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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Uczestniczy³em 6 kwietnia w ogólnopolskiej naradzie
Komitetu Obrony Polskiej
Ziemi Placówka, zaproszony przez jego Przewodnicz¹cego Ryszarda Majewskiego rolnika z Golinowa pod
Gnieznem, dzia³acza spo³ecznego, ¿arliwego polskiego patriotê.
Przez 6 godzin 200 osób,
g³ównie rolników z ca³ego
Kraju obradowa³o w Gnienieñskim Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego jak
unikn¹æ koñca Pañstwa Polskiego, czym by³oby dla Polski w³¹czenie do Unii Europejskiej.
Ta niezwykle cenna i m¹dra narada, przepojona trosk¹ o losy Polski, wiadczy o
wzrocie wiadomoci Polaków coraz lepiej orientuj¹cych siê w zagro¿eniach p³yn¹cych ze strony Unii Europejskiej. Uczestnicy narady
zamanifestowali niez³omn¹
wolê przeciwstawienia siê
integracji Polski z unijnym
imperium. Najwiêkszym
osi¹gniêciem narady by³o

wytworzenie jednocz¹cej
uczestników atmosfery ¿yczliwoci i odpowiedzialnoci za
wspólne dobro, jakim jest
Polska. Obowi¹zuj¹ca na naradzie zasada jednoci by³a
wyra¿ana koniecznoci¹ jednoczenia siê wszystkich Polaków i polskich ugrupowañ
przeciwko Unii Europejskiej,
zaniechania wszelkich sporów i wzajemnych oskar¿eñ
oraz osobistych ambicji.
Polacy jednoci¹ silni!  tak mo¿na oddaæ ducha narady gnienieñskiej i
jej przes³anie do Narodu Polskiego. Tylko zjednoczenie
wszystkiego co polskie i antyunijne mo¿e doprowadziæ i
doprowadzi do odrzucenia w
referendum integracji Polski
z niszcz¹c¹ nas Uni¹ Europejsk¹.
To bardzo dobrze, ¿e na
czele oddolnego ruchu antyunijnego staj¹ rolnicy. S¹ bowiem najbardziej zagro¿eni w
przypadku w³¹czenia Polski
do Unii Europejskiej, a wraz
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¯adne opisy, nawet najwybitniejszych piór, ¿adne s³owa nie s¹ w stanie oddaæ grozy lat okupacji i ogromu
zbrodni, jakich dokonywa³
naród niemiecki w XX wieku,
wieku cywilizacji i kultury
na Polakach i innych narodach podbitej Europy. W dziejach wojny totalnej, jak¹
ostatnio prowadzili Niemcy
przeciw ca³emu cywilizowanemu wiatu, poznalimy
ca³¹ ohydê niemieckiej duszy.
Poznalimy za póno. I za to

spónienie zap³acilimy najszlachetniejsz¹ krwi¹ polsk¹.
Krzy¿acko-nazistowski gad
upokarza³, ch³osta³, depta³
sw¹ straszliw¹ ob³êdn¹ brutalnoci¹, gwa³c¹c wszystkie
prawa ludzkie na wiecie.
Na prze³omie 1939/40
roku sza³ dziczy niemieckiej
dosiêgn¹æ zenitu. Polaków
mordowano tysi¹cami. Z
przepe³nionych wiêzieñ wywo¿ono nas nocami i o
zmierzchu, a nawet w bia³y
dzieñ, do przygotowanych

mogi³ w lasach, lub rozstrzeliwano na miejscu na wiêziennych dziedziñcach, znêcaj¹c siê nad ofiarami z sadyzmem, nie maj¹cym sobie
równego.
Rozpoczê³y siê równie¿
masowe deportacje do niemieckich obozów zag³ady.
Niemieckie zbiry nie oszczêdza³y nikogo i nigdzie. Zabijano mê¿czyzn i kobiety, dzieci i starców. Zabijano rolni-
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UNIA EUROPEJSKA
A M£ODZIE¯ POLSKA
Rz¹d mniejszociowy SLD
i UP Leszka Millera wykorzystuje pieni¹dze polskich podatników do prowadzenia nachalnej propagandy prounijnej w szko³ach i przedszkolach. Zdesperowani rodzice
wszelkimi sposobami próbuj¹ broniæ swoje dzieci przed
agresywnym praniem mózgów. Szkolne w³adze maj¹
jednak potê¿nych opiekunów:
ministerstwo edukacji i kuratoria owiaty.
,,Jak wyobra¿am sobie
udzia³ mojej rodziny w referendum dotycz¹cym cz³onko-
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stwa Polski w Unii Europejskiej? , Europa w szkole,
Moja szko³a w Unii Europejskiej, Unia Europejska 
M³odzi g³osuj¹ to typowe tematy narzucane dyrekcjom
szkó³ i przedszkoli przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej. Na prounijn¹ propagandê Ministerstwo przeznaczy³o ponad 24,5 milionów
z³otych i to w kraju, gdzie nie
ma pieniêdzy na gwarancje
rz¹dowe dla upadaj¹cych
Dokoñczenie na stronie 5

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Upamiêtnienie miejsca niemieckich egzekucji mieszkañców Mokotowa w sierpniu 1944

To nie nasza wojna i nie w naszym imieniu
Podobnie jak przez ca³y
XX wiek, tak i w obecnym
stuleciu ród³em wszystkich
zbrojnych konfliktów miêdzynarodowych jest imperializm.
Ró¿nica polega tylko na tym,
¿e o ile poprzednio g³ówne zagro¿enie dla wiatowego pokoju stanowi³ imperializm
niemiecki, o tyle dzisiaj takim
zagro¿eniem jest hegemonizm amerykañski.
Te s³owa jednego z delegatów celnie oddaj¹ atmosferê

obrad Europejskiego Forum Pokoju, jakie obradowa³o w Pradze czeskiej w
dniach 21-23 marca br. Nie
chodzi³o przy tym o ¿aden
anty-amerykanizm, ale jak to niejednokrotnie podkrelano - o anty-bushyzm.
Pierwszego dnia odby³o siê
posiedzenie Prezydium Forum, w którym wziê³o udzia³
kilkudziesiêciu przedstawicieli ruchów pokojowych tak
z Zachodu, jak i ze Wschodu

Europy. By³o to spotkanie
bardzo reprezentatywne. Byli
na nim delegaci z Niemiec,
Austrii, W³och, Grecji, Szwajcarii (drugiego dnia tak¿e z
W. Brytanii i USA) oraz licznych pañstw s³owiañskich Czech, S³owacji, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Bu³garii, Serbii i Czarnogóry. Ze strony
Polski uczestniczyli prof. Stefan Leder, który by³ jednoczenie przedstawicielem IP-
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Dokoñczenie ze strony 1
z nimi zagro¿ona jest sama
podstawa wy¿ywienia i bytu
Narodu. Nie potrzeba by³o
integrowaæ Polski z Uni¹
Europejsk¹, aby umo¿liwiæ jej
zaw³aszczenie wiêkszoci polskich fabryk, banków i obiektów handlowych oraz znacznej czêci popegieerowskiej

miast wojewódzkich.
Aby szybciej mo¿na by³o
zlikwidowaæ 1,7 miliona polskich gospodarstw rolnych,
nie przyzna im siê wcale albo
przyzna co najwy¿ej 25% dop³at stosowanych w Unii Europejskiej. Wtedy ich produkty bêd¹ 2-3 razy dro¿sze od

ka¿e nam unikaæ Unii Europejskiej. Spraw¹ t¹ jest
tajna polityka odwetowa
Niemiec, które przez wci¹gniêcie Polski do Unii Europejskiej chc¹ przej¹æ nasze
Ziemie Zachodnie i Pó³nocne. Takie mo¿liwoci daje im
unijne prawo, które uznaje

Zdewastowane przez zagranicznego "inwestora" infrastruktura Huty Warszawa

ziemi. Wystarczy³a do tego
z³odziejska prywatyzacja polskiej w³asnoci pañstwowej,
która bezprawnie i za bezcen
sta³a siê prywatn¹ w³asnoci¹ unijnych kapitalistów.
Ale wydarcie polskim rolnikom ziemi wymaga wcielenia
Polski do Unii Europejskiej.
Tego poza Uni¹ nie da siê zrobiæ. Dlatego Zachodowi tak
bardzo zale¿y na wci¹gniêciu
nas do Unii, bo zale¿y mu na
skolonizowaniu polskiej ziemi. Obowi¹zuj¹ce w Unii prawa zmusz¹ Polskê do masowej wyprzeda¿y ziemi obcokrajowcom.
Na 2,1 miliona polskich
gospodarstw rolnych, Unia
Europejska planuje zlikwidowanie 1,7 miliona gospodarstw i przeznaczenie ich do
wykupu przez Niemców, Holendrów i innych przedstawicieli wy¿szej rasy i cywilizacji zachodniej. Zatem z 10
milionów Polaków ¿yj¹cych z
rolnictwa, Unia chce wyrugowaæ z ziemi 8 milionów. Bêd¹
oni zmuszani do opuszczania
Polski lub do osiedlania siê
wokó³ du¿ych miast w specjalnie budowanych slamsach
dla bezrobotnych. S¹ ju¿ na
ten temat przeprowadzane
poufne narady z zaufanym
kierownictwem wybranych

w pe³ni dotowanych produktów zachodnich. Nie maj¹c
zbytu na swój towar, gospodarstwa te bêd¹ musia³y
zbankrutowaæ i oddaæ ziemiê
wydajniejszym przybyszom
z Zachodu.
Ju¿ teraz przygotowuje siê
rolników do masowych bankructw przez zani¿anie limitów produkcyjnych i cen skupu p³odów rolnych lub ca³kowite blokowanie skupu. Tymczasem ponad 6 milionów
Polaków g³oduje. Rolników
protestuj¹cych przeciwko
Unii Europejskiej policja bije
po faszystowsku. Jest to jedna z metod têpienia przez
esseldowsk¹ w³adzê pogl¹dów przeciwnych integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹.
W okresie przystosowawczym do Unii Europejskiej
produkcja przemys³owa i
rolna zmala³a. Zmaleje liczba rolników ¿ywi¹cych Naród. A co nam wzros³o, poza
bezrobociem i bezdomnoci¹? Wzros³o nam 5-krotnie
pog³owie urzêdników, których wygórowane p³ace, luksusowe siedziby i elektroniczne oprzyrz¹dowanie
kosztuj¹ podatnika 10 razy
wiêcej, ni¿ dawniej.
Jest jeszcze jedna wa¿na
sprawa, która jak ognia
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na tych terenach niemieck¹
w³asnoæ sprzed 1939 roku.
Esseldowska w³adza dobrze
o tym wie i takie ustêpstwa
wobec Niemiec potajemnie
poczyni³a.
W tej sytuacji jest tylko
jedna odpowied Polaków w
nadchodz¹cym referendum
 Nie chcemy integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹! Jest ona bowiem globalistycznym imperium o cha-

rakterze antypolskim, antynarodowym, niszcz¹cym ludzi pracy, maj¹cym w zamiarze likwidacjê Narodu i Pañstwa Polskiego!
Nie wystarczy odrzuciæ
integracjê z Uni¹ Europejsk¹, ale trzeba te¿ odsun¹æ
od w³adzy obecn¹ elitê polityczn¹, która nie ma ju¿
chyba nic wspólnego ani z
polskoci¹ ani z demokracj¹
ani ze sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹. Ale ¿eby tych ludzi
pozbawiæ w³adzy, trzeba koniecznie odrzuciæ Uniê Europejsk¹. Wraz z odejciem
Unii odejd¹ jej esseldowscy
i popissowscy lokaje.
Nowa w³adza, wy³oniona
z takich Polaków jak dzia³acze Placówki, musi zacz¹æ od prawnego zakazu
wyprzeda¿y obcokrajowcom
polskiej ziemi. Ziemia polska jest tylko dla polskich obywateli! Tak jest
w Izraelu  ulubionym Pañstwie wielu ludzi rz¹dz¹cych
Polsk¹. Tak jest w Danii,
Szwajcarii i niektórych innych Pañstwach Europy
o r a z n i ema l w szy st kic h
Pañstwach Azji. Nowa w³adza musi równie¿ zakazaæ
wyprzeda¿y obcokrajowcom
j a k i c h k o lw iek p olskic h
obiektów gospodarczych.
Konieczne bêdzie natychmiastowe zwiêkszenie produkcji rolnej i przemys³owej,
zmniejszona na polecenie
Unii Europejskiej. Wymaga
to odnowienia i wzmo¿enia
handlu z Rosj¹, Ukrain¹ i
pozosta³ymi Pañstwami s³owiañskimi. Samodzielny

rozwój Polski wymagaæ bêdzie przeznaczenia 25% bud¿etu Pañstwa na inwestycje produkcyjne daj¹ce miejsca pracy. Tylko w ten sposób mo¿emy znieæ bezrobocie i bezdomnoæ i doprowadziæ do upowszechnienia dobrobytu. Dla Polski nie stanowi to problemu, bowiem
pod wzglêdem bogactw naturalnych nale¿ymy do najbogatszych Pañstw Europy.
Problemem zasadniczym
jest to, kto rz¹dzi Polsk¹ i
komu te dobra s³u¿¹. Przyk³adem jest polskie rolnictwo, które mo¿e wy¿ywiæ
ponad 80 milionów ludzi.
Dlatego Unia Europejska je
niszczy jako konkurencyjne.
I po co nam Unia Europejska? Tylko po to, by Polaków okraæ, a Polskê zlikwidowaæ!
Nam potrzebna jest Polska samodzielna, rz¹dzona
przez Polaków, rozwijaj¹ca
siê moc¹ w³asnych nieprzebranych bogactw materialnych i moc¹ ducha przejawiaj¹cego siê w wielkich
zdolnociach i pracowitoci
Polaków.
Narada nie zapomnia³a o
cierpieniach Irakijczyków.
Potêpi³a amerykañsko - brytyjsko -australijsk¹ agresjê
na Irak, w któr¹ wbrew opinii Narodu w³¹czono równie¿ polskich ¿o³nierzy.
Kiedy uczestnicy narady
p iew a li na r ozp oc zêc ie
Jeszcze Polska nie zginê³a , a na zakoñczenie Nie
rzucim ziemi, sk¹d nasz
ród , mia³o siê wra¿enie,
¿e jest to obiegaj¹ce Polskê
wici wzywaj¹ce do boju  a¿
siê rozpadnie w proch i w py³
krzy¿acka czyli unijna zawierucha!
Boles³aw Tejkowski,
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przyjaciele, Bracia!
Pozwólcie mi na ma³¹ uwagê
o tym, co nas ³¹czy i co jest
jednym z podstawowych róde³ dumy naszych narodów.
Imperialistyczny Zachód
za porednictwem swoich pi¹tych kolumn wewn¹trz naszych krajów usi³uje os³abiæ
poczucie godnoci naszych
s³owiañskich narodów, przez
to, ¿e szkaluje ich historie i
wszystko co osi¹gnê³y. Te w³anie s³ugusy Zachodu staraj¹ siê przes³oniæ nam mg³¹
fakt, ¿e oprócz uczuæ braterskiej przynale¿noci ³¹czy nas
tak¿e jedna wielka moralna
wartoæ.
Wszystko, co osi¹gnê³y nasze s³owiañskie narody - a nie

jest tego ma³o  to, jakie miejsce zajê³y w wiatowej ekonomice, jaki poziom ¿ycia osi¹gnê³y, jak siê rozwinê³y z zacofanych krajów rolniczych w
kraje przemys³owo dojrza³e,
to wszystko, co nasze s³owiañskie narody zbudowa³y,
jest wy³¹cznie naszym w³asnym dorobkiem, rezultatem
naszego w³asnego wysi³ku.
Nie jest to rezultat niezmiernych bogactw naturalnych, nie jest to rezultat
ujarzmienia narodów, nie jest
to rezultat grabie¿y cudzych
róde³, nie jest to rezultat wyzyskiwania przez drapie¿ny
kapita³ finansowy, nie jest to
rezultat utrzymywania nie-

równych warunków w wiatowym handlu, nie jest to rezultat wojen ani zagra¿ania
si³¹. Jest to rezultat wy³¹cznie rzetelnej pracy, naszych
usi³owañ o pokojowe wspó³¿ycie narodów i starañ o stosunki braterskiej wspó³pracy,
które to zasady le¿¹ nam na
sercu i dzi.
Trzeba intensywnie przypominaæ naszej m³odzie¿y i
wielu zalepionym zachodni¹
propagand¹ cz³onkom naszych narodów, aby szanowali
te niew¹tpliwe wartoci i nie
zaprzedawali narodowego
honoru za u³udê blichtru konsumpcyjnego spo³eczeñstwa.
Dokoñczenie na stronie 5
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Dokoñczenie ze strony 1
ków, robotników i inteligentów. Wystarczy³o, ¿e byli Polakami.
Ze szczególn¹ zaciêtoci¹
tropiono i likwidowano polsk¹ inteligencjê, ¿ywio³ najbardziej dla Niemców niebezpieczny. Eliminacja polskich
elit narodowych przybra³a
rozmiary nie maj¹ce ¿adnego precedensu w dotychczasowych dziejach cywilizacji
europejskiej. Perfidiê naszych zachodnich s¹siadów
moglimy poznaæ podczas realizacji wymylonych przez
nich barbarzyñskich akcji,
jak Intelligenzaktion, maj¹c¹ na celu eksterminacjê
przywódców polskoci oraz
Aktion zur Zerschlagung der
polnisch - katholischen Kirche in Polen, czyli akcjê rozbicia polsko - katolickiego Kocio³a w Polsce.
Nast¹pi³y masowe aresztowania wród duchowieñstwa polskiego i wywózki
ksiê¿y do niemieckich obozów
zag³ady. Odebrano nam
wszystko. Wolnoæ, cz³owieczeñstwo, szko³y i kocio³y. W
ten sposób chciano z nas
uczyniæ parobków i traktowaæ
wed³ug u¿ytecznoci i potrzeb
ubermenschów. Resztê zamierzano wytêpiæ jak rzecz
nie przynosz¹ca korzyci.
Ludnoæ polska mia³a znikn¹æ z powierzchni ziemi, spopielona w krematoryjnych
piecach, zakatowana w niemieckich mordowniach, rozstrzeliwana w ulicznych egzekucjach, dziesi¹tkowana
g³odem i chorobami. Niezbite dowody tych antyludzkich
i antypolskich zamys³ów daj¹
nam rozliczne miejsca zag³ady: Sztutowo, Majdanek,
Owiêcim, a tak¿e obóz karny w Dzia³dowie. Straflager
Soldau, jak ten przedsionek
piek³a nazwali Niemcy, urz¹dzono w Dzia³dowie, na terenie dawnych koszar Wojska
Polskiego. Po kampanii
wrzeniowej koszary s³u¿y³y
jako prowizoryczny obóz jeniecki dla ¿o³nierzy polskich
po kapitulacji twierdzy Modliñskiej. Nastêpnie utworzono tu obóz przesiedleñczy, a
w koñcu obóz karny. Znalaz³a siê tam liczna, piêædziesiêcioosobowa grupa polskich
kap³anów z diecezji p³ockiej.
Aresztowani w pierwszych
dniach marca 1941 roku pod-

dawani byli szczególnie wyrafinowanym metodom torturowania. Wród nich by³ arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski oraz biskup Leon
Wetmañski. Obu zakatowano
w piwnicach obozowej komendantury. Niemieckie wyuzdanie w zbrodniach przekracza³o najmielsze wyobra¿enia o ludzkim bestialstwie.
Szczególnie okrutne by³y
æwiczenia podczas porannych i po³udniowych biegów
na posi³ki. Urozmaicano je
wymylnymi torturami. Podczas biegu pada³y rozkazy
padnij - powstañ. Przy okazji esesmani nogami równali
le¿¹cych w b³ocie. Wiêniom
kazano rozstawiaæ nogi i
wówczas oprawcy kopali ich
w podbrzusza.
Rytm ¿ycia wyznacza³ regulamin, który sprawia³, ¿e
dzieñ by³ podobny do dnia w

ci, szczególnie u tych o s³abszym charakterze. Esesmani
wymylali coraz to nowe kary
dla tych, którzy odwa¿yli siê
na wyprostowanie grzbietu
przy znojnej pracy, nie tak
uporz¹dkowali bar³óg, na
którym spali lub przyw³aszczyli sobie okruch znalezionego chleba, czy kawa³ek brukwi. Czeka³o ich bicie ¿elaznymi prêtami, pozbawienie
na kilka dni po¿ywienia, lub
stanie do pasa w zimnej wodzie.
Wszechobecnej mierci ,
któr¹ odarto z przynale¿nego jej majestatu, s³u¿y³y równie¿ warunki sanitarne obozu. Wszêdzie panowa³ brud.
Ta sama wanienka s³u¿y³a do
roznoszenia kawy i zupy, jak
te¿ do mycia korytarzy i schodów. 0 wiele za ma³o w stosunku do liczby wiêniów
by³o misek. Jedzono z nich po

Zabudowania obozu przejciowego w Dzia³dowie

mêce beznadziei, g³odu i ci¹g³ego lêku. O godzinie szóstej
nastêpowa³a wrzaskliwa pobudka, po niej raport i bieg
pó³nagich wiêniów przez podwórze do ubikacji, a nastêpnie na niadanie. Oko³o godziny dwunastej by³ obiad, a
o piêtnastej znowu bieg do
ustêpów i sprawdzanie liczby wiêniów. Karmiono ich
wodnist¹ zup¹, bez t³uszczu,
z traw, koniczyn, lucerny i
buraków pastewnych.
Wszystko to odbywa³o siê
w atmosferze okrucieñstwa,
strachu i poni¿enia. Rzadko
kiedy bez bicia gumowymi
pejczami po g³owie, plecach,
rêkach i gdzie popad³o. Wydawanym komendom towarzyszy³y przekleñstwa esesmanów. Kopanie, bicie i znêcanie siê by³o na porz¹dku
dziennym, a gimnastyka jak¹
kazano uprawiaæ wiêniom,
poza tym ¿e by³a skrajnie
wyczerpuj¹ca, poni¿a³a tak¿e
godnoæ cz³owieka. Ca³ogodzinne defilady nagich wiêniów zaciera³y wstyd, nastêpowa³a recydywa pierwotno-
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kolei bez zmywania, co przyczynia³o siê do przenoszenia
zarazków tyfusu. Myto siê
sporadycznie kosztem porcji
wody przeznaczonej do picia.
Ubrañ nie prano. Na pod³ogach le¿a³a nigdy nie zmieniana s³oma. Na niej pe³nej
robactwa, w ub³oconych ubraniach od ci¹g³ego padnij - powstañ, w nigdy nie zmienianej bielinie, niedomyci, skatowani i niedo¿ywieni, spali
i siedzieli wiêniowie. Zabójcze warunki panowa³y tak¿e
w tak zwanym szpitalu obozowym, znajduj¹cym siê w
dawnej stajni koszarowej.
Szpital ten by³ parodi¹
placówki opieki zdrowotnej.
Nie by³o tam ¿adnych lekarstw, ani ¿adnej pomocy.
Prawie nikt stamt¹d nie wraca³. Na cementowej posadzce,
pokrytej b³otem i nieczystociami, we w³asnym kale dogorywali chorzy. Konano nago
i w ubraniu, w pojedynkê i
setkami. W sumie przez
dzia³dowskie piek³o przesz³o
ponad dwadziecia tysiêcy
Polaków, z których prawie po-

³owa znalaz³a tam mieræ.
Ludzie marli mordowani
¿elaznymi prêtami, zaszczuci psami, od kuli w potylicê,
zakatowani bykowcami, a
tak¿e zamurowywani ¿ywcem. Obóz karny w Dzia³dowie kryje w sobie wiele niewyjanionych do dzisiaj tragicznych tajemnic. Jedn¹ z
nich jest zamurowanie ¿ywcem siedmiu polskich ksiê¿y,
którzy, jak stwierdza naoczny wiadek, by³y wiêzieñ
dzia³dowskiego obozu, pan
Stanis³aw Eremus, zginêli t¹
straszliw¹ mierci¹ w pierwszej po³owie marca 1941
roku.
Analizuj¹c wszystkie dostêpne dane duchownych
wiêniów z obozu w Dzia³dowie mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w tym czasie t¹ straszliwie
mêczeñsk¹ mieræ ponieli
ksiê¿a:
1. Ks. Franciszek Giergielewicz aresztowany 19.II.1941
r., wg danych kartoteki ciechanowskiego gestapo mia³
umrzeæ na tyfus w dniu
10.IX. 1941 roku
2. Ks. Aleksander Broszkiewicz
3. Ks. Leon Mossakowski
4. Ks. Julian Przygódzki
5. Ks. Antoni Walczak
6. Ks. Adam Zaleski
7. Ks. Julian Zalewski
(pozostali ksiê¿a: brak oficjalnych danych o przyczynie i
dacie mierci.)
W swej relacji Stanis³aw
Eremus poda³, ¿e wymienieni duchowni przed t¹ okrutn¹ egzekucj¹ byli torturowani. Twierdzenie swoje opar³
na wygl¹dzie wiêniów, których widzia³ z bliska. Ksiê¿y
pêdzono w kierunku szpitala
obozowego, sk¹d nigdy nie
wrócili. Nikt ich nie widzia³
wród chorych, co potwierdzili obozowi lekarze Polacy,
nikt te¿ nie widzia³ ich zw³ok,
co z kolei potwierdzili wiêniowie z komanda pogrzebowego.
Przed zajêciem Dzia³dowa
przez Rosjan w styczniu 1945
roku, niemiecka za³oga Straflager Soldau wysadzi³a w
powietrze kompleks zabudowañ, gdzie mieci³ siê obozowy szpital. W ten sposób
chciano prawdopodobnie zatrzeæ lady tej ponurej zbrodni. Ks. Micha³ Marian Grzybowski, autor Martyrologii
Duchowieñstwa Diecezji

P³ockiej w latach 1939- 1945,
w zakoñczeniu swojej publikacji tak scharakteryzowa³
dzia³dowski obóz zag³ady:
Najwiêkszym obozem mierci dla duchowieñstwa p³ockiego by³ prymitywny, ur¹gaj¹cy wszelkim zasadom higieny, obóz w Dzia³dowie. Epidemie, wyrafinowane i dokuczliwe æwiczenia, jakim
poddawano wiêniów, sprawi³y, ¿e miertelnoæ wród
nich by³a wielka. Na dzia³dowskim bar³ogu zmar³ Ordynariusz P³ocki, jego sufragan oraz 47-miu kap³anów i
kleryk.
Uzupe³niaj¹c nale¿y dodaæ, ¿e wszyscy kap³ani poddawani byli wymylnym torturom, jak chocia¿by arcybiskup Nowowiejski. Przymuszany biciem do sprofanowania krzy¿a, symbolu swej wiary, nie uczyni³ zadoæ oprawcom. Wybra³ mêczeñsk¹
mieræ. Przyk³adów takich w
historii dzia³dowskiego obozu
by³o zapewne wiele i z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na je zwielokrotniæ. Ka¿dy z
50-ciu bestialsko zamordowanych tam duchownych zas³u¿y³ na najwy¿szy szacunek .
Ka¿dy odda³ ¿ycie za wartoci, które niew¹tpliwie rozjusza³y ich katów. Wiêniowie, którzy prze¿yli Straflager Soldau z szacunkiem i
czci¹ wymieniaj¹ swych
wspó³wiêniów ksiê¿y, którzy
swym hartem ducha podtrzymywali s³abszych i pomimo
szykan, kiedy to by³o konieczne wiadczyli pos³ugi kap³añskie. Ich miertelne szcz¹tki,
kap³anów i wszystkich Polaków, którzy za polsk¹ sprawê umierali od kuli i bykowca germañskiego potwora, a
tak¿e ¿ywcem zamurowywani, na zawsze pozosta³y w
bezimiennych mogi³ach na
skrwawionej polskiej ziemi.
Jeli zapomnimy uczyæ nasz¹
m³odzie¿ tej prawdy, jak¹
przekaza³a nam ponad tysi¹cletnia historia, ¿e wszystkie narody s¹ braæmi, ale nigdy Niemcy, staniemy siê
obojêtni wobec milionów pomordowanych Polaków.
Zapominaj¹c o tym, zbezczecimy pamiêæ naszych
matek i sióstr, ojców i braci.
Nie bêdziemy warci miana
Polaka.
Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny
Od Redakcji: Z uwagi na powy¿sze, zdumiewaj¹ca i bolesna to sprawa, ¿e obecne kierownictwo Kocio³a Katolickiego w Polsce d¹¿y do zdominowanej przez Niemcy
Unii Europejskiej.
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To nie nasza wojna i nie w naszym imieniu
Dokoñczenie ze strony 1
PNW - Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Lekarzy
Przeciwko Wojnie (laureat
Pokojowej Nagrody Nobla) i
wiceprzewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego red. Tadeusz Koziara-Martel. Obradom przewodniczy³, stoj¹cy na czele
Forum profesor Wolfgang
Richter.
Wojna z Irakiem zdominowa³a zarówno obrady Prezydium Europejskiego Forum
Pokoju, jak i dwudniow¹ konferencjê, zorganizowan¹
przez Czesk¹ Organizacjê
Pokoju. Pogl¹dy wyra¿ane na
gor¹co w pierwszej dobie wojny by³y nastêpuj¹ce:
Nie sprowokowana agresja amerykañsko-brytyjska
na Irak sta³a siê faktem, dokonana ona zosta³a wbrew
woli Narodów Zjednoczonych.
Wojna ma charakter prewencyjny, a w jej tle jawi¹ siê pola
naftowe. Z³udne oka¿¹ siê
nadzieje agresorów, ¿e Irakijczycy kupi¹ g³ówn¹ tezê
propagandow¹ Waszyngtonu,
¿e bêdzie to wojna wyzwoleñcza dla ludnoci Iraku i zapewni temu krajowi wolnoæ
i demokracjê. Raczej zmobilizuje ona naród do oporu
przeciwko najedcom. Nie
sprawdz¹ siê te¿ oczekiwania
na wojnê b³yskawiczn¹.
Wreszcie, lokalny w za³o¿eniu
konflikt zbrojny mo¿e siê rozprzestrzeniæ na inne pañstwa
Bliskiego i rodkowego
Wschodu. Zwracano przy tym
uwagê, ¿e niezale¿nie od oceny rz¹dów Saddama Hussejna, Irak jest jedynym pañstwem, które w obliczu zagro¿enia wojennego - wprawdzie
z pewnymi oporami, ale jednak - realizowa³o rezolucje
Rady Bezpieczeñstwa, rozbrajaj¹c siê. W tym czasie
Stany Zjednoczone w przypieszonym tempie uzbraja³y siê w najnowoczeniejsz¹
technologiê.
W licznych wyst¹pieniach
uczestnicy Prezydium Forum, a nastêpnie dyskutanci
na Praskiej Konferencji Na
Rzecz Pokoju I Bezpieczeñstwa analizowali obecn¹ sytuacjê na wiecie i wysuwali
konkretne propozycje na
przysz³oæ. Droga do powszechnego pokoju prowadzi
przez poszanowanie prawa
miêdzynarodowego, suwerennoci pañstw i poszanowanie
Karty Narodów Zjednoczonych oraz globalne rozbrojenie, które objê³oby nie tylko

Irak i inne mniejsze pañstwa,
ale przede wszystkim USA.
Nale¿y d¹¿yæ do demilitaryzacji Kosmosu, do powstania
stref pokoju w Europie, przeciwstawiaæ siê hegemonizmowi jastrzêbi amerykañskich, d¹¿¹cych do panowania nad wiatem i planom
militaryzacji Unii Europejskiej. Postulowano te¿ prze-

feld z Wiednia, du¿¹ aktywnoci¹ wykazali siê przedstawiciele ruchów pokojowych w
pañstwach s³owiañskich; dr
V.N. Romaszczenko z Ukrainy, prof. S. I. Kostjan z Bia³orusi, prof. M. N. Kuzniecow
z Rosji, prof. Jole Staniiæ z
b. Jugos³awii, dr St. Patejdl
z Czech i inni, tak¿e - co warto podkreliæ- delegaci nie-

dzia³alnoci kanclerza Schroedera) deklarowali solidarnoæ z anty-wojenn¹ polityk¹
swojego rz¹du. Mymy jako
delegaci polscy nie mogli, niestety, tego samego powiedzieæ. Natomiast przedstawilimy zebranym w Pradze delegatom obszern¹ informacjê
o stanie ruchu anty-wojennego w Polsce, o jego stosunko-

budowê NATO poprzez uczynienie z Sojuszu tylko organizacji europejskiej (bez
USA!), a z Niemiec odezwa³y
siê nawet g³osy ¿¹daj¹ce wyst¹pienia RFN z NATO, czy
wrêcz jego rozwi¹zania.
Obok delegatów pañstw
zachodnich, jak na Schoen-

mieccy, a wród nich sekretarz Europejskiego Forum
Pokoju, kontradmira³ Elmar
Schmaehling.
Jako Polakowi by³o mi
wstyd, kiedy s³ysza³em jak
niemieccy dzia³acze pokojowi
(chocia¿ krytycznie odnosili
siê do niektórych aspektów

wo wê¿szym, ni¿ w innych
pañstwach zasiêgu, ale jednoczenie, ¿e skupia on ludzi
ponad podzia³ami, o ró¿nych pogl¹dach politycznych,
spo³ecznych, religijnych i innych. Tak¿e o pog³êbiaj¹cym
siê rozdwiêku pomiêdzy spo³eczeñstwem polskim, prze-

ciwnym wojnie, a rz¹dem i
prezydentem popieraj¹cym
bez zastrze¿eñ amerykañsk¹
agresjê na Irak.
Po o¿ywionej i wszechstronnej dyskusji uczestnicy
Forum podjêli szereg uchwa³.
Do najwa¿niejszych nale¿y
Praska rezolucja o wstrzymaniu agresji przeciw Irakowi oraz Apel do deputowanych Parlamentu Europejskiego, tak¿e Owiadczenie
Prezydium Europejskiego
Forum Pokoju w sprawie
konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wszystkie w istocie
sprowadzaj¹ siê do potêpienia wojny jako metody rozstrzygania sporów miêdzypañstwowych, dzia³añ rz¹du
USA destabilizuj¹cych uk³ad
stosunków miêdzynarodowych na wiecie i minimalizacji roli ONZ i Rady Bezpieczeñstwa. Koñcz¹ siê one wezwaniem; Europejskie Forum Pokoju stanowczo ¿¹da
od Stanów Zjednoczonych
Ameryki i popieraj¹cych je
pañstw natychmiastowego
przerwania dzia³añ wojennych i powrotu na drogê rokowañ dyplomatycznych.
Tak wiêc z Pragi czeskiej
rozleg³ siê zdecydowany g³os
narodów Europy: TA WOJNA
TO NIE NASZA WOJNA!
NO! NOT IN OUR NAME!
NO WAR ON IRAQ!
Tadeusz
Koziara-Martel
PS Europejskie Forum Pokoju zosta³o ca³kowicie pominiête w oficjalnych rodkach
masowego przekazu. (red.)

Z listów do redakcji...

Dlaczego jestem przeciw Unii Europejskiej?

Po pierwsze z powodów moralnych. Kraje UE prowadzi³y
przez kilka wieków rozbój kolonialny na ca³ym wiecie. Podbi³y i okrad³y ca³¹ Afrykê,
wiêkszoæ Azji, Australiê i obie
Ameryki. Wyzysk kolonialny
umo¿liwi³ kolonistom wszechstronny rozwój, a zatrzyma³ w
rozwoju kraje podbite. Kraje
UE, maj¹ dzisiaj wspania³¹
infrastrukturê, rozwiniêty
przemys³, rozwiniête rolnictwo, rozwiniêt¹ administracjê,
stolice pe³ne pa³aców i te pa³ace pe³ne skarbów z ca³ego wiata. Magazyny ¿ywnoci s¹
przepe³nione, odczuwa siê k³opotliwy nadmiar wszelkich
produktów. Inaczej wygl¹da
sytuacja w by³ych koloniach.
To prawda, ¿e niektóre kraje
po wyzwoleniu z wyzysku kolonialnego wspaniale siê rozwinê³y , posiadaj¹ nawet broñ
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rakietow¹, j¹drow¹, ale rednio na wiecie oko³o 10 milionów ludzi rocznie umiera z g³odu. W by³ych koloniach narastaj¹ ¿¹dania rewindykacyjne
wobec UE, która jest postrzegana na szerokim wiecie jako
z³odziejskie gniazdo. Na miêdzynarodowej konferencji w
Johanesburgu pojawi³o siê ¿¹danie odszkodowañ za niewolnictwo.
Kolonizatorzy okradli
Afrykê nie tylko z dóbr materialnych, ale zakuli w dyby 2
miliony murzynów i sprzedali
jako byd³o robocze. My Polacy
mamy szczególne prawo o tym
mówiæ, bo w Europie bylimy
jedynym narodem, który rozboju i eksploatacji kolonialnej
doznawa³ niemal przez dwa
wieki. W interesie UE le¿y otoczyæ siê krajami Europy rodkowej, które dostarcz¹ w mia-

rê potrzeby miêsa armatniego do obrony UE. Je¿eli mamy
wejæ do UE, to najpierw kolonici u³o¿yæ siê musz¹ z krajami, które okradli.
Po drugie jestem przeciw
wejciu Polski do UE przy
obecnym stanie prawa niemieckiego i polskiego. Wed³ug
konstytucji niemieckiej Rzesza
niemiecka istnieje w granicach
1938 r. a wiêc obejmuje miêdzy innymi nasze Ziemie Odzyskane. Osiedleni na Ziemiach Odzyskanych ¿o³nierze,
którzy wyzwolili Polskê z pod
okupacji niemieckiej, objêli gospodarstwa jako dzier¿awê na
99 lat. W UE taka forma w³asnoci nie istnieje. Dzier¿awcy tacy utrac¹ swoje gospodarstwa na rzecz Niemców, posiadaj¹cych notarialne akty w³asnoci.
Po trzecie jestem przeciw

wst¹pieniu do UE ze wzglêdu
na rabunek polskiego maj¹tku narodowego. UE przy pomocy kompradorskich rz¹dów
ustanowionych w Polsce po
1989r, przejê³a wiêkszoæ polskiego maj¹tku narodowego za
jedn¹ dziesi¹t¹ jego wartoci.
Grabie¿ ta pozostanie nie naprawiona i bezkarna, jeli wejdziemy do UE w obecnym stanie rzeczy .
Po czwarte jestem przeciw
wst¹pieniu do UE na wynegocjowanych warunkach. Zgodnie z tymi warunkami polskie
rolnictwo nie otrzyma równowa¿nych op³at, co spowoduje
jego upadek.
TYLKO OSIO£, ALBO
ZDRAJCA MO¯E ZACHÊCAÆ DO WEJCIA POLSKI
DO UE!!

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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stoczni ani na zasi³ki dla bezrobotnych ani na opiekê zdro-

wotn¹ dla obywateli. W ramach programu Moja szko³a w Unii Europejskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej
we wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi przeprowadza warsztaty dla nauczycieli. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli gimnazjów
i liceów do realizacji zajêæ o

tematyce europejskiej oraz
organizacji w szko³ach m³o-

dzie¿owego g³osowania w
sprawie przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Do organizatorów programu Moja Szko³a w Unii
Europejskiej nale¿y tak¿e
Gazeta Wyborcza Adama
Michnika. Program ten ma
siê zakoñczyæ ogólnopolskim
m³odzie¿owym g³osowaniem

i doprowadziæ indoktrynowan¹ m³odzie¿ i dzieci do przekonania cz³onków ich rodzin,
¿eby wziêli udzia³ w unijnym
referendum dla doros³ych
obywateli.
Wielu nauczycieli a nawet
niektórzy dyrektorzy szkó³ s¹
niechêtni tej propagandowej
sieczce ale ze strachu przed
zwolnieniem z pracy milcz¹
i jak za stalinizmu pokornie
realizuj¹ te nakazy z kuratoriów. Buntuj¹cy siê rodzice
otrzymuj¹ wykrêtne odpowiedzi dyrektorów szkó³, ¿e tak
jest wszêdzie. O rzetelnej
informacji w szko³ach na temat Unii Europejskiej i zagro¿eniach z ni¹ zwi¹zanych
i dopuszczeniu do g³osu eurosceptyków nie ma nawet
mowy, podobnie jak w rodkach masowego przekazu
opanowanych przez SLD, UP
i UW oraz prywatnych zagranicznych w³acicieli (g³ównie
Niemców). O tym, ¿e referendum unijne ma rozstrzygn¹æ
pytanie czy Polska ma trwaæ,
czy te¿ ma Jej nie byæ, ani
s³owa w szko³ach. Ani o traktacie stowarzyszeniowym,
który od pocz¹tków lat dziewiêædziesi¹tych u¿ywany jest
jako instrument nacisku miêdzynarodowych koncernów i
rz¹dów zachodnich na kolejne rz¹dy w Polsce dla wymuszania praktycznie bezc³owego importu towarów z Zachodu, realizowania ograniczeñ
w wydobyciu wêgla, produk-

cji statków i produkcji rolnej.
W tej sytuacji bardzo cieszy fakt, ¿e nie ca³a m³odzie¿
ulega tej perfidnej propagandzie unijnej i podobnie jak
wielu studentów i licealistów,
którzy protestuj¹ na ulicach
miast przeciwko bezprawnej
i zbrodniczej agresji USA i W.
Brytanii (inspirowanej przez
ko³a syjonistyczne w Ameryce i w Izraelu), na Irak m³odzie¿ potrafi te¿ powiedzieæ
NIE Unii Europejskiej. W
Gdyni, w sobotê 22 marca
odby³a siê w centrum miasta
antyunijna manifestacja zorganizowana przez Ligê Polskich Rodzin i M³odzie¿
Wszechpolsk¹. W manifestacji tej wziêli udzia³ tak¿e m³odzi cz³onkowie Nowej Lewicy oraz Polskiej Wspólnoty
Narodowej. Manifestanci

Dokoñczenie ze strony 2
Zaproponowano nam, abymy wyrzekli siê dumy, abymy wyrzekli siê swojej to¿samoci i udzielili legalizacji zwi¹zkowi by³ych kolonialnych metropolii na kontynuowanie neokolonialnego panowania, wyzysku i
deptania wolnoci, praw i
kultur narodów ca³ego wiata.
Dopóki Zachód nie zrezygnuje z tej haniebnej i bez
perspektywy drogi, wymóg
naszej dumy i honoru nie po-

Szanowni Przyjaciele!
naszych krajów do Unii Europejskiej i ze wzglêdu na
nasilaj¹cy siê atak tych kó³
w Niemczech i Austrii, które  jak przewidywa³ prezydent Benesz  przesz³y od
oczyszczania pola do ataku
i to przy skutecznej pomocy
wspó³czesnych kolaborantów jak u nas V. Havel, Peter Pithard i Ruml oraz
sprzedajnych dziennikarzy.
Zaciemnia siê przesz³oæ,
krwawe dzia³ania gestapowców i esesmanów na naszych
terytoriach, usuwa siê pomniki, pami¹tkowe tablice,
zmienia siê nazwy ulic, propaguje faszystowsk¹ literaturê, wymyla siê ró¿ne nie-

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

prawdziwe wydarzenia, na
przyk³ad jakoby Czesi i S³owacy byli najwiêkszymi winowajcami w ostatniej wojnie. To wszystko robi siê dlatego, aby mo¿na by³o ¿¹daæ
od Czechów gestu, którego domagali siê najpierw
Austriacy, Niemcy, a teraz
równie¿ przedstawiciele
Unii Europejskiej.
Gest zosta³ ju¿ zrobiony
w Czesko-Niemieckiej Deklaracji, wiêc czego chc¹?
¯eby upaæ przed nimi na
kolana?
W Deklaracji mówi siê, ¿e
nie bêdziemy wracaæ do
przesz³oci, zapewnia³ nas o
tym tak¿e pan prezydent

Zygmunt K. Kuligowski

Przyjaciele, Bracia!

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy
mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa, 30 listopada  1 grudnia 2002 roku

Ju¿ na ostatnim s³owiañskim kongresie w Moskwie
wyra¿ano pragnienie, aby
czêciej siê spotykaæ, nawzajem informowaæ o swojej
pracy, wymieniaæ dowiadczenia i wytyczaæ sobie najpilniejsze zadania. Pomys³
ten spotka³ siê z naszym
uznaniem i jestemy zadowoleni, ¿e dosz³o do spotkania przedstawicieli S³owian
Zachodnich w Warszawie, za
co jestemy wdziêczni naszym przyjacio³om Boles³awowi Tejkowskiemu i Barbarze Krygier.
Nasza wspólna narada
jest bardzo konieczna szczególnie przed wst¹pieniem

przeszli oko³o dwa kilometry
g³ówn¹ ulic¹ Gdyni  wiêtojañsk¹ (z miejsca zbiorki
przy ulicy Portowej, wiêtojañsk¹ do Pomnika Poleg³ych
Stoczniowców). Wznosili te¿
okrzyki transmitowane przez
g³onik: Precz z Uni¹ Europejsk¹, Tylko zdrajcy s¹ za
Uni¹, Z Polakami - Chod¿cie
Z Nami. Inne has³o to: Unia
Europejska banda z³odziejska! Niektórzy przechodnie
przy³¹czali siê do manifestuj¹cych. W manifestacji wziê³o udzia³ ok. 120 osób. Lokalna Telewizja  kana³ 3, jak
równie¿ ogólnopolskie kana³y 1 i 2 ca³kowicie przemilcza³y manifestacjê. Wspomnia³ o niej tylko wydawany
przez Niemców Dziennik Ba³tycki, podaj¹c trzykrotnie zani¿on¹ liczbê manifestantów
obok zdjêcia paru emerytów
z LPR aby zatuszowaæ znaczny udzia³ m³odzie¿y.

Havel. A jaka jest dzi rzeczywistoæ? Dok¹d doszlimy, skoro Deklaracjê Berliñsk¹, a praktycznie Uk³ad
P o c z d a mski oc enia d zi
Unia Europejska, w której
znajduj¹ siê pokonane w
drugiej wojnie wiatowej
pañstwa, a w dodatku kiedy dzi Austria i Niemcy
wielkodusznie przeg³osowali, ¿e Deklaracja Berliñska
n i e j est p r zeszkod ¹ d la
wst¹pienia do Unii Europejskiej. Nikt nie powiedzia³, ¿e
nie, ale wcale nie zagwarantowa³, ¿e tak bêdzie i po
wst¹pieniu do Unii Europejskiej. B¹dmy pewni, ¿e Sudeckoniemieckie Ziomko-

zwala nam wkroczyæ z nim na
wspóln¹ drogê.
Nasz¹ przysz³oci¹ jest
s³owiañska cywilizacja na
drodze pokojowego rozwoju
we wspólnocie innych wielkich kultur i wolnych narodów wiata, a nie utrata honoru i historyczna hañba pod
totalitaryzmem jednego wiatowego ¿andarma, z którym
mielibymy iæ razem, rêka w
rêkê. Nie wst¹piê do Unii Europejskiej!
Doktor prawa
Josef Mráèek
stwo nie zatrzyma siê przed
niczym i nikim, a bêdzie domagaæ siê w grupach i osobno prawa do ojczyzny i swoich maj¹tków i dochodziæ
tych praw w swoich europejskich s¹dach.
Z pewnoci¹ pamiêtamy o
zakotwiczonym w Niemieckiej Konstytucji zakazie wystêpowania niemieckiej armii poza granicami kraju.
S¹d Najwy¿szy Niemiec
odwo³a³ ten zakaz i niemieccy ¿o³nierze za 10 tysiêcy
ma r ek z umiec hem na
ustach bohatersko bombardowali spokojne miasta Jugos³awii, szpitale itp. Szkoda, ¿e w Niemczech istniej¹
ko³a, w których nie wygas³a
idea Drang nach Osten, w
dalszym ci¹gu staraj¹ siê
one o zwiêkszenie wp³ywów
i hegemonii. Przecie¿ ju¿ w
latach piêædziesi¹tych, kie-
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursywą
02.04.2003
Gazeta Gie³dy Parkiet wyliczy³a, ¿e w latach 2004 
2006 wydatki Polski zwi¹zane z ewentualnym przyst¹pieniem do UE wynios¹ 72
miliardy z³otych. Aby móc
skorzystaæ z rodków UE,
zapisanych w traktatach potrzeba 41 miliardów z³, z
czego 22,5 miliardów z³ bêdzie pochodziæ z bud¿etu,
13,8 miliarda z³ z bud¿etu
samorz¹dów, a 4,5 miliarda
z bud¿etu innych instytucji.
Do tego nale¿y dodaæ jeszcze 31 miliarda z³otych sk³adek cz³onkowskich.

kat zawiera³ obok symbolu
UE symbole totalitarnych
ustrojów minionego stulecia: swastykê i czerwon¹
gwiazdê oraz has³o Tym
razem mo¿esz powiedzieæ
NIE. Policja oprócz przeszukania biura Ruchu równie¿ aresztowa³a jej lidera.
Zdjêcie za: Inne Strony Integracji http://www.innestrony.pl/?isi=xi934

05.04.2003
Waldemar Gontarski, dyrekto r Ce ntru m Ek spertyz
Prawnych przy Europejskiej
Wy¿szej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie
zg³osi³ szereg zastrze¿eñ do
projektu Traktatu Akcesyjnego. Dotycz¹ one artyku³u
23 Traktatu w brzmieniu
Rada UE, stanowi¹c jednomylnie na wniosek Komisji
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, mo¿e dokonaæ takich dostosowañ do
postanowieñ Traktatu zwi¹zanych ze wspóln¹ polityk¹
roln¹, jakie mog¹ okazaæ siê
niezbêdne w wyniku zmiany regulacji wspólnotowych.
Takie dostosowania mog¹
byæ dokonane przed dniem
przyst¹pienia, co umo¿liwia jednostronn¹ zmianê
postanowieñ dotycz¹cych
rolnictwa przez Uniê Europejsk¹ bez renegocjacji z
krajami kandyduj¹cymi.
Powa¿ne obawy budzi równie¿ zapis, ¿e w ¿adnym
wypadku obywatele pañstw
cz³onkowskich lub osoby
prawne utworzone na mocy
przepisów innego pañstwa
cz³onkowskiego, nie mog¹
byæ traktowani w sposób
mniej korzystny, w zakresie
nabywania gruntów rolnych
i lenych, ni¿ w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego .

czy koalicja znajdzie w Iraku broñ masowego ra¿enia,
której zniszczenie by³o pretekstem do inwazji.
Ujawniono wyniki kontroli NIK w Fundacji Polsko  Niemieckie Pojednanie, wyp³acaj¹cej odszkodowania dla by³ych pracowników przymusowych. NIK
zarzuci³ w³adzom fundacji
niezgodne z prawem przyznanie 362 tysiêcy z³otych
dodatkowych premii kwartalnych. Premiê otrzymali:
Bartosz Ja³owiecki, Jacek
Paj¹k, Jan Parys, Andrzej
T³omacki i Jacek Turczyñski. Szczególnie g³ono przeciw zamiarom odebrania
premii protestowa³ polityk
prawicowy i dzia³acz spo³eczny Jan Parys. Trwaj¹
starania prawne dotycz¹ce
zwrotu premii.

11.04.2003
Wêgierski plakat "Tym razem
mo¿esz powiedzieæ NIE"

10.04.2003

08.04.2003

W projekcie ustawy dotycz¹cej wprowadzenia znakowania zwierz¹t przyznano specjalne uprawnienia Zwi¹zkowi Hodowców Koni (prezes Roman Jagieliñski), który z mocy ustawy uzyska³
prawo do znakowania i wydania dokumentów unijnych dla koni. W przypadku innych zwierz¹t Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopiero wy³oni firmê lub osoby wiadcz¹ce takie us³ugi w drodze
przetargu. Dziêki takiemu
zapisowi ustawy Zwi¹zek
Hodowców Koni uzyska oko³o 30 milionów z³otych dod atkowych p rzy c h o dó w.
Dziennikarze w rodkach
masowego przekazu spekuluj¹, ¿e taki zapis w ustawie
stanowi wyraz wdziêcznoci
za poparcie mniejszociowego rz¹du SLD/UP przez
Stronnictwo Ludowo  Demokratyczne Romana Jagieliñskiego.

Wêgierska policja skonfiskowa³a znaczn¹ iloæ antyunijnych plakatów nale¿¹cych
do Ruchu na Rzecz Wolnych
Wê g ier (S zabad Magyarorszáért Mozgalom). Pla-

Premier Leszek Miller
wystêpuj¹c w Programie
Pierwszym Polskiego Radia
(audycja Goæ Jedynki) powiedzia³, ¿e nie jest wa¿ne,
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dr Rudolf Jaworek (Towarzystwo Przyjani Polsko 
Czesko  S³owackiej) wyg³osi³ na terenie Uniwersytetu
Warszawskiego wyk³ad o
wspó³pracy Polski, Czech i
S³owacji m.in. w kontekcie
nachalnej propagandy prounijnej, która fa³szywie
przedstawi w istocie grone
ekonomiczne i polityczne
skutki w³¹czenia do UE.
Okupacyjne wojska amerykañskie w Iraku zniszczy³y pojazdami wojskowymi
bramê do Muzeum Narodowego w Bagdadzie i zachêca³y Irakijczyków do rabunku bezcennych dzie³ kultury m.in. sumeryjskiej, asyryjskiej nawet tych z przed
3  4 tysiêcy lat. Organizacja ONZ do spraw ochrony
zabytków kultury (UNESCO) skierowa³a apel do
w³adz okupacyjnych, s³u¿b
granicznych, policji i handlarzy dzie³ami sztuki, by
zapobiegli kradzie¿om, przemytowi i sprzeda¿y skradzionych dóbr kultury z Iraku. Równie¿ swój apel wystosowa³ sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, który
zwróci³ siê do si³ koalicyjnych, by wziê³y pod szczególn¹ opiekê irackie obiekty
kultu religijnego, muzea i
inne instytucje kultury, celem unikniêcia dalszych

strat. Na mocy Konwencji
Genewskich dotycz¹cych
zwyczajów wojennych wojska okupacyjne maj¹ zapewniæ ochronê m.in. jednostek
administracji, dóbr kultury,
szpitali i obiektów kultu religijnego.

12.04.2003
Ujawniono, ¿e w Zarz¹dzie
Domów Komunalnych w
Warszawie cz³onkowie Zarz¹du wzajemnie przyznali
sobie 820 tysiêcy z³otych
premii. Przyznanie premii
nast¹pi³o bez powiadomienia i zgody jednostki nadrzêdnej tj. Dzielnicy Warszawa  ródmiecie.

W prareferendum zorganizowanym dla uczniów pe³noletnich w ponadgimnazjalnych szko³ach miasta i
powiatu Radzyñ Podlaski
40% uczniów opowiedzia³o
siê za w³¹czeniem Polski do
UE, a 57% by³o przeciw. Frekwencja wynosi³a 62%. W
szko³ach by³y przeprowadzane lekcje o Unii Europejskiej oraz dzia³a³y Kluby
Europejskie. W podobnym
referendum, przeprowadzonym w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Kaliszu, gdzie
równie¿ dzia³a³ Klub Europejski oddano 152 za w³¹czeniem Polski do UE i 154
przeciw.
Do Polski masowo przylecia³y bociany. Opónienie
w przylotach wynika³o z faktu, ¿e trasa przelotu biegnie
przez tereny Iraku, gdzie
trwa³y intensywne dzia³ania
wojenne, które najwyraniej
dezorientowa³y ptaki.
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Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy
mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa, 30 listopada  1 grudnia 2002 roku

Szanowni Przyjaciele!
Dokoñczenie ze strony 5
dy ekstremistyczne ko³a w
Niemczech domaga³y siê powrotu Sudetów i polskich
ziem zachodnich, ju¿ wtedy
kanclerz Adenauer powiedzia³, ¿e Niemcy nie potrzebuj¹ Sudetów, ani polskiego terytorium, ale musz¹
zdobyæ polityczny i ekonomiczny wp³yw w ca³ej Czechos³owacji i w ca³ej Polsce.
Pamiêtajmy o tym!!
Tym haniebnym ¿¹daniom mo¿emy skutecznie
stawiæ czo³o przez utworzenie  na pocz¹tek  nieformalnego zwi¹zku Polski,
Czeskiej oraz S³owackiej
Republiki z jego 55 milionami obywateli.
Rezultat naszych obrad
mia³by dlatego wp³yn¹æ na
¿¹danie, aby nasze rz¹dy i
parlamenty  tych trzech
krajów: Polski, Republiki
Czeskiej i Republiki S³owackiej  wyda³y takie zarz¹dzenia, ¿e ani s¹dy, ani
¿adne inne organy w tym
korupcyjnym rodowisku
nie bêd¹ przyjmowaæ, ani
roztrz¹saæ ¿adnej proby
czy za¿alenia i nie bêd¹ dopuszczalne ¿adne wyj¹tki,
które s¹ w sprzecznoci z
Berliñsk¹ Deklaracj¹ i z
koñc ow ymi w n ios kam i
Uk³adu Poczdamskiego.
Kiedy tylko zezwolono by na
j akie wyj¹tk i, wted y
wszystko to runê³oby jak
mur, z którego wyjêto kilka
cegie³!! Dlatego uwaga!! O
jakichkolwiek zmianach,
ustêpstwach i wyj¹tkach w
U k³adzie Poczdam s ki m
mog¹ decydowaæ - jedynie i
wy³¹cznie  zwyciêskie mocarstwa i nikt inny. Utworzenie zwi¹zku i wspólne
dzia³anie Polski, Czeskiej i
S³owackiej Republiki chyba
nigdy w historii nie by³o tak
aktualne i tak konieczne
jak teraz przed, ale i po
wst¹pieniu tych krajów do
Unii Europejskiej.
Rozszerzenie naszej
cz³onkowskiej bazy jest jednym z podstawowych zadañ, które stoj¹ przed nami.
My w Pradze wci¹¿ siê zajmujemy tym problemem i
trzeba powiedzieæ, ¿e tak¿e
dziêki zas³udze dra Císaøa,
któremu to zadanie zosta³o
zlecone, odnotowujemy dobre wyniki. Z tym wi¹¿e siê
te¿ zak³adanie dwustron-

nych komitetów  na przyk³ad: czesko-polskiego, czesko-bia³oruskiego itp., co
automatycznie poszerza
szeregi dzia³aczy. Czy jest
mo¿liwe pozyskaæ dla naszych szeregów wszystkich?
(Jerewañ).
Poszerzenie naszej cz³onkowskiej bazy jest bardzo
wa¿n¹ spraw¹, zw³aszcza
teraz po obradach NATO w
Pradze, gdzie dosz³o do

wród nich na pewno znajdzie siê kolejne pañstwo
s³owiañskie  Bia³oru. Dlatego na pewno bêdzie s³uszne, abymy do naszych
g³ównych celów  jak poszerzanie przyjani miêdzy
S³owianami  do³¹czyli te¿
walkê o pokój i ods³onili w
naszym ruchu agresywne
cele jastrzêbiów z Waszyngtonu i ich proroków.
Przeciwko terrorystom

Jozef Nálepka (Czechy)

zwiêkszenia jego szeregów
 a po³o¿enie geograficzne
nowych podmiotów jest podobne do sytuacji sprzed 22
czerwca 1941  lecz z Rosji
zrezygnowano.
Tylko trzeba uwa¿aæ, aby
umiechy USA nie u³atwi³y
wbicia sztyletu w plecy!
Niektórzy politolodzy sygnalizuj¹ nawet, ¿e przyjazne gesty USA wobec Rosji
zmierzaj¹ do tego, aby w
przysz³oci Rosja mog³a
wraz z nimi walczyæ przeciw Chinom. Miejmy nadziejê, ¿e do tego nie dojdzie! Dick Cheney powiedzia³, ¿e USA s¹ gotowe do
walki z wszystkimi pañstwami, gdzie s¹ terroryci,
albo popieraj¹ terroryzm.
Takich pañstw jest 60, a

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

nie walczy siê czo³gami i samolotami, ani tworzeniem
jednostek szybkiego reagowania, ale poprzez usuwanie przyczyn terroryzmu,
takich jak nie ingerowanie
USA w wewnêtrzne sprawy
pañstw (Iran, Nikaragua,
Jugos³awia, Kuba, Bia³oru, Panama, Gwatemala
itp.) /CIA/, zakoñczenie
okupacji Palestyny, zaprzestanie rabunku surowców w
pañstwach afrykañskich i
azjatyckich itp.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych zaraz na pocz¹tku swojej dzia³alnoci
utworzy³o niektóre komisje,
miêdzy innymi komisjê ekonomiczn¹ i kultury. Wydaje
siê, ¿e nasz zamys³ nie zosta³ zrealizowany i dlatego

trzeba by do niego wróciæ i
utworzyæ nowe komisje ekonomiczne w pañstwach narodowych i równie¿ przy
MSW, które zaczê³yby pracowaæ efektywnie. Przy wykonywaniu tego zadania
mo¿e pomóc tak¿e przyjañ
miêdzy miastami i krajami.
Tej sprawie powiêca siê
nasz komitet. Chcia³by inicjowaæ kolejne przyjanie i
w³¹czyæ je w poszerzanie
wymiany towarowej i w ogóle gospodarczej wspó³pracy.
Pierwszym pewnym pozytywnym sygna³em jest wiadomoæ, ¿e w miecie Berno, które zawar³o przyjañ
z Worone¿em, delegaci regionu woroneskiego pertraktowali z po³udniowomorawskimi przedsiêbiorcami o swoich potrzebach
przy okr¹g³ym stole w Handlowej i Gospodarczej Izbie
tego miasta. To jest jedna z
dróg do pog³êbienia gospodarczej wspó³pracy miêdzy
krajami s³owiañskimi, jak
to by³o w przesz³oci.
Gdañski arcybiskup Tade u sz G oc ³ow ski g ³osi³
wprawdzie, ¿e jeli komu
siê wydaje, i¿ w komunimie ¿y³o mu siê lepiej, dopuszcza siê grzechu i powinien siê z tego wyspowiadaæ. My siê nie wybieramy
do spowiedzi, ale odwrotnie,
chcemy jeszcze wiêcej grzeszyæ i poszerzaæ wzajemnie
korzystn¹ wspó³pracê gospodarcz¹, jak to by³o w
RWPG. Wielka wymiana towarowa ¿ywio³owo rozwija
siê miêdzy S³owacj¹ i Polsk¹, a nie inaczej dzieje siê
tak¿e w Czechach. Poszerzanie ekonomicznej wspó³pracy powinno byæ jednym
z priorytetów w naszym s³owiañskim ruchu. Zastanawiajmy siê i podejmujmy
konkretne kroki w kierunku powiêkszenia gospodarczej wspó³pracy miêdzy Polsk¹, Republik¹ Czesk¹, S³owacj¹, Rosj¹, Bia³orusi¹ i
pozosta³ymi krajami s³owiañskimi.
Na pewno wszyscy jestemy wiadkami totalnej blokady informacyjnej w naszych krajach. Tym wiêksz¹
odczuwamy radoæ, ¿e nasza skromna gazeta S³owiañska Przyjañ, dziêki
obecnemu tutaj redaktorowi
na c zelnemu
Z.

Hoøeníemu, wci¹¿ ulepsza
swój poziom i powoli zwiêksza nak³ad. Zaczyna informowaæ o ¿yciu w krajach
s³owiañskich, z czego czytelnicy s¹ bardzo zadowoleni.
Z pewnoci¹ by³oby korzystne, gdyby redaktorzy naczelni s³owiañskich gazet
mogli siê spotykaæ, b¹d w
ramach sta³ej komisji, b¹d
przynajmniej w miarê potrzeb. /Pieni¹dze/.
Jestemy zainteresowani tym, aby w istotny sposób poprawi³a siê wzajemna informacja o ¿yciu i problemach, ale równie¿ o jasnych stronach ¿ycia ludzi
i organizacji w krajach s³owiañskich.
Podczas dzisiejszego zebrania z pewnoci¹ dowiemy siê wiele nowego i pobudzaj¹cego dla naszej pracy
i naszego dalszego rozwoju.
Na zakoñczenie chcia³bym zaleciæ:
1. O ile by³oby to mo¿liwe 
a potrafimy to  powiedzieæ
ju¿ dzi, jakie kroki i rodki podejmiemy w naszych
krajach przeciwko wst¹pieniu Polski, Republiki Czeskiej i S³owacji do Unii Europejskiej.
2. Opracowaæ dokument adresowany do rz¹dów i parlamentów trzech krajów:
Polski, Republiki Czeskiej i
S³owacji z ¿¹daniem, aby
przyjêli pojedynczo i zbiorowo takie zasady i takie dokumenty zgodnie z wnioskami Konferencji Poczdamskiej i wydali takie zarz¹dzenia, które zabrania³yby i uniemo¿liwia³y zwrot
maj¹tków Niemcom Sudeckim, którzy zostali wysiedleni po drugiej wojnie
wiatowej na podstawie decyzji zwyciêskich mocarstw
w Poczdamie.
Tylko w trwa³ym zwi¹zku i braterskiej wspó³pracy
oraz we wspólnym rozwoju
Polski, Republiki Czeskiej i
S³owacji, stworzymy siln¹
zaporê przeciwko nowoczesnym germanizacyjnym d¹¿eniom w naszych krajach,
aby nie spotka³ nas los Serbów £u¿yckich.
¯yczê wielu zbiorowych
osi¹gniêæ w naszej pracy dla
dobra naszych s³owiañskich
narodów.
Sekretarz
Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego
Jozef Nálepka
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¯¥DAMY ZAPRZESTANIA
AGRESJI NA IRAK
Polska Wspólnota Narodowa i Polski
Komitet S³owiañski oraz liczni sympatycy polskiego ruchu narodowego i s³owiañskiego ¿¹daj¹ natychmiastowego zaprzestania terrorystycznej agresji USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski na Irak
oraz wycofania z jego terytorium wszystkich wojsk agresora. Tak myli i tego ¿¹da
ponad 75% Polaków.
Ludobójcza agresja na Irak jest pogwa³ceniem prawa miêdzynarodowego i

opiniê publiczn¹.
Wiêkszoæ Polaków nie tylko potêpia
agresjê na Irak, ale z oburzeniem przeciwstawia siê wojennym harcom zamerykanizowanej w³adzy w Polsce, która
wys³uguje siê rz¹dowi USA i zaprzepaszcza narodowe interesy Polski, okrywa
hañb¹ Wojsko Polskie przez udzia³ zwyrodnia³ej jednostki Grom w mordowaniu
Irakijczyków broni¹cych bohatersko swojego napadniêtego Kraju. Ta sama w³a-

Rosj¹ i pozosta³ymi Pañstwami S³owiañskimi.
Potrzeba nam takiej w³adzy i takiej
Polski, która przeciwstawi siê amerykañsko-unijnemu globalizmowi niszcz¹cemu
Narody i ludzi pracy, Polski przyjaznej
wszystkim Pañstwom S³owiañskim i innym narodowym Pañstwom Europy i
wiata.
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA
POLSKI KOMITET S£OWIAÑSKI
PRZEWODNICZ¥CY
BOLES£AW TEJKOWSKI
Warszawa, 31 marca 2003 roku

Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej.

podstawowych zasad moralnych. Jest
kolejnym etapem bezprawnego i wymierzonego przeciwko ca³ej Ludzkoci d¹¿enia USA do panowania nad wiatem
przez zaw³aszczenie irackich z³ó¿ ropy
naftowej oraz os³abienie i zniewolenie
Narodu Irackiego. Dlatego wojska amerykañskie, brytyjskie, australijskie i polskie dopuszczaj¹ siê haniebnych zbrodni, morduj¹c celowo cywiln¹ ludnoæ irack¹ wraz z kobietami i dzieæmi, skazuj¹c
na mieræ g³odow¹ ludzi ocala³ych z bestialskich bombardowañ.
Amerykañsko-brytyjsko-australijskopolsk¹ agresjê na Irak i pope³niane tam
zbrodnie potêpia ponad 80% ludnoci niemal wszystkich Krajów wiata, potêpiaj¹ w³adze wiêkszoci Pañstw, potêpia
ONZ i jego Rada Bezpieczeñstwa, potêpiaj¹ równie¿ miliony uczciwych Amerykanów, Brytyjczyków i Australijczyków,
którzy manifestuj¹ swój sprzeciw wobec
zbrodniczych decyzji swoich rz¹dów ok³amuj¹cych przy tym w³asn¹ i wiatow¹
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dza w Polsce pozwoli³a na pokojowy zabór przez USA i Uniê Europejsk¹ wiêkszoci polskiej gospodarki, a teraz udzia³em w zbrodniczej wojnie z Irakiem pomaga w rabowaniu przez USA irackiego
maj¹tku narodowego.
Nie tolerujmy d³u¿ej takiej antypolskiej w³adzy, która zaprzedaje Polskê
wrogiej nam Unii Europejskiej i niszcz¹cemu nas sojuszowi z NATO i USA oraz
zmusza Polaków do udzia³u w agresji na
Irak. Spowodowaæ odejcie tej gnêbi¹cej
Polaków w³adzy mo¿na tylko przez odrzucenie w referendum integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹. NIE dla Unii Europejskiej to jednoczenie NIE dla obecnej
w³adzy w Polsce.
Potrzeba nam polskiej w³adzy narodowej, która zapewni Polsce samodzielnoæ
i niepodleg³oæ, a Polakom nale¿ny dobrobyt przez zahamowanie wyprzeda¿y
polskiego maj¹tku narodowego, wzrost
produkcji i rozwijanie najkorzystniejszej
wspó³pracy z Czechami i S³owacj¹ oraz z

Redaguje zespó³. Redaktor naczelny: Barbara Krygier. Rada programowa: dr Marek G³ogoczowski, prof. dr hab. Adam J. Karpiñski, Barbara
Krygier, prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski, prof.
dr hab. Krzysztof R. Mazurski, dr Stanis³awa
Stachnik - Czajkowska, Boles³aw Tejkowski, dr Jerzy Wieluñski.
Ukazuje siê co miesi¹c.
Adres redakcji: 00-682 Warszawa, ul. Ho¿a
62/1, tel. (22) 621-55-71, (22) 625-41-70.
Internet:
http://www.pwn.waw.pl, pwn@pwn.waw.pl
Wydawca: Polska Wspólnota Narodowa,
00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62/1.
Konto bankowe: Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP S.A. O/ Warszawa nr 83
10201013 122670132
Druk: POLSKAPRESSE, Kraków, ul. Nowohucka 50.
Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, jak równie¿ zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Za
treæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada i publikuje je na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ og³oszeniodawcy.
Gazeta jest bezp³atna.
Osoby mog¹ce pomóc w rozwoju naszej
gazety proszone s¹ o wp³aty i darowizny
na konto Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

