y pierwsze wczesno- albo bodryck¹ grupê plemion:
feudalne pañstwowoci S³o- Drzewianie (mieszkali na zawian po³abskich, z których chodnim brzegu £aby (pónajwa¿niejszymi by³y: WeDokoñczenie na stronie 7
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Apel Wawelski czyli odezwa ze smoczej jamy
Jerzy Eligiusz Wieluñski

Gazeta Wyborcza opublikowa³a Apel Wawelski wraz z
artyku³em Adama Michnika.
Ten Apel jak i artyku³ s¹
bardzo trudne do zrozumienia. Miejscami brzmi to
wszystko wrêcz humorystycznie. Do czego to mo¿na porównaæ? Najbardziej mi to przypomina artyku³ Generalnego
Gubernatora Dr Hansa Franka, opublikowany w Krakauer Zeitung z dnia 26 padziernika 1944 roku pt. Piêæ
lat Generalnej Gubernii
(Fûnf Jahre des GG). Analogii jest znacznie wiêcej; apel
podpisali przecie¿ obywatele Krakowa, a zatem Krakowiacy. A powinno byæ Krakowiacy i Górale - nie nale¿y zapominaæ
o Goralenvolku. Zdumiewa tylko odwo³ywanie siê do Wawelu, bo
przecie¿ Wanda, pierwsza
mieszkanka Wawelu nawet
siê w Wile utopi³a, nie chc¹c
Niemca za ma³¿onka. W ka¿dym razie, Krakowiakom
musi byæ dobrze znany i orygina³ apelu dr Franka i jego
niemiecki przek³ad. Dziwi
tylko data - dlaczego 11 listopada? Przecie¿ w ca³ej Polsce
rozbrajano wtedy Niemców,
którzy wynosili siê wreszcie
z Polski. Jest to nietaktem w
stosunku do Unii Europejskiej czyli najnowszego przepoczwarzenia Pañstwa Niemieckiego, jego rozszerzenia
na ca³¹, tumanion¹ Europê;
tumanion¹ przy pomocy europejskiej propagandy w goebbelsowskim stylu. Pisze o
tym autor czeski, Boøivoj
Èelovský, wielokrotnie ju¿
przeze mnie cytowany w PATRIOTYCZNEJ prasie polskiej.
Dr Frank wystosowa³ swój
apel do Polaków, kiedy armie
sojusznicze  sowieci i si³y
pañstw zachodnich okr¹¿a³y
hitlerowsk¹ smocz¹ bestiê.
Dzisiaj w ca³ej Polsce
gwa³townie wzrasta wiadomoæ miertelnego zagro¿enia, jakie niesie dla Polski
planowany Anschluss czyli
przy³¹czenie ziem polskich do
Niemiec. Gadanina o jakiej
tam Unii Europejskiej jest
- trzeba przyznaæ - inteligentnym wybiegiem, maskuj¹cym
prawdziwe cele tej unii o
brunatnych korzeniach i faszystowskiej naturze. Widz¹c, ¿e Polacy nie daj¹ siê
kompletnie og³upiæ, pewne
osobistoci wystosowuj¹ ów

¿a³osny a na po³y humorystyczny apel  niby od wawelskiego smoka ...
Powo³ywanie siê na pana
Mi³osza i pani¹ Szymborsk¹
to ju¿ farsa. A có¿ maj¹ wspólnego ci oboje pañstwo z patriotyzmem? Wed³ug pana
Mi³osza Polska pod rz¹dami
Hitlera, a cilej Generalna
Gubernia to Gangster Gau,
czyli okrêg gangsterów.
Gangsterami bowiem nazywa
pan Mi³osz Polski Ruch Oporu. O patriotycznej twórczoci pani Szymborskiej (z okresu stalinizmu) te¿ doskonale

pamiêtamy. Wiemy, z jakim
uwielbieniem odnosi³a siê ta
Dama do Stalina i rewolucji
bolszewickiej.
Apeluj¹cy myl¹ ponadto
piêkn¹ ideê zjednoczonej Europy suwerennych pañstw
narodowych z Uni¹ Europejsk¹ czyli z kontynentalnym
imperium europejskim pod
komend¹ Niemiec.
W apelu s¹ niestety najczystsze brednie. Anschluss
Polski z t¹ Uni¹ Europejsk¹
definitywnie k³adzie kres
resztkom formalnej polskiej
suwerennoci, o czym pisano
nawet w dzienniku Rzeczpospolita (Era suwerennoci
minê³a), ale jak widaæ sygnatariusze apelu nie zwykli
przemêczaæ siê czytaniem i
analizowaniem nawet swej
w³asnej prasy.
W Unii Europejskiej jest
tylko jedna racja stanu eine
gemeinsame europaeische
Identitaet (wspólna to¿samoæ europejska) o czym jasno i czytelnie mówi¹ sami
Niemcy w publikacji Kosten,
Nutzen und Chancen der
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Osterweiterung, czyli Koszty,
korzyci i szanse rozszerzenia
Unii Europejskiej na Wschód.
Tê pracê wydan¹ przez s³ynny z hitlerowskich powi¹zañ
Instytut Bertelsmanna te¿
ju¿ wielokrotnie cytowa³em.
Szanowni Sygnatariusze, nie
b¹dcie bardziej niemieccy,
ni¿ sami Niemcy! Unii Europejskiej czyli Niemcom chodzi o to, by w Europie obowi¹zywa³a tylko jedna, niemiecka racja stanu!
Sygnatariusze apelu racz¹ siê wiêc absolutnie myliæ.
Pan Michnik, który na ³amach Gazety Wyborczej tyle
razy ju¿ sygnalizowa³ faszystowskie i narodowosocjalistyczne niebezpieczeñstwo,
lêgn¹ce siê ponownie w Europie i w Polsce (ostatnio nawet poda³ fakty rewelacyjne,
gdy¿ zacytowa³ s³owa Richarda Rahna, amerykañskiego
eksperta ds. ekonomicznych,
wskazuj¹ce na grone elementy faszyzmu w Unii Europejskiej), mylê, ¿e osobicie jednak tego apelu nie
podpisa³. U¿yczenie ³amów
swej gazety sygnatariuszom
jest ju¿ jednak czym normalnym w demokracji. Przecie¿
Nasz Dziennik i Polskie
Sprawy czy Nowy Przegl¹d
Wszechpolski czy setki innych patriotycznych czasopism w Polsce nigdy by tego
bez w³aciwego komentarza
nie wziê³y do publikacji. Odró¿niajmy, przy okazji, faszyzm i narodowy socjalizm
od polskiego patriotyzmu 
niekiedy siê to myli PT Redaktorom Gazety Wyborczej.
Apel jest kolejnym dowodem na to, ¿e niektórzy Polacy najpierw dzia³aj¹, a potem
myl¹... Przebacz im Bo¿e, bo
nie wiedz¹, co czyni¹!
Bêdzie ze wszech miar celowe przytoczyæ w tym miejscu obszerny fragment ksi¹¿ki Dr. Henryka Popio³ka, pt.
¯ydzi Niemcy Rosja Polska,
odnosz¹cej siê do owego apelu (artyku³u) dr. Hansa Franka:
 W Krakauer Zeitung z
26 padziernika 1944 roku, w
artykule wstêpnym - Piêæ lat
Generalnej Gubernii (Fünf
Jahre des GG), Gubernator
Generalny owiadcza, ¿e
uwa¿a siê za powiernika jak
najlepszego rozwoju stosunków miêdzy Niemcami a Polakami. W artykule pojawia

siê okrelenie naród polski,
ale brakuje intencji pojednawczych w stosunku okupanta do okupowanego narodu polskiego.
Zaistnia³y one nastêpnego
dnia z okazji przyjêcia przedstawicieli prasy niemieckiej
na Wawelu, 27 padziernika
1944 roku. Gubernator Generalny owiadczy³ po raz
pierwszy , ¿e istnieje kwestia
polska (polnische Frage).
Zauwa¿y³ on, ¿e ciekaw¹
jest rzecz¹, i¿ wojna zaczê³a
siê od sprawy polskiej i dzisiaj kwestia polska jest znowu orodkiem powszechnego
zainteresowania. Podkreli³
ponadto, ¿e obszar osiedleñczy Polaków pomiêdzy Uralem a Hiszpani¹, gdzie na
wschodniej granicy w³aciwie
zaczyna siê Azja, mo¿e siê
staæ punktem centralnym
pewnych donios³ych rozstrzygniêæ. Z tego powodu
przypuszcza on, i¿ rozwi¹zanie kwestii polskiej, które
obecnie podejmuje, przyniesie korzyæ o charakterze powszechnym dla ca³ej Europy.
Nowy projekt u³o¿enia stosunków w GG obejmuje
owiadczenie Generalnego
Gubernatora z 29 padziernika 1944 roku: Ludnoæ GG
spe³nia wszêdzie swój obowi¹zek. Wobec tego obecnie
przy ka¿dym starostwie powiatowym utworzymy przedstawicielstwo ludnoci polskiej. Analogiczna instytucja
powstanie równie¿ przy gubernatorze i przy rz¹dzie. W
ten sposób powstanie pewnego rodzaju polski komitet
narodowy tak, i¿ doprowadzimy t¹ drog¹ do wzmocnienia
udzia³u ludnoci polskiej w
kierowaniu pañstwem i do
wspó³udzia³u w ca³okszta³cie
odpowiedzialnoci za pañstwo, a tym samym wkroczymy na drogê autonomicznego kierowania sprawami ¿ycia spo³eczno narodowego
Polaków za porednictwem
w³asnych organów.
Gubernator Generalny
twierdzi³, ¿e naród polski jest
jednym z najbardziej po¿a³owania godnych narodów
wiata, zaprzedanych i zdradzonych przez swych pozornych przyjació³.
Twierdzi³ on, ¿e losy polskiego narodu mog¹ byæ
ukszta³towane tylko rêk¹ niemieck¹, ku po¿ytkowi ca³ego

porz¹dku wschodniego
(Ostordnung).
Gubernator Generalny
podtrzymuje wiêc pretensje
do zwierzchniej roli Niemiec
wobec narodu polskiego.
Przez takie wyra¿enia jak
kwestia polska (Polnische
Frage) lub konflikt miêdzy
Niemcami a Polsk¹ (der Konflikt zwischen Deutschland
und Polen), traktuje on jednak kwestiê polsk¹ na p³aszczynie stosunków miêdzynarodowych, przestaj¹c w ten
sposób pow¹tpiewaæ o podmiotowoci Polski w skali
miêdzynarodowej, uznawanej
przez wszystkie pañstwa
sprzymierzone i neutralne.
Trudno sobie jednak wyobraziæ, by po latach ludobójczej
okupacji Polacy mogli uwierzyæ w szczeroæ takich
owiadczeñ.
Generalgovernement nazwano w tym owiadczeniu
pañstwem, nie za jakim
tam landem czy s¹siedni¹
krain¹ (Nebenland). Gubernator Generalny doskonale
jednak wiedzia³, ¿e urzeczywistnienie tych obietnic w
formie prawnej, w obliczu cofania siê niemieckiego frontu wschodniego pod naporem
wojsk sowieckich by³o niewykonalne. Owiadczenie Generalnego Gubernatora z 27
padziernika 1944 roku, bez
wzglêdu na jego wewnêtrzne
pobudki, aczkolwiek bez w¹tpienia nieszczere, stanowi³o
swoisty akt prze³omowy w
rozwoju myli niemieckiego
okupanta w stosunku do okupowanego terytorium Polski.
Na w³asnej skórze od tysi¹ca
lat odczuwamy skutki niezmiennej strategii Niemiec:
Drang nach Osten.
Koncepcja niemieckiego
okupanta utworzenia Generalgovernement by³a fikcj¹
prawn¹, powo³an¹ w tym
celu, ¿eby ca³kowicie odizolowaæ ten twór terytorialny od
wszelkiej kontroli konsularno-dyplomatycznej oraz zgrupowaæ tam w niemieckich
obozach zag³ady wszystkich
obywateli polskich (w tym
pochodzenia ¿ydowskiego) i
Polaków z ziem zachodnich
Polski oraz ¯ydów z innych
krajów europejskich w celu
ich zag³ady.
Szanownym Sygnatariuszom smoczego apelu polecam jeszcze tylko wspania³y
artyku³ pt. ¯al do Solidarnoci, autorstwa Wielebnego
Ks. Prof. Czes³awa Bartnika
(Nasz Dziennik, 15.XI.2002
roku.)

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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niejsza niemiecka nazwa
tego kraju: Wendland), Wagrowie, Po³abianie, Byteñcy,
Bodrycze, Warnowi e 
mieszkaj¹cy na wschodnim
brzegu £aby. Na terytorium
tych plemion archeologowie
znaleli osady neolityczne
kultury ³u¿yckiej i s³owiañskiej kultury, pochodz¹cych
z pocz¹tków n. e. Pierwsze
wiadectwa w ród³ach pisanych o Bodryczach odnosz¹ siê do po³owy VIII wieku. W wojnach z Sasami i

WSPÓLNOTY

kraju, a bodrycki ksi¹¿ê
Mciwój zaj¹³ Hamburg.
W IX  X wieku wród
Bodryczów zachodzi rozpad
ustroju rodowego, wzmacnia siê demokracja wojskowa i w³adza ksi¹¿êca. W
drugiej po³owie XI wieku za
panowania ksiêcia Gotszalka (?1066), Bodrycze tworz¹ mocny zwi¹zek pañstwowy  Pañstwo Wenedów (wenedyjski albo wenedzki) zwi¹zek plemion.
Ksi¹¿ê Gotszalk wprowadza
do kraju chrzecijañstwo,
ale zostaje zamordowany

Kruszwica, s³owiañski znak ognia umieszczony na murze kocio³a.
G³az pochodzi ze znajduj¹cej siê tu wczeniej wi¹tyni s³owiañskiej

Duñczykami utworzy³ siê
wojskowo-polityczny zwi¹zek wymienionych plemion.
W koñcu VIII i w IX wieku
na czele tego zwi¹zku stali
wodzowie: Wilczan, Dra¿ek,
S³awomir, Czedrag. Wed³ug
doniesieñ autora anonimowej korniki w koñcu IX wieku obszar zajmowany przez
Bodryczów podzielony by³
pomiêdzy bodryckich ksi¹¿¹t. Na terytorium tym
znajdowa³y siê 53 miasta (w
tej liczbie Stargard (póniej
przemianowany na Oldenburg przez Niemców), Lubiecz (niem. Lubeck, st¹d
spolszczona nazwa Lubeka), Ratibor (Racibórz),
Wielegrad, Zwierin (Schwerin), Rarog). W IX wieku
Bodrycze z powodzeniem
bronili suwerennoci. W latach trzydziestych X wieku
niemieccy feuda³owie pokonali Bodryczów w bezlitosnych wojnach. Powstanie
Bodryczów w 955 roku zosta³o okrutnie st³umione,
ale podczas kolejnego powszechnego powstania S³owian po³abskich w 983 roku
Niemcy zostali wypêdzeni z

przez bodryckich wielmo¿ów. Jego miejsce zajmuje
ksi¹¿ê Krut, który dzielnie
prowadzi zwyciêsk¹ wojnê z
Niemcami.
W 1093 roku syn Gotszalka, Henryk Bodrycki w
przymierzu z saksoñskimi
feuda³ami zdo³a³ ustanowiæ
swoj¹ w³adzê nad Bodryczami. Po zabiciu Henryka w
czasie ludowego powstania
przeciwko Niemcom w 1119
roku, rozpoczê³a siê wojna
pomiêdzy jego synami, a
pañstwo Bodryczów rozpad³o siê.
W 1131 roku Bodrycze
ca³kowicie wyzwolili siê
spod ucisku niemieckich
feuda³ów. Na ich czele sta³
wtedy przeciwnik niemieckich wp³ywów, ksi¹¿ê Niklot (Niek³ót). Za jego panowania poszerzy³o siê terytorium bodryckie; Niemcom i
Duñczykom naje¿d¿aj¹cym
bodryckie ziemie Bodrycze
odpowiedzieli druzgoc¹cym
ciosem. W odwet za napaci na bodryckie ziemie,
Bodrycze wtargnêli do Saksonii.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Próba uczestników wyprawy krzy¿owej w 1147
roku (na czele z niemieckim
k si ê c i e m
Henrykiem
Lwem), by zaw³adn¹æ terytorium Bodryczów, zakoñczy³a siê ca³kowit¹ klêsk¹.
Krzy¿owcy zostali pobici
przez ksiêcia Niek³óta pod
Dobinem.
W wyniku drugiej wyprawy Henryka Lwa w 1160
roku Niklot (Niek³ót) zgin¹³. Jak podaje A. Wêdzki,
mia³o to miejsce nad rzek¹
Warnaw¹ pod grodem Obodrytów, który siê nazywa³
Orle (dzi niem. Werle, ko³o
Bützow) w czasie wojny
obronnej z saskimi (niemi e c k i mi ) n a j e  d  c a mi .
Orle by³o ostatnim punktem oporu ksiêcia Niklota,
a w 1163 roku  jego synów.
Gród Orle opuszczony zosta³ w XIII wieku. Zagarniêta i podbita przez niemieckich najedców s³owiañska
ziemia Obodrzyców przekszta³ci³a siê w niemieck¹
Meklemburgiê, gdzie dzisiaj u¿ywany jest ju¿ od
dawna wy³¹cznie jêzyk niemieckich najedców czyli
dialekt meklemburski. Notabene nazwa Mecklenburg
pochodzi od Mechlina, naczelnego grodu Obodrzyców.
Jego pocz¹tki siêgaj¹ VIIVIII wieku
Tak wiêc kraj Bodrzyców,
pomimo ich bohaterskiego
oporu, zagarnêli Niemcy. Z
wiêkszoci zagarniêtej ziemi b o d r z y c k i e j N i e mc y
utworzyli tak zwane Ksiêstwo Meklemburskie. Pozosta³e ziemie otrzymali na
w³asnoæ niemieccy feuda³owie. Podstaw¹ niemieckiej
pañstwowoci jest wiêc z
regu³y zagarniêta ziemia
podbita przez Niemców.
Powszechne powstanie
Bodrzyców w 1164 roku pod
wodz¹ Przybys³awa, syna
Niek³óta pomimo szeregu
sukcesów zakoñczy³o siê
klêsk¹. W 1179 roku wybuch³o kolejne powstanie Bodrzyców, których wspierali
Lutykowie (inaczej Lucice,
Lutycze, Wieleci), ale i ono
z a k o ñ c z y ³ o si ê k l ê sk ¹ .
Niemcy wymordowali czêæ
Bodrzyców, a pozostali przy
¿yciu stali siê niewolnikami, zostali upañszczynieni,
potem zniemczeni w przeci¹gu kolejnych wieków.

W poprzednim rozdziale
wielokrotnie wystêpuje nazwa Brandenburgia. Brandenburgia to ziemia Wieletów albo Lutyków, jednego
z plemion S³owian po³abskich. Lutycy mieszkali w
dolnym biegu Odry i na zachód od tej rzeki, a tak¿e na
wyspach Rugia, Uzedom i
Wolin. W celu podjêcia walki z nasilaj¹c¹ siê agresj¹
niemieck¹ (a tak¿e z najazdami wikingów ze Skandynawii) stworzyli oni zwi¹zek plemienny. Zwi¹zek ten
prowadzi³ uporczyw¹ wojnê
przeciwko Niemcom o niepodleg³oæ. Bój zakoñczy³
siê klêsk¹. W XII wieku, na
ich podbitej ziemi s³owiañ-

skiej, margrabia Albrecht
N ied w ied  za ³o¿y ³ t a k
zwan¹ Marchiê Brandenbursk¹.
W XIV wieku Lutycy byli
ju¿ po czêci wyniszczeni,
po czêci zasymilowani z
niemieckimi najedcami
czyli zgermanizowani. Stolic¹ marchii sta³o siê miasto Brenna (zwane niekiedy Braniborem), czyli gród
sto³eczny po³abskiego plemienia Stodoran, przemianowany przez Niemców na
Brandenburg. Walki o to
miasto trwa³y a¿ do po³owy
XI I w ieku, ost a t ec znie
B r enna , zd ob y t a p r zez
Niemców w 1157 roku, sta³a siê stolic¹ Marchii Brandenburskiej. Ca³e dzisiejsze Niemcy na wschód od
£aby powinny zostaæ uznane oficjalnie jako S³owiañski Cmentarz. Polsce nie potrzeba niemieckich pomni-
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Stargard Szczeciñski, 2 grudnia 2002 r .
Polska Wspólnota Narodowa
Zarz¹d Powiatowy
w Stargardzie Szczeciñskim
Radni i Zarz¹d Miasta
Stargardu Szczeciñskiego
Jako mieszkañcy polskiego Stargardu Szczeciñskiego
domagamy siê umieszczenia na budynku Urzêdu Miejskiego i na Ratuszu narodowej polskiej flagi bia³o-czerwonej z
or³em.
Byt naszej Ojczyzny jest zagro¿ony przez agresywn¹
politykê niemieck¹, która d¹¿y do ponownego odebrania
Polsce i przy³¹czenia do Niemiec, s³usznie utraconych w
wyniku przegrania II-ej wojny wiatowej, obecnych Ziem
Pó³nocnych i Zachodnich Polski. Odbywa siê to pod pozorem w³¹czenia naszego kraju do Unii Europejskiej. Polskie symbole narodowe musz¹ odzyskaæ nale¿n¹ im wartoæ. Konieczne jest wiêc na ka¿dym kroku, tu w Stargardzie Szczeciñskim, podkrelaæ polskoæ naszego Miasta i
jego s³owiañski rodowód. Dzia³aniem w tym kierunku jest
równie¿ umieszczanie na budynkach publicznych polskiej
flagi narodowej, jako wyrazu ¿ywotnoci, wiadomoci
narodowej, ³¹cz¹cej s³owiañsk¹ przesz³oæ z teraniejszoci¹ i przysz³oci¹ Polaków na polskim Pomorzu Zachodnim.
Taka demonstracja polskoci bêdzie odwetem na dzikie zapêdy niemieckich ziomkostw i dowodem patriotycznej postawy Polaków znajduj¹cych siê w Zarz¹dzie i Radzie Miasta Stargardu Szczeciñskiego.
Podjêcie decyzji o koniecznoci wywieszania flagi jest
tak oczywiste, ¿e nie wymaga ¿adnej debaty, obrad, a tym
bardziej g³osowania i prawie ¿adnych kosztów. Wymaga
tylko uwiadomienia sobie zagro¿enia polskoci w prastarym S³owiañskim Grodzie, jakim jest Stargard Szczeciñski.
W imieniu
Zarz¹du Powiatowego
Polskiej Wspólnoty Narodowej
w Stargardzie Szczeciñskim
mgr Leszek Rzeniczak
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ków. Wiêkszoæ Niemiec to
jednak jeden wielki cmentarz
podbitych, eksterminowanych plemion, ludów i narodów. Józef Kisielewski nie bez
przyczyny zatytu³owa³ swoj¹
ksi¹¿kê: Ziemia gromadzi
prochy. Niemiecka dzisiaj
ziemia istotnie zgromadzi³a
prochy niemal wszystkich
S³owian z obszaru pomiêdzy
£ab¹ a Odr¹. Nasuwa siê w
tym miejsca pewna uwaga.

wróciæ do swoich s³owiañskich korzeni. Podobnie
przypominaj¹ sobie swoje
celtyckie korzenie zanglicyzowani Kornijczycy, Szkoci
i Walijczycy (nie wspominaj¹c ¯ydów po 2000 lat wracaj¹cych do Izraela), a procesy te nasilaj¹ siê szczególnie w Kornwalii, z pozoru ca³kowicie i nieodwracalnie zanglicyzowanej.
Niemieckich okupantów

WSPÓLNOTY PO£ABSKO-NIEMIECKIEJ

Europy. Niemcy wyranie za
zmierzaj¹ do wyrwania siê
spod kontroli zarówno Stanów Zjednoczonych jak i
obecnej Unii Europejskiej.
Ich polityka mo¿e jedynie doprowadziæ do kolejnej wojny
wiatowej. Drang nach Osten
 nazywany dzisiaj Go East
 pozostaje tym samym czym
by³, to jest nieliczeniem siê z
faktem, ¿e Niemcy nie s¹ jedynym narodem w Europie.

W Encyklopedii Laroussea (Larousse du XXe siècle,
Paris 1932, vol. XV, s. 673) pod has³em Polabes czytamy fascynuj¹cy zapis dotycz¹cy Po³abian: W sta³ej walce z Niemcami, od X do XII wieku, dokonano
ostatecznie ich eksterminacji, a ci nieliczni, którzy
prze¿yli, zostali powoli zgermanizowani. Ich jêzyk
znikn¹³ na pocz¹tku XVIII wieku. Ostatni wieniak 
znaj¹cy Ojcze nasz w jêzyku po³abskim, zmar³ by³ w
1798 roku w miejscowoci Kremlin, w dystrykcie
Lüchow ko³o Hanoweru. W czasie ustalania przez w³adze pruskie listy poborowych w 1890 roku, oko³o 570
osób z tego samego dystryktu, ku wielkiemu zdziwieniu w³adz i uczonych, kaza³o siê zapisaæ jako Wendowie. Ci Wendowie z Lüneburga, którzy dzisiaj mówi¹
po niemiecku, zachowali swój s³owiañski charakter.

Drogi Czytelniku !
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
S.A. I O/Warszawa, nr rachunku: 83
10201013 122670132
Redakcja
Pozosta³oci po siedzibie pierwszych Piastów na Lednicy

Pi e r wsi czarn osk órzy
niewolnicy przywiezieni zostali do dzisiejszych Stanów
Zjednoczonych na pocz¹tku
XVII wieku. Ich potomków,
mówi¹cych dzisiaj wy³¹cznie
po angielsku, bez trudu
mo¿na jednak dzi jeszcze
odró¿niæ od pozosta³ych
Amerykanów, albowiem ich
geny zosta³y zachowane.
Podobnie zachowane zosta³y s³owiañskie geny wynarodowionych S³owian stanowi¹cych dzisiaj znaczn¹
czêæ ludnoci Niemiec. Ci
Niemcy to z krwi i koci
S³owianie, nasi bracia. Gdyby mieli inny kolor skóry,
mo¿na by ich dzisiaj policzyæ. Co ciekawsze, s¹ te¿
tacy, którzy jeszcze dzisiaj
doskonale zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e s¹ zgermanizowanymi S³owianami. O
zachowaniu wród nich pamiêci o dawnej s³owiañskoci pisze równie¿ Henryk
Popio³ek w ksi¹¿ce Polska
¯ydzi Niemcy Rosja. Byæ
mo¿e nadejdzie czas, w którym wiêkszoæ zgermanizowanych S³owian zechce po-

mog¹ jeszcze w tym wzglêdzie czekaæ niespodzianki.
Zgadzam siê, ¿e powojenne ustalenia miêdzynarodowe (Ja³ta, Poczdam)
by³y dla Polski niekorzystne  Polska powinna by³a
odzyskaæ prastare s³owiañskie i polskie ziemie do
£aby. Ludnoæ niemiecka
powinna by³a zostaæ przesiedlona za £abê. Takie decyzje prawdopodobnie raz
n a zaws ze s koñc z y ³ y b y
wieczne niemieckie roszczenia i ¿¹dania kolejnej zmiany granic na ich korzyæ.
Stany Zjednoczone Ameryki pope³ni³y b³¹d stawiaj¹c na Niemcy zamiast na
Polskê. Porednio do tego
b³êdu politycznego przyznaje siê Henry Kissinger (zob.
Henry Kissinger, USA i
Niemcy straci³y do siebie
zaufanie [w:] Rzeczpospolita, 26-27 X 2002, s. A6).
Nic straconego. Ukszta³towana w duchu cywilizacji
³aciñskiej i wyros³a ze S³owiañszczyzny Polska mog³aby przewodziæ procesowi
budowy demokratycznej
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Udawanie, ¿e nie od¿y³ stary niemiecki rewizjonizm do
niczego dobrego nie doprowadzi. Jeden ze s³uchaczy Radia Maryja przys³a³ mi tê oto
piosenkê po niemiecku, któr¹ tak przet³umaczy³em:
Wenn die Messer wieder blitzen
Und die Polen wieder sterben,
Dann ird Blut von Messern spritzen,
Rache kommt von Hitlers Erben.

Kiedy no¿e znowu b³ysn¹,
A Polacy znowu zdechn¹,
Wtedy krwi¹ te no¿e sp³yn¹,
W spadku jest Hitlera zemsta.
Piosenka ta jest podobno
niekiedy piewana w krêgach
ziomkostw. Trudno wykluczyæ, ¿e jest to nieprawdopodobne, jeli pomylimy, jak
bardzo pewne rodowiska w
Niemczech d¹¿¹ do umo¿liwienia ziomkom ponownej
kolonizacji Polski.
Jerzy Eligiusz Wieluñski
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