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Uczestniczy³em 6 kwiet-
nia w ogólnopolskiej naradzie
Komitetu Obrony Polskiej
Ziemi �Placówka�, zaproszo-
ny przez jego Przewodnicz¹-
cego Ryszarda Majewskiego -
rolnika z Go�linowa pod
Gnieznem, dzia³acza spo³ecz-
nego, ¿arliwego polskiego pa-
triotê.

Przez 6 godzin 200 osób,
g³ównie rolników z ca³ego
Kraju obradowa³o w Gnie�-
nieñskim Muzeum Pocz¹t-
ków Pañstwa Polskiego jak
unikn¹æ koñca Pañstwa Pol-
skiego, czym by³oby dla Pol-
ski w³¹czenie do Unii Euro-
pejskiej.

Ta niezwykle cenna i m¹-
dra narada, przepojona tro-
sk¹ o losy Polski, �wiadczy o
wzro�cie �wiadomo�ci Pola-
ków coraz lepiej orientuj¹-
cych siê w zagro¿eniach p³y-
n¹cych ze strony Unii Euro-
pejskiej. Uczestnicy narady
zamanifestowali niez³omn¹
wolê przeciwstawienia siê
integracji Polski z unijnym
imperium. Najwiêkszym
osi¹gniêciem narady by³o

wytworzenie jednocz¹cej
uczestników atmosfery ¿ycz-
liwo�ci i odpowiedzialno�ci za
wspólne dobro, jakim jest
Polska. Obowi¹zuj¹ca na na-
radzie zasada jedno�ci by³a
wyra¿ana konieczno�ci¹ jed-
noczenia siê wszystkich Po-
laków i polskich ugrupowañ
przeciwko Unii Europejskiej,
zaniechania wszelkich spo-
rów i wzajemnych oskar¿eñ
oraz osobistych ambicji.

�Polacy jedno�ci¹ sil-
ni!� � tak mo¿na oddaæ du-
cha narady gnie�nieñskiej i
jej przes³anie do Narodu Pol-
skiego. Tylko zjednoczenie
wszystkiego co polskie i an-
tyunijne mo¿e doprowadziæ i
doprowadzi do odrzucenia w
referendum integracji Polski
z niszcz¹c¹ nas Uni¹ Euro-
pejsk¹.

To bardzo dobrze, ¿e na
czele oddolnego ruchu anty-
unijnego staj¹ rolnicy. S¹ bo-
wiem najbardziej zagro¿eni w
przypadku w³¹czenia Polski
do Unii Europejskiej, a wraz

¯adne  opisy, nawet najwy-
bitniejszych piór, ¿adne s³o-
wa nie s¹ w stanie oddaæ gro-
zy lat okupacji i ogromu
zbrodni, jakich dokonywa³
naród niemiecki w XX wieku,
wieku  cywilizacji i kultury
na Polakach i innych naro-
dach podbitej Europy. W dzie-
jach wojny totalnej, jak¹
ostatnio prowadzili Niemcy
przeciw ca³emu cywilizowa-
nemu �wiatu, poznali�my
ca³¹ ohydê niemieckiej duszy.
Poznali�my za pó�no. I za to

spó�nienie zap³acili�my naj-
szlachetniejsz¹ krwi¹ polsk¹.
Krzy¿acko-nazistowski gad
upokarza³, ch³osta³, depta³
sw¹ straszliw¹ ob³êdn¹ bru-
talno�ci¹, gwa³c¹c wszystkie
prawa ludzkie na �wiecie.

 Na prze³omie 1939/40
roku sza³ dziczy niemieckiej
dosiêgn¹æ zenitu. Polaków
mordowano tysi¹cami. Z
przepe³nionych wiêzieñ wy-
wo¿ono nas nocami i o
zmierzchu, a nawet w bia³y
dzieñ, do przygotowanych

mogi³ w lasach, lub rozstrze-
liwano na miejscu na wiê-
ziennych dziedziñcach, znê-
caj¹c siê nad ofiarami z sa-
dyzmem, nie maj¹cym sobie
równego.

 Rozpoczê³y siê równie¿
masowe deportacje do nie-
mieckich obozów zag³ady.
Niemieckie zbiry nie oszczê-
dza³y nikogo i nigdzie. Zabi-
jano mê¿czyzn i kobiety, dzie-
ci i starców. Zabijano rolni-

�Podobnie jak przez ca³y
XX wiek, tak i w obecnym
stuleciu �ród³em wszystkich
zbrojnych konfliktów miêdzy-
narodowych jest imperializm.
Ró¿nica polega tylko na tym,
¿e o ile poprzednio g³ówne za-
gro¿enie dla �wiatowego po-
koju stanowi³ imperializm
niemiecki, o tyle dzisiaj takim
zagro¿eniem jest hegemo-
nizm amerykañski.�

Te s³owa jednego z delega-
tów celnie oddaj¹ atmosferê

obrad Europejskiego Fo-
rum Pokoju, jakie obrado-
wa³o w Pradze czeskiej w
dniach 21-23 marca br. Nie
chodzi³o przy tym o ¿aden
�anty-amerykanizm�, ale -
jak to niejednokrotnie pod-
kre�lano - o �anty-bushyzm�.

Pierwszego dnia odby³o siê
posiedzenie Prezydium Fo-
rum, w którym wziê³o udzia³
kilkudziesiêciu przedstawi-
cieli ruchów pokojowych tak
z Zachodu, jak i ze Wschodu

Europy. By³o to spotkanie
bardzo reprezentatywne. Byli
na nim delegaci z Niemiec,
Austrii, W³och, Grecji, Szwaj-
carii (drugiego dnia tak¿e z
W. Brytanii i USA) oraz licz-
nych pañstw s³owiañskich -
Czech, S³owacji, Rosji, Ukra-
iny, Bia³orusi, Bu³garii, Ser-
bii i Czarnogóry. Ze strony
Polski uczestniczyli prof. Ste-
fan Leder, który by³ jednocze-
�nie przedstawicielem IP-

Rz¹d  mniejszo�ciowy SLD
i UP Leszka Millera wykorzy-
stuje pieni¹dze polskich po-
datników do prowadzenia na-
chalnej propagandy prounij-
nej w szko³ach i przedszko-
lach. Zdesperowani rodzice
wszelkimi sposobami próbu-
j¹ broniæ swoje dzieci przed
agresywnym praniem mó-
zgów. Szkolne w³adze maj¹
jednak potê¿nych opiekunów:
ministerstwo edukacji i kura-
toria o�wiaty.

�,,Jak wyobra¿am sobie
udzia³ mojej rodziny w refe-
rendum dotycz¹cym cz³onko-

stwa Polski w Unii Europej-
skiej?� , �Europa w szkole�,
�Moja szko³a w Unii Europej-
skiej�, �Unia Europejska �
M³odzi g³osuj¹� to typowe te-
maty narzucane dyrekcjom
szkó³ i przedszkoli przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej i Sportu oraz Urz¹d Ko-
mitetu Integracji Europej-
skiej. Na prounijn¹ propa-
gandê Ministerstwo przezna-
czy³o ponad 24,5 milionów
z³otych i to w kraju, gdzie nie
ma pieniêdzy  na gwarancje
rz¹dowe dla upadaj¹cych
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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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 wiêkszo�ci pol-
skich fabryk, banków i obiek-
tów handlowych oraz znacz-
nej czê�ci popegieerowskiej

ziemi. Wystarczy³a do tego
z³odziejska prywatyzacja pol-
skiej w³asno�ci pañstwowej,
która bezprawnie i za bezcen
sta³a siê prywatn¹ w³asno-
�ci¹ unijnych kapitalistów.
Ale wydarcie polskim rolni-
kom ziemi wymaga wcielenia
Polski do Unii Europejskiej.
Tego poza Uni¹ nie da siê zro-
biæ. Dlatego Zachodowi tak
bardzo zale¿y na wci¹gniêciu
nas do Unii, bo zale¿y mu na
skolonizowaniu polskiej zie-
mi. Obowi¹zuj¹ce w Unii pra-
wa zmusz¹ Polskê do maso-
wej wyprzeda¿y ziemi obco-
krajowcom.

Na 2,1 miliona polskich
gospodarstw rolnych, Unia
Europejska planuje zlikwido-
wanie 1,7 miliona gospo-
darstw i przeznaczenie ich do
wykupu przez Niemców, Ho-
lendrów i innych przedstawi-
cieli �wy¿szej rasy i cywiliza-
cji� zachodniej. Zatem z 10
milionów Polaków ¿yj¹cych z
rolnictwa, Unia chce wyrugo-
waæ z ziemi 8 milionów. Bêd¹
oni zmuszani do opuszczania
Polski lub do osiedlania siê
wokó³ du¿ych miast w spe-
cjalnie budowanych slamsach
dla bezrobotnych. S¹ ju¿ na
ten temat przeprowadzane
poufne narady z zaufanym
kierownictwem wybranych

miast wojewódzkich.
Aby szybciej mo¿na by³o

zlikwidowaæ 1,7 miliona pol-
skich gospodarstw rolnych,
nie przyzna im siê wcale albo
przyzna co najwy¿ej 25% do-
p³at stosowanych w Unii Eu-
ropejskiej. Wtedy ich produk-
ty bêd¹ 2-3 razy dro¿sze od

w pe³ni dotowanych produk-
tów zachodnich. Nie maj¹c
zbytu na swój towar, gospo-
darstwa te bêd¹ musia³y
zbankrutowaæ i oddaæ ziemiê
�wydajniejszym� przybyszom
z Zachodu.

Ju¿ teraz przygotowuje siê
rolników do masowych ban-
kructw przez zani¿anie limi-
tów produkcyjnych i cen sku-
pu p³odów rolnych lub ca³ko-
wite blokowanie skupu. Tym-
czasem ponad 6 milionów
Polaków g³oduje. Rolników
protestuj¹cych przeciwko
Unii Europejskiej policja bije
po faszystowsku. Jest to jed-
na z metod têpienia przez
esseldowsk¹ w³adzê pogl¹-
dów przeciwnych integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹.

W okresie przystosowaw-
czym do Unii Europejskiej
produkcja przemys³owa i
rolna zmala³a. Zmaleje licz-
ba rolników ¿ywi¹cych Na-
ród. A co nam wzros³o, poza
bezrobociem i bezdomno-
�ci¹? Wzros³o nam 5-krotnie
pog³owie urzêdników, któ-
rych wygórowane p³ace, luk-
susowe siedziby i elektro-
niczne oprzyrz¹dowanie
kosztuj¹ podatnika 10 razy
wiêcej, ni¿ dawniej.

Jest jeszcze jedna wa¿na
sprawa, która jak ognia

ka¿e nam unikaæ Unii Eu-
ropejskiej. Spraw¹ t¹ jest
tajna polityka odwetowa
Niemiec, które przez wci¹-
gniêcie Polski do Unii Euro-
pejskiej chc¹ przej¹æ nasze
Ziemie Zachodnie i Pó³noc-
ne. Takie mo¿liwo�ci daje im
unijne prawo, które uznaje

na tych terenach niemieck¹
w³asno�æ 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 Europej-
sk¹! Jest ona bowiem globa-
listycznym imperium o cha-

rakterze antypolskim, anty-
narodowym, niszcz¹cym lu-
dzi pracy, maj¹cym w zamia-
rze likwidacjê Narodu i Pañ-
stwa Polskiego!

Nie wystarczy odrzuciæ
integracjê z Uni¹ Europej-
sk¹, ale trzeba te¿ odsun¹æ
od w³adzy obecn¹ elitê poli-
tyczn¹, która nie ma ju¿
chyba nic wspólnego ani z
polsko�ci¹ ani z demokracj¹
ani ze sprawiedliwo�ci¹ spo-
³eczn¹. Ale ¿eby tych ludzi
pozbawiæ w³adzy, trzeba ko-
niecznie odrzuciæ Uniê Eu-
ropejsk¹. Wraz z odej�ciem
Unii odejd¹ jej esseldowscy
i popissowscy lokaje.

Nowa w³adza, wy³oniona
z takich Polaków jak dzia-
³acze �Placówki�, musi za-
cz¹æ od prawnego zakazu
wyprzeda¿y obcokrajowcom
polskiej ziemi. Ziemia pol-
ska jest tylko dla pol-
skich obywateli! Tak jest
w Izraelu � ulubionym Pañ-
stwie wielu ludzi rz¹dz¹cych
Polsk¹. Tak jest w Danii,
Szwajcarii i niektórych in-
nych Pañstwach Europy
oraz niemal wszystkich
Pañstwach Azji. Nowa w³a-
dza musi równie¿ zakazaæ
wyprzeda¿y obcokrajowcom
jakichkolwiek polskich
obiektów gospodarczych.
Konieczne bêdzie natych-
miastowe zwiêkszenie pro-
dukcji rolnej i przemys³owej,
zmniejszona na polecenie
Unii Europejskiej. Wymaga
to odnowienia i wzmo¿enia
handlu z Rosj¹, Ukrain¹ i
pozosta³ymi Pañstwami s³o-
wiañskimi. Samodzielny

rozwój Polski wymagaæ bê-
dzie przeznaczenia 25% bu-
d¿etu Pañstwa na inwesty-
cje produkcyjne daj¹ce miej-
sca pracy. Tylko w ten spo-
sób mo¿emy znie�æ bezrobo-
cie i bezdomno�æ i doprowa-
dziæ do upowszechnienia do-
brobytu. Dla Polski nie sta-
nowi to problemu, bowiem
pod wzglêdem bogactw na-
turalnych nale¿ymy do naj-
bogatszych Pañstw Europy.
Problemem zasadniczym
jest to, kto rz¹dzi Polsk¹ i
komu te dobra s³u¿¹. Przy-
k³adem jest polskie rolnic-
two, które mo¿e wy¿ywiæ
ponad 80 milionów ludzi.
Dlatego Unia Europejska je
niszczy jako konkurencyjne.

I po co nam Unia Euro-
pejska? Tylko po to, by Po-
laków okra�æ, a Polskê zli-
kwidowaæ!

Nam potrzebna jest Pol-
ska samodzielna, rz¹dzona
przez Polaków, rozwijaj¹ca
siê moc¹ w³asnych nieprze-
branych bogactw material-
nych i moc¹ ducha przeja-
wiaj¹cego siê w wielkich
zdolno�ciach i pracowito�ci
Polaków.

Narada nie zapomnia³a o
cierpieniach Irakijczyków.
Potêpi³a amerykañsko - bry-
tyjsko -australijsk¹ agresjê
na Irak, w któr¹ wbrew opi-
nii Narodu w³¹czono rów-
nie¿ polskich ¿o³nierzy.

Kiedy uczestnicy narady
�piewali na rozpoczêcie
�Jeszcze Polska nie zginê-
³a��, 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 za-
wierucha!
Boles³aw Tejkowski,
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Pozwólcie mi na ma³¹ uwagê
o tym, co nas ³¹czy i co jest
jednym z podstawowych �ró-
de³ dumy naszych narodów.

Imperialistyczny Zachód
za po�rednictwem swoich pi¹-
tych kolumn wewn¹trz na-
szych krajów usi³uje os³abiæ
poczucie godno�ci naszych
s³owiañskich narodów, przez
to, ¿e szkaluje ich historie i
wszystko co osi¹gnê³y. Te w³a-
�nie s³ugusy Zachodu stara-
j¹ siê przes³oniæ nam mg³¹
fakt, ¿e oprócz uczuæ brater-
skiej przynale¿no�ci ³¹czy nas
tak¿e jedna wielka moralna
warto�æ.

Wszystko, co osi¹gnê³y na-
sze s³owiañskie narody - a nie

jest tego ma³o � to, jakie miej-
sce zajê³y w �wiatowej ekono-
mice, jaki poziom ¿ycia osi¹-
gnê³y, jak siê rozwinê³y z za-
cofanych krajów rolniczych w
kraje przemys³owo dojrza³e,
to wszystko, co nasze s³o-
wiañskie narody zbudowa³y,
jest wy³¹cznie naszym w³a-
snym dorobkiem, rezultatem
naszego w³asnego wysi³ku.

Nie jest to rezultat nie-
zmiernych bogactw natural-
nych, nie jest to rezultat
ujarzmienia narodów, nie jest
to rezultat grabie¿y cudzych
�róde³, nie jest to rezultat wy-
zyskiwania przez drapie¿ny
kapita³ finansowy, nie jest to
rezultat utrzymywania nie-

równych warunków w �wia-
towym handlu, nie jest to re-
zultat wojen ani zagra¿ania
si³¹. Jest to rezultat wy³¹cz-
nie rzetelnej pracy, naszych
usi³owañ o pokojowe wspó³¿y-
cie narodów i starañ o stosun-
ki braterskiej wspó³pracy,
które to zasady le¿¹ nam na
sercu i dzi�.

Trzeba intensywnie przy-
pominaæ naszej m³odzie¿y i
wielu za�lepionym zachodni¹
propagand¹ cz³onkom na-
szych narodów, aby szanowali
te niew¹tpliwe warto�ci i nie
zaprzedawali narodowego
honoru za u³udê blichtru kon-
sumpcyjnego spo³eczeñstwa.

Przyjaciele, Bracia!

Dokoñczenie na stronie 5

Zdewastowane przez zagranicznego "inwestora" infrastruktura Huty Warszawa
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ków, robotników i inteligen-
tów. Wystarczy³o, ¿e byli Po-
lakami.

Ze szczególn¹ zaciêto�ci¹
tropiono i likwidowano pol-
sk¹ inteligencjê, ¿ywio³ naj-
bardziej dla Niemców niebez-
pieczny. Eliminacja polskich
elit narodowych przybra³a
rozmiary nie maj¹ce ¿adne-
go precedensu w dotychcza-
sowych dziejach cywilizacji
europejskiej. Perfidiê na-
szych zachodnich s¹siadów
mogli�my poznaæ podczas re-
alizacji wymy�lonych przez
nich barbarzyñskich akcji,
jak Intelligenzaktion, maj¹-
c¹ na celu eksterminacjê
przywódców polsko�ci oraz
Aktion zur Zerschlagung der
polnisch - katholischen Kir-
che in Polen, czyli akcjê roz-
bicia polsko - katolickiego Ko-
�cio³a w Polsce.

Nast¹pi³y masowe aresz-
towania w�ród duchowieñ-
stwa polskiego i wywózki
ksiê¿y do niemieckich obozów
zag³ady. Odebrano nam
wszystko. Wolno�æ, cz³owie-
czeñstwo, szko³y i ko�cio³y. W
ten sposób chciano z nas
uczyniæ parobków i traktowaæ
wed³ug u¿yteczno�ci i potrzeb
�ubermenschów�. Resztê za-
mierzano wytêpiæ jak rzecz
nie przynosz¹ca korzy�ci.
Ludno�æ polska mia³a znik-
n¹æ z powierzchni ziemi, spo-
pielona w krematoryjnych
piecach, zakatowana w nie-
mieckich mordowniach, roz-
strzeliwana w ulicznych eg-
zekucjach, dziesi¹tkowana
g³odem i chorobami. Niezbi-
te dowody tych antyludzkich
i antypolskich zamys³ów daj¹
nam rozliczne miejsca zag³a-
dy: Sztutowo, Majdanek,
O�wiêcim, a tak¿e obóz kar-
ny w Dzia³dowie. Straflager
Soldau, jak ten przedsionek
piek³a nazwali Niemcy, urz¹-
dzono w Dzia³dowie, na tere-
nie dawnych koszar Wojska
Polskiego. Po kampanii
wrze�niowej koszary s³u¿y³y
jako prowizoryczny obóz je-
niecki dla ¿o³nierzy polskich
po kapitulacji twierdzy Mo-
dliñskiej. Nastêpnie utworzo-
no tu obóz przesiedleñczy, a
w koñcu obóz karny. Znala-
z³a siê tam liczna, piêædzie-
siêcioosobowa grupa polskich
kap³anów z diecezji p³ockiej.

Aresztowani w pierwszych
dniach marca 1941 roku pod-

dawani byli szczególnie wy-
rafinowanym metodom tortu-
rowania. W�ród nich by³ ar-
cybiskup Antoni Julian No-
wowiejski oraz biskup Leon
Wetmañski. Obu zakatowano
w piwnicach obozowej ko-
mendantury. Niemieckie wy-
uzdanie w zbrodniach prze-
kracza³o naj�mielsze wyobra-
¿enia o ludzkim bestialstwie.
Szczególnie okrutne by³y
�æwiczenia� podczas poran-
nych i po³udniowych biegów
na posi³ki. Urozmaicano je
wymy�lnymi torturami. Pod-
czas biegu pada³y rozkazy
�padnij - powstañ�. Przy oka-
zji esesmani nogami równali
le¿¹cych w b³ocie. Wiê�niom
kazano rozstawiaæ nogi i
wówczas oprawcy kopali ich
w podbrzusza.

Rytm ¿ycia wyznacza³ re-
gulamin, który sprawia³, ¿e
dzieñ by³ podobny do dnia w

mêce beznadziei, g³odu i ci¹-
g³ego lêku. O godzinie szóstej
nastêpowa³a wrzaskliwa po-
budka, po niej raport i bieg
pó³nagich wiê�niów przez po-
dwórze do ubikacji, a nastêp-
nie na �niadanie. Oko³o go-
dziny dwunastej by³ obiad, a
o piêtnastej znowu bieg do
ustêpów i sprawdzanie licz-
by wiê�niów. 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. Wy-
dawanym komendom towa-
rzyszy³y przekleñstwa eses-
manów. Kopanie, bicie i znê-
canie siê by³o na porz¹dku
dziennym, a gimnastyka jak¹
kazano uprawiaæ wiê�niom,
poza tym ¿e by³a skrajnie
wyczerpuj¹ca, poni¿a³a tak¿e
godno�æ cz³owieka. Ca³ogo-
dzinne defilady nagich wiê�-
niów zaciera³y wstyd, nastê-
powa³a recydywa pierwotno-

�ci, szczególnie u tych o s³ab-
szym charakterze. Esesmani
wymy�lali coraz to nowe kary
dla tych, którzy odwa¿yli siê
na wyprostowanie grzbietu
przy znojnej pracy, nie tak
uporz¹dkowali bar³óg, na
którym spali lub przyw³asz-
czyli sobie okruch znalezione-
go chleba, czy kawa³ek bru-
kwi. Czeka³o ich bicie ¿ela-
znymi prêtami, pozbawienie
na kilka dni po¿ywienia, lub
stanie do pasa w zimnej wo-
dzie.

Wszechobecnej �mierci ,
któr¹ odarto z przynale¿ne-
go jej majestatu, s³u¿y³y rów-
nie¿ warunki sanitarne obo-
zu. Wszêdzie panowa³ brud.
Ta sama wanienka s³u¿y³a do
roznoszenia kawy i zupy, jak
te¿ do mycia korytarzy i scho-
dów. 0 wiele za ma³o w sto-
sunku do liczby wiê�niów
by³o misek. Jedzono z nich po

kolei bez zmywania, co przy-
czynia³o siê do przenoszenia
zarazków tyfusu. Myto siê
sporadycznie kosztem porcji
wody przeznaczonej do picia.
Ubrañ nie prano. Na pod³o-
gach le¿a³a nigdy nie zmie-
niana s³oma. Na niej pe³nej
robactwa, w ub³oconych ubra-
niach od ci¹g³ego �padnij - po-
wstañ�, w  nigdy nie zmienia-
nej bieli�nie, niedomyci, ska-
towani i niedo¿ywieni, spali
i siedzieli wiê�niowie. Zabój-
cze warunki panowa³y tak¿e
w tak zwanym �szpitalu� obo-
zowym, znajduj¹cym siê w
dawnej stajni koszarowej.

�Szpital� ten by³ parodi¹
placówki opieki zdrowotnej.
Nie by³o tam ¿adnych le-
karstw, ani ¿adnej pomocy.
Prawie nikt stamt¹d nie wra-
ca³. Na cementowej posadzce,
pokrytej b³otem i nieczysto-
�ciami, we w³asnym kale do-
gorywali chorzy. Konano nago
i w ubraniu, w pojedynkê i
setkami. W sumie przez
dzia³dowskie piek³o przesz³o
ponad dwadzie�cia tysiêcy
Polaków, z których prawie po-

³owa  znalaz³a tam �mieræ.
Ludzie marli mordowani

¿elaznymi prêtami, zaszczu-
ci psami, od kuli w potylicê,
zakatowani bykowcami, a
tak¿e zamurowywani ¿yw-
cem. Obóz karny w Dzia³do-
wie kryje w sobie wiele nie-
wyja�nionych do dzisiaj tra-
gicznych tajemnic. Jedn¹ z
nich jest zamurowanie ¿yw-
cem siedmiu polskich ksiê¿y,
którzy, jak stwierdza naocz-
ny �wiadek, by³y wiêzieñ
dzia³dowskiego obozu, pan
Stanis³aw Eremus, zginêli t¹
straszliw¹ �mierci¹ w pierw-
szej po³owie marca 1941
roku.

Analizuj¹c wszystkie do-
stêpne dane duchownych
wiê�niów z obozu w Dzia³do-
wie mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w tym czasie t¹ straszliwie
mêczeñsk¹ �mieræ ponie�li
ksiê¿a:
1. Ks. Franciszek Giergiele-
wicz aresztowany 19.II.1941
r., wg danych kartoteki cie-
chanowskiego gestapo mia³
umrzeæ na tyfus w dniu
10.IX. 1941 roku
2. Ks. Aleksander Broszkie-
wicz
3. Ks. Leon Mossakowski
4. Ks. Julian Przygódzki
5. Ks. Antoni Walczak
6. Ks. Adam Zaleski
7. Ks. Julian Zalewski
(pozostali ksiê¿a: brak oficjal-
nych danych o przyczynie i
dacie �mierci.)

W swej relacji Stanis³aw
Eremus poda³, ¿e wymienie-
ni duchowni przed t¹ okrut-
n¹ egzekucj¹ byli torturowa-
ni. Twierdzenie swoje opar³
na wygl¹dzie wiê�niów, któ-
rych widzia³ z bliska. Ksiê¿y
pêdzono w kierunku szpitala
obozowego, sk¹d nigdy nie
wrócili. Nikt ich nie widzia³
w�ród  chorych, co potwier-
dzili obozowi lekarze Polacy,
nikt te¿ nie widzia³ ich zw³ok,
co z kolei potwierdzili wiê�-
niowie z komanda  pogrzebo-
wego.

Przed zajêciem Dzia³dowa
przez Rosjan w styczniu 1945
roku, niemiecka za³oga Stra-
flager Soldau wysadzi³a w
powietrze kompleks zabudo-
wañ, gdzie mie�ci³ siê obozo-
wy szpital. W ten sposób
chciano prawdopodobnie za-
trzeæ �lady tej ponurej zbrod-
ni. Ks. Micha³ Marian Grzy-
bowski, autor �Martyrologii
Duchowieñstwa Diecezji

P³ockiej w latach 1939- 1945�,
w zakoñczeniu swojej publi-
kacji tak scharakteryzowa³
dzia³dowski obóz zag³ady:
�Najwiêkszym obozem �mier-
ci dla duchowieñstwa p³ockie-
go by³ prymitywny, ur¹gaj¹-
cy wszelkim zasadom higie-
ny, obóz w Dzia³dowie. Epi-
demie, wyrafinowane i do-
kuczliwe �æwiczenia�, jakim
poddawano wiê�niów, spra-
wi³y, ¿e �miertelno�æ w�ród
nich by³a wielka. Na dzia³-
dowskim bar³ogu zmar³ Or-
dynariusz P³ocki, jego sufra-
gan oraz 47-miu kap³anów i
kleryk�.

 Uzupe³niaj¹c nale¿y do-
daæ, ¿e wszyscy kap³ani pod-
dawani byli wymy�lnym tor-
turom, jak chocia¿by arcybi-
skup Nowowiejski. Przymu-
szany biciem do sprofanowa-
nia krzy¿a, symbolu swej wia-
ry, nie uczyni³ zado�æ opraw-
com. 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 zamordowa-
nych tam duchownych zas³u-
¿y³ na najwy¿szy szacunek .

Ka¿dy odda³ ¿ycie za war-
to�ci, które niew¹tpliwie roz-
jusza³y ich katów. Wiê�nio-
wie, którzy prze¿yli Strafla-
ger Soldau z szacunkiem i
czci¹ wymieniaj¹ swych
wspó³wiê�niów ksiê¿y, którzy
swym hartem ducha podtrzy-
mywali s³abszych i pomimo
szykan, kiedy to by³o koniecz-
ne �wiadczyli pos³ugi kap³añ-
skie. Ich �miertelne szcz¹tki,
kap³anów i wszystkich Pola-
ków, którzy za polsk¹ spra-
wê umierali od kuli i bykow-
ca germañskiego potwora, a
tak¿e ¿ywcem zamurowywa-
ni, na zawsze pozosta³y w
bezimiennych mogi³ach na
skrwawionej polskiej ziemi.
Je�li zapomnimy uczyæ nasz¹
m³odzie¿ tej prawdy, jak¹
przekaza³a nam ponad ty-
si¹cletnia historia, ¿e wszyst-
kie narody s¹ braæmi, ale ni-
gdy  Niemcy, staniemy siê
obojêtni wobec milionów po-
mordowanych Polaków.

Zapominaj¹c o tym, zbez-
cze�cimy pamiêæ naszych
matek i sióstr, ojców i braci.
Nie bêdziemy warci miana
Polaka.

Wies³aw  Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny

Od Redakcji: Z uwagi na po-
wy¿sze, zdumiewaj¹ca i bole-
sna to sprawa, ¿e obecne kie-
rownictwo Ko�cio³a Katolic-
kiego w Polsce d¹¿y do zdo-
minowanej przez Niemcy
Unii Europejskiej.

KWIECIEÑ - MIESI¥CEM PAMIÊCI NARODOWEJ

PAMIÊCI ZAMUROWANYCH ¯YWCEM
Dokoñczenie ze strony 1

Zabudowania obozu przej�ciowego w Dzia³dowie
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PNW - Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Lekarzy
Przeciwko Wojnie (laureat
Pokojowej Nagrody Nobla) i
wiceprzewodnicz¹cy Ogólno-
polskiego Komitetu Antywo-
jennego red. Tadeusz Kozia-
ra-Martel. Obradom prze-
wodniczy³, stoj¹cy na czele
Forum profesor Wolfgang
Richter.

Wojna z Irakiem zdomino-
wa³a zarówno obrady Prezy-
dium Europejskiego Forum
Pokoju, jak i dwudniow¹ kon-
ferencjê, zorganizowan¹
przez Czesk¹ Organizacjê
Pokoju. Pogl¹dy wyra¿ane na
gor¹co w pierwszej dobie woj-
ny by³y nastêpuj¹ce:

Nie sprowokowana agre-
sja amerykañsko-brytyjska
na Irak sta³a siê faktem, do-
konana  ona zosta³a wbrew
woli Narodów Zjednoczonych.
Wojna ma charakter prewen-
cyjny, a w jej tle jawi¹ siê pola
naftowe. Z³udne oka¿¹ siê
nadzieje agresorów, ¿e Irakij-
czycy �kupi¹� g³ówn¹ tezê
propagandow¹ Waszyngtonu,
¿e bêdzie to wojna wyzwoleñ-
cza dla ludno�ci Iraku i za-
pewni temu krajowi wolno�æ
i demokracjê. Raczej zmobi-
lizuje ona naród do oporu
przeciwko naje�d�com. Nie
sprawdz¹ siê te¿ oczekiwania
na wojnê b³yskawiczn¹.
Wreszcie, lokalny w za³o¿eniu
konflikt zbrojny mo¿e siê roz-
przestrzeniæ na inne pañstwa
Bliskiego i �rodkowego
Wschodu. Zwracano przy tym
uwagê, ¿e niezale¿nie od oce-
ny rz¹dów Saddama Hussej-
na, Irak jest jedynym pañ-
stwem, które w obliczu zagro-
¿enia wojennego - wprawdzie
z pewnymi oporami, ale jed-
nak - realizowa³o rezolucje
Rady Bezpieczeñstwa, roz-
brajaj¹c siê. W tym czasie
Stany Zjednoczone w przy-
�pieszonym tempie uzbraja-
³y siê w najnowocze�niejsz¹
technologiê.

W licznych wyst¹pieniach
uczestnicy Prezydium Fo-
rum, a nastêpnie dyskutanci
na Praskiej Konferencji Na
Rzecz Pokoju I Bezpieczeñ-
stwa analizowali obecn¹ sy-
tuacjê na �wiecie i wysuwali
konkretne propozycje na
przysz³o�æ. Droga do po-
wszechnego pokoju prowadzi
przez poszanowanie prawa
miêdzynarodowego, suweren-
no�ci pañstw i poszanowanie
Karty Narodów Zjednoczo-
nych oraz globalne rozbroje-
nie, które objê³oby nie tylko

Irak i inne mniejsze pañstwa,
ale przede wszystkim USA.
Nale¿y d¹¿yæ do demilitary-
zacji Kosmosu, do powstania
stref pokoju w Europie, prze-
ciwstawiaæ siê hegemonizmo-
wi �jastrzêbi� amerykañ-
skich, d¹¿¹cych do panowa-
nia nad �wiatem i planom
militaryzacji Unii Europej-
skiej. Postulowano te¿ prze-

budowê NATO poprzez uczy-
nienie z Sojuszu tylko orga-
nizacji europejskiej (bez
USA!), a z Niemiec odezwa³y
siê nawet g³osy ¿¹daj¹ce wy-
st¹pienia RFN z NATO, czy
wrêcz jego rozwi¹zania.

Obok delegatów pañstw
zachodnich, jak na Schoen-

feld z Wiednia, du¿¹ aktyw-
no�ci¹ wykazali siê przedsta-
wiciele ruchów pokojowych w
pañstwach s³owiañskich; dr
V.N. Romaszczenko z Ukra-
iny, prof. S. I. Kostjan z Bia-
³orusi, prof. M. N. Kuzniecow
z Rosji, prof. Jole Stani�iæ z
b. Jugos³awii, dr St. Patejdl
z Czech i inni, tak¿e - co war-
to podkre�liæ- delegaci nie-

mieccy, a w�ród nich sekre-
tarz Europejskiego Forum
Pokoju, kontradmira³ Elmar
Schmaehling.

Jako Polakowi by³o mi
wstyd, kiedy s³ysza³em jak
niemieccy dzia³acze pokojowi
(chocia¿ krytycznie odnosili
siê do niektórych aspektów

dzia³alno�ci kanclerza Schro-
edera) deklarowali solidar-
no�æ z anty-wojenn¹ polityk¹
swojego rz¹du. My�my jako
delegaci polscy nie mogli, nie-
stety, tego samego powie-
dzieæ. Natomiast przedstawi-
li�my zebranym w Pradze de-
legatom obszern¹ informacjê
o stanie ruchu anty-wojenne-
go w Polsce, o jego stosunko-

wo wê¿szym, ni¿ w innych
pañstwach zasiêgu, ale jedno-
cze�nie, ¿e skupia on ludzi
�ponad podzia³ami�, o ró¿-
nych pogl¹dach politycznych,
spo³ecznych, religijnych i in-
nych. Tak¿e o pog³êbiaj¹cym
siê rozd�wiêku pomiêdzy spo-
³eczeñstwem polskim, prze-

ciwnym wojnie, a rz¹dem i
prezydentem popieraj¹cym
bez zastrze¿eñ amerykañsk¹
agresjê na Irak.

Po o¿ywionej i wszech-
stronnej dyskusji uczestnicy
Forum podjêli szereg uchwa³.
Do najwa¿niejszych nale¿y
�Praska rezolucja o wstrzy-
maniu agresji przeciw Irako-
wi� oraz �Apel do deputowa-
nych Parlamentu Europej-
skiego�, tak¿e �O�wiadczenie
Prezydium Europejskiego
Forum Pokoju w sprawie
konfliktu na Bliskim Wscho-
dzie�. Wszystkie w istocie
sprowadzaj¹ siê do potêpie-
nia wojny jako metody roz-
strzygania sporów miêdzy-
pañstwowych, dzia³añ rz¹du
USA destabilizuj¹cych uk³ad
stosunków miêdzynarodo-
wych na �wiecie i minimali-
zacji roli ONZ i Rady Bezpie-
czeñstwa. Koñcz¹ siê one we-
zwaniem; �Europejskie Fo-
rum Pokoju stanowczo ¿¹da
od Stanów Zjednoczonych
Ameryki i popieraj¹cych je
pañstw natychmiastowego
przerwania dzia³añ wojen-
nych i powrotu na drogê ro-
kowañ 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 Poko-
ju� zosta³o ca³kowicie pomi-
niête w oficjalnych �rodkach
masowego przekazu. (red.)

Po pierwsze z powodów mo-
ralnych. Kraje UE prowadzi³y
przez kilka wieków rozbój ko-
lonialny na ca³ym �wiecie. Pod-
bi³y i okrad³y ca³¹ Afrykê,
wiêkszo�æ Azji, Australiê i obie
Ameryki. Wyzysk kolonialny
umo¿liwi³ kolonistom wszech-
stronny rozwój, a zatrzyma³ w
rozwoju kraje podbite. Kraje
UE, maj¹ dzisiaj wspania³¹
infrastrukturê, rozwiniêty
przemys³, rozwiniête rolnic-
two, rozwiniêt¹ administracjê,
stolice pe³ne pa³aców i te pa³a-
ce pe³ne skarbów z ca³ego �wia-
ta. Magazyny ¿ywno�ci s¹
przepe³nione, odczuwa siê k³o-
potliwy nadmiar wszelkich
produktów. Inaczej wygl¹da
sytuacja w by³ych koloniach.
To prawda, ¿e niektóre kraje
po wyzwoleniu z wyzysku ko-
lonialnego wspaniale siê roz-
winê³y , posiadaj¹ nawet broñ

rakietow¹, j¹drow¹, ale �red-
nio na �wiecie oko³o 10 milio-
nów ludzi rocznie umiera z g³o-
du. W by³ych koloniach nara-
staj¹ ¿¹dania rewindykacyjne
wobec UE, która jest  postrze-
gana na szerokim �wiecie jako
z³odziejskie gniazdo. Na miê-
dzynarodowej konferencji w
Johanesburgu pojawi³o siê ¿¹-
danie odszkodowañ za niewol-
nictwo.

 Kolonizatorzy okradli
Afrykê nie tylko z dóbr mate-
rialnych, ale zakuli w dyby 2
miliony murzynów i sprzedali
jako byd³o robocze. My Polacy
mamy szczególne prawo o tym
mówiæ, bo w Europie byli�my
jedynym narodem, który roz-
boju i eksploatacji kolonialnej
doznawa³ niemal przez dwa
wieki. W interesie UE le¿y oto-
czyæ siê krajami Europy �rod-
kowej, które dostarcz¹ w mia-

rê potrzeby �miêsa armatnie-
go� do obrony UE. Je¿eli mamy
wej�æ do UE, to najpierw kolo-
ni�ci u³o¿yæ  siê musz¹ z kra-
jami, które okradli.

 Po drugie jestem przeciw
wej�ciu Polski do UE przy
obecnym stanie prawa nie-
mieckiego i polskiego. Wed³ug
konstytucji niemieckiej Rzesza
niemiecka istnieje w granicach
1938 r. a wiêc obejmuje miê-
dzy innymi nasze Ziemie Od-
zyskane.  Osiedleni na Zie-
miach Odzyskanych ¿o³nierze,
którzy wyzwolili Polskê z pod
okupacji niemieckiej,  objêli go-
spodarstwa jako dzier¿awê na
99 lat. W UE taka forma w³a-
sno�ci nie istnieje. Dzier¿aw-
cy tacy utrac¹ swoje gospodar-
stwa na rzecz Niemców, posia-
daj¹cych notarialne akty w³a-
sno�ci.

 Po trzecie jestem przeciw

wst¹pieniu do UE ze wzglêdu
na rabunek  polskiego maj¹t-
ku narodowego. UE przy po-
mocy kompradorskich rz¹dów
ustanowionych w Polsce po
1989r, przejê³a wiêkszo�æ  pol-
skiego maj¹tku narodowego za
jedn¹ dziesi¹t¹ jego warto�ci.
Grabie¿ ta pozostanie nie na-
prawiona i bezkarna, je�li wej-
dziemy do UE w obecnym sta-
nie rzeczy .

 Po czwarte jestem przeciw
wst¹pieniu do UE na wynego-
cjowanych  warunkach.  Zgod-
nie z tymi warunkami polskie
rolnictwo nie otrzyma równo-
wa¿nych op³at, co spowoduje
jego upadek.

TYLKO OSIO£, ALBO
ZDRAJCA MO¯E ZACHÊ-
CAÆ DO WEJ�CIA POLSKI
DO UE!!

To nie nasza wojna i nie w naszym imieniu
Dokoñczenie ze strony 1

Z listów do redakcji...

Dlaczego jestem przeciw Unii Europejskiej?
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stoczni ani na zasi³ki dla bez-
robotnych ani na opiekê zdro-

wotn¹ dla obywateli. W ra-
mach programu �Moja szko-
³a w Unii Europejskiej� Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej
we wspó³pracy z samorz¹da-
mi terytorialnymi przeprowa-
dza  �warsztaty� dla nauczy-
cieli. Ich celem jest przygoto-
wanie nauczycieli gimnazjów
i liceów  do realizacji zajêæ o

tematyce europejskiej oraz
organizacji w szko³ach m³o-

dzie¿owego g³osowania w
sprawie przyst¹pienia nasze-
go kraju do Unii Europej-
skiej. Do organizatorów pro-
gramu �Moja Szko³a w Unii
Europejskiej� nale¿y tak¿e
�Gazeta Wyborcza� Adama
Michnika. Program  ten  ma
siê zakoñczyæ ogólnopolskim
m³odzie¿owym  g³osowaniem

i doprowadziæ indoktrynowa-
n¹ m³odzie¿ i dzieci do prze-
konania 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 kurato-
riów. Buntuj¹cy siê rodzice
otrzymuj¹ wykrêtne odpowie-
dzi  dyrektorów szkó³, ¿e �tak
jest wszêdzie�. O rzetelnej
informacji w szko³ach na te-
mat Unii Europejskiej i za-
gro¿eniach z ni¹ zwi¹zanych
i dopuszczeniu do g³osu eu-
rosceptyków nie ma nawet
mowy, podobnie jak w �rod-
kach masowego przekazu
opanowanych przez SLD, UP
i UW oraz prywatnych zagra-
nicznych w³a�cicieli (g³ównie
Niemców). O tym, ¿e referen-
dum unijne ma rozstrzygn¹æ
pytanie czy Polska ma trwaæ,
czy te¿ ma Jej nie byæ, ani
s³owa w szko³ach. Ani o trak-
tacie stowarzyszeniowym,
który od pocz¹tków lat dzie-
wiêædziesi¹tych u¿ywany jest
jako instrument nacisku miê-
dzynarodowych koncernów i
rz¹dów zachodnich na kolej-
ne rz¹dy w Polsce dla wymu-
szania praktycznie bezc³owe-
go importu towarów z Zacho-
du, realizowania ograniczeñ
w wydobyciu wêgla, produk-

cji statków i produkcji rolnej.
W tej sytuacji bardzo cie-

szy fakt, ¿e nie ca³a m³odzie¿
ulega tej perfidnej propagan-
dzie 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 Amery-
ce i w Izraelu), na Irak m³o-
dzie¿ potrafi te¿ powiedzieæ
NIE Unii Europejskiej. W
Gdyni, w sobotê 22 marca
odby³a siê w centrum miasta
antyunijna manifestacja zor-
ganizowana przez Ligê Pol-
skich Rodzin i M³odzie¿
Wszechpolsk¹. W manifesta-
cji tej wziêli udzia³ tak¿e m³o-
dzi cz³onkowie Nowej Lewi-
cy oraz  Polskiej Wspólnoty
Narodowej. Manifestanci

przeszli oko³o dwa  kilometry
g³ówn¹ ulic¹ Gdyni � �wiê-
tojañsk¹ (z  miejsca zbiorki
przy ulicy Portowej, �wiêto-
jañsk¹ do Pomnika Poleg³ych
Stoczniowców). Wznosili te¿
okrzyki transmitowane przez
g³o�nik: Precz z Uni¹ Euro-
pejsk¹, Tylko zdrajcy s¹  za
Uni¹,  Z Polakami - Chod¿cie
Z Nami. Inne has³o to: Unia
Europejska �banda z³odziej-
ska! Niektórzy przechodnie
przy³¹czali siê do manifestu-
j¹cych. W manifestacji wziê-
³o udzia³ ok. 120 osób. Lokal-
na Telewizja � kana³  3, jak
równie¿ ogólnopolskie kana-
³y 1  i 2  ca³kowicie przemil-
cza³y manifestacjê. Wspo-
mnia³ o niej tylko wydawany
przez Niemców Dziennik Ba³-
tycki, podaj¹c trzykrotnie za-
ni¿on¹ liczbê manifestantów
obok zdjêcia paru emerytów
z LPR aby zatuszowaæ znacz-
ny udzia³ m³odzie¿y.

Zygmunt K. Kuligowski

Ju¿ na ostatnim s³owiañ-
skim kongresie w Moskwie
wyra¿ano pragnienie, aby
czê�ciej siê spotykaæ, nawza-
jem informowaæ o swojej
pracy, wymieniaæ do�wiad-
czenia i wytyczaæ sobie naj-
pilniejsze zadania. Pomys³
ten spotka³ siê z naszym
uznaniem i jeste�my zado-
woleni, ¿e dosz³o do spotka-
nia przedstawicieli S³owian
Zachodnich w Warszawie, za
co jeste�my wdziêczni na-
szym przyjacio³om Boles³a-
wowi Tejkowskiemu i Bar-
barze Krygier.

Nasza wspólna narada
jest bardzo konieczna szcze-
gólnie przed wst¹pieniem

naszych krajów do Unii Eu-
ropejskiej i ze wzglêdu na
nasilaj¹cy siê atak tych kó³
w Niemczech i Austrii, któ-
re � jak przewidywa³ prezy-
dent Benesz � przesz³y od
oczyszczania pola do ataku
i to przy skutecznej pomocy
wspó³czesnych kolaboran-
tów jak u nas V. Havel, Pe-
ter Pithard i Ruml oraz
sprzedajnych dziennikarzy.
Zaciemnia siê przesz³o�æ,
krwawe dzia³ania gestapow-
ców i esesmanów na naszych
terytoriach, usuwa siê po-
mniki, pami¹tkowe tablice,
zmienia siê nazwy ulic, pro-
paguje faszystowsk¹ litera-
turê, wymy�la siê ró¿ne nie-

prawdziwe wydarzenia, na
przyk³ad jakoby Czesi i S³o-
wacy byli najwiêkszymi wi-
nowajcami w ostatniej woj-
nie. To wszystko robi siê dla-
tego, aby mo¿na by³o ¿¹daæ
od Czechów �gestu�, które-
go domagali siê najpierw
Austriacy, Niemcy, a teraz
równie¿ przedstawiciele
Unii Europejskiej.

Gest zosta³ ju¿ zrobiony
w Czesko-Niemieckiej De-
klaracji, wiêc czego chc¹?
¯eby upa�æ przed nimi na
kolana?

W Deklaracji mówi siê, ¿e
nie bêdziemy wracaæ do
przesz³o�ci, zapewnia³ nas o
tym tak¿e pan prezydent

Havel. A jaka jest dzi� rze-
czywisto�æ? Dok¹d doszli-
�my, skoro Deklaracjê Ber-
liñsk¹, a praktycznie Uk³ad
Poczdamski ocenia dzi�
Unia Europejska, w której
znajduj¹ siê pokonane w
drugiej wojnie �wiatowej
pañstwa, a w dodatku kie-
dy dzi� Austria i Niemcy
wielkodusznie przeg³osowa-
li, ¿e Deklaracja Berliñska
nie jest przeszkod¹ dla
wst¹pienia do Unii Europej-
skiej. Nikt nie powiedzia³, ¿e
nie, ale wcale nie zagwaran-
towa³, ¿e tak bêdzie i po
wst¹pieniu do Unii Europej-
skiej. B¹d�my pewni, ¿e Su-
deckoniemieckie Ziomko-

stwo nie zatrzyma siê przed
niczym i nikim, a bêdzie do-
magaæ siê w grupach i osob-
no prawa do ojczyzny i swo-
ich maj¹tków i dochodziæ
tych praw w swoich europej-
skich s¹dach.

Z pewno�ci¹ pamiêtamy o
zakotwiczonym w Niemiec-
kiej Konstytucji zakazie wy-
stêpowania niemieckiej ar-
mii poza granicami kraju.
S¹d Najwy¿szy Niemiec
odwo³a³ ten zakaz i niemiec-
cy ¿o³nierze za 10 tysiêcy
marek z u�miechem na
ustach bohatersko bombar-
dowali spokojne miasta Ju-
gos³awii, szpitale itp. Szko-
da, ¿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-

UNIA EUROPEJSKA  A   M£ODZIE¯ POLSKA
Dokoñczenie ze strony 1

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy

mo¿liwo�ci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa,  30 listopada � 1 grudnia 2002 roku

Szanowni Przyjaciele!

Dokoñczenie na stronie 7

Przyjaciele, Bracia!

Zaproponowano nam, aby-
�my wyrzekli siê dumy, aby-
�my wyrzekli siê swojej to¿-
samo�ci i udzielili legaliza-
cji zwi¹zkowi by³ych kolo-
nialnych metropolii na kon-
tynuowanie neokolonialne-
go panowania, wyzysku i
deptania wolno�ci, praw i
kultur narodów ca³ego �wia-
ta.

Dopóki Zachód nie zrezy-
gnuje z tej haniebnej i bez
perspektywy drogi, wymóg
naszej dumy i honoru nie po-

zwala nam wkroczyæ z nim na
wspóln¹ drogê.

Nasz¹ przysz³o�ci¹ jest
s³owiañska cywilizacja na
drodze pokojowego rozwoju
we wspólnocie innych wiel-
kich kultur i wolnych naro-
dów �wiata, a nie utrata ho-
noru i historyczna hañba pod
totalitaryzmem jednego �wia-
towego ¿andarma, z którym
mieliby�my i�æ razem, rêka w
rêkê. Nie wst¹piê do Unii Eu-
ropejskiej!

Doktor prawa
Josef Mráèek

Dokoñczenie ze strony 2
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursywą

POWTÓRKA Z HISTORII

NA MY�LI ZASTAWIAJ¥ SID£A.
MÓWI¥; �NIE MA INNEGO WYJ�CIA,

SPRZECIW GWA£TEM NALE¯Y ODCISKAÆ,
KTO NIE JEST RAZEM Z NAMI,

TEN - PRZECIWKO NAM!

STWARZAJ¥ �WIAT, W KTÓRYM

PIENI¥DZ ZAMIENIA SIÊ W BOGA.
ZBIJAJ¥ SWOJE FORTUNY,

GDY INNI CIERPI¥ Z G£ODU.
HANDLUJ¥ ZAUFANIEM

ABY ZA£ATWIÆ SWOJE,
A PODAJ¥ SIÊ

ZA PRZYWÓDCÓW.

NARZUCILI WSZYSTKIM SWE REGU£Y GRY:
WYGRYWA TEN, CO MA DOJ�CIA,

KTO SPOZA UK£ADU - P£ACI.
TAK WYGL¥DA ICH WOLNY RYNEK,
SPRAWIEDLIWO�Æ, DEMOKRACJA.
U�MIECHNIÊCI MÓWI¥ W MEDIACH,

¯E W RÊKAWACH JESZCZE MAJ¥

CIEKAWSZE POMYS£Y.

SAMI SOBIE GOTUJ¥ LOS.
SAMI SOBIE SZYKUJ¥ STOS.

POWSTRZYMAÆ NIE MO¯NA P£OMIENI,
GDY PALI SIÊ BUSZ.

BARBARA KO£ODZIEJ

02.04.2003

Gazeta Gie³dy �Parkiet� wy-
liczy³a, ¿e w latach 2004 �
2006 wydatki Polski zwi¹za-
ne z ewentualnym przyst¹-
pieniem do UE wynios¹ 72
miliardy z³otych.  Aby móc
skorzystaæ z �rodków UE,
zapisanych w traktatach po-
trzeba 41 miliardów z³, z
czego 22,5 miliardów z³ bê-
dzie 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 jesz-
cze 31 miliarda z³otych sk³a-
dek cz³onkowskich.

05.04.2003

Waldemar Gontarski, dyrek-
tor Centrum Ekspertyz
Prawnych przy Europejskiej
Wy¿szej Szkole Prawa i Ad-
ministracji w Warszawie
zg³osi³ szereg zastrze¿eñ do
projektu Traktatu Akcesyj-
nego. Dotycz¹ one artyku³u
23 Traktatu w brzmieniu
�Rada UE, stanowi¹c jedno-
my�lnie na wniosek Komisji
i po konsultacji z Parlamen-
tem Europejskim, mo¿e do-
konaæ takich dostosowañ do
postanowieñ Traktatu zwi¹-
zanych ze wspóln¹ polityk¹
roln¹, jakie mog¹ okazaæ siê
niezbêdne w wyniku zmia-
ny regulacji wspólnotowych.
Takie dostosowania mog¹
byæ dokonane przed dniem
przyst¹pienia�, co umo¿li-
wia jednostronn¹ zmianê
postanowieñ dotycz¹cych
rolnictwa przez Uniê Euro-
pejsk¹ bez renegocjacji z
krajami kandyduj¹cymi.
Powa¿ne obawy budzi rów-
nie¿ 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 le�nych, ni¿ w dniu podpi-
sania Traktatu Akcesyjne-
go� .

08.04.2003

Wêgierska policja skonfisko-
wa³a znaczn¹ ilo�æ antyunij-
nych plakatów nale¿¹cych
do �Ruchu na Rzecz Wolnych
Wêgier (�Szabad Magy-
arorszáért Mozgalom�). Pla-

kat  zawiera³ obok symbolu
UE symbole totalitarnych
ustrojów minionego stule-
cia: swastykê i czerwon¹
gwiazdê oraz  has³o �Tym
razem mo¿esz powiedzieæ
NIE�.  Policja oprócz prze-
szukania biura Ruchu rów-
nie¿ aresztowa³a jej lidera.
Zdjêcie za: Inne Strony In-
tegracji  http://www.inne-
strony.pl/?isi=xi934

10.04.2003

W projekcie ustawy dotycz¹-
cej wprowadzenia znakowa-
nia zwierz¹t przyznano spe-
cjalne uprawnienia Zwi¹z-
kowi Hodowców Koni (pre-
zes Roman Jagieliñski), któ-
ry z mocy ustawy uzyska³
prawo do znakowania i wy-
dania dokumentów �unij-
nych� dla koni. W przypad-
ku innych zwierz¹t Agencja
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa dopiero wy-
³oni firmê lub osoby �wiad-
cz¹ce takie us³ugi w drodze
przetargu. Dziêki takiemu
zapisowi ustawy Zwi¹zek
Hodowców Koni uzyska oko-
³o 30 milionów z³otych do-
datkowych przychodów.
Dziennikarze w �rodkach
masowego przekazu speku-
luj¹, ¿e taki zapis w ustawie
stanowi wyraz wdziêczno�ci
za poparcie mniejszo�ciowe-
go rz¹du SLD/UP przez
Stronnictwo Ludowo � De-
mokratyczne Romana Jagie-
liñskiego.

 Premier Leszek Miller
wystêpuj¹c w Programie
Pierwszym Polskiego Radia
(audycja �Go�æ Jedynki) po-
wiedzia³, ¿e �nie jest wa¿ne,

czy koalicja znajdzie w Ira-
ku broñ masowego ra¿enia�,
której zniszczenie by³o pre-
tekstem do inwazji.

 Ujawniono wyniki kon-
troli NIK w Fundacji �Pol-
sko � Niemieckie Pojedna-
nie�, wyp³acaj¹cej odszkodo-
wania dla by³ych pracowni-
ków przymusowych. NIK
zarzuci³ w³adzom fundacji
niezgodne z prawem przy-
znanie 362 tysiêcy z³otych
dodatkowych premii kwar-
talnych. Premiê otrzymali:
Bartosz Ja³owiecki, Jacek
Paj¹k, Jan Parys, Andrzej
T³omacki i Jacek Turczyñ-
ski. Szczególnie g³o�no prze-
ciw zamiarom odebrania
premii protestowa³ polityk
prawicowy i �dzia³acz spo-
³eczny� Jan Parys. Trwaj¹
starania prawne dotycz¹ce
zwrotu �premii�.

11.04.2003

dr Rudolf Jaworek (Towa-
rzystwo Przyja�ni Polsko �
Czesko � S³owackiej) wyg³o-
si³ na terenie Uniwersytetu
Warszawskiego wyk³ad o
wspó³pracy Polski, Czech i
S³owacji m.in. w kontek�cie
nachalnej propagandy pro-
unijnej, która fa³szywie
przedstawi w istocie gro�ne
ekonomiczne i polityczne
skutki w³¹czenia do UE.

 Okupacyjne wojska ame-
rykañskie w Iraku zniszczy-
³y pojazdami wojskowymi
bramê do Muzeum Narodo-
wego w Bagdadzie i zachê-
ca³y Irakijczyków do rabun-
ku bezcennych dzie³ kultu-
ry m.in. sumeryjskiej, asy-
ryjskiej nawet tych z przed
3 � 4 tysiêcy lat.  Organiza-
cja ONZ do spraw ochrony
zabytków kultury (UNE-
SCO) skierowa³a apel do
w³adz okupacyjnych, s³u¿b
granicznych, policji i han-
dlarzy dzie³ami sztuki, by
zapobiegli kradzie¿om, prze-
mytowi i sprzeda¿y skra-
dzionych dóbr kultury z Ira-
ku. Równie¿ swój apel wy-
stosowa³ sekretarz general-
ny ONZ Kofi Annan, który
zwróci³ siê do si³ koalicyj-
nych, by wziê³y pod szczegól-
n¹ opiekê irackie obiekty
kultu religijnego, muzea i
inne instytucje kultury, ce-
lem unikniêcia dalszych

strat. Na mocy Konwencji
Genewskich dotycz¹cych
zwyczajów wojennych woj-
ska okupacyjne maj¹ zapew-
niæ ochronê m.in. jednostek
administracji, dóbr kultury,
szpitali i obiektów kultu re-
ligijnego.

12.04.2003

Ujawniono, ¿e w Zarz¹dzie
Domów Komunalnych w
Warszawie cz³onkowie Za-
rz¹du wzajemnie przyznali
sobie 820 tysiêcy z³otych
premii. Przyznanie premii
nast¹pi³o bez powiadomie-
nia i zgody jednostki nad-
rzêdnej tj. Dzielnicy Warsza-
wa � �ródmie�cie.

 W prareferendum zorga-
nizowanym dla uczniów pe³-
noletnich w ponadgimna-
zjalnych szko³ach miasta i
powiatu Radzyñ Podlaski
40% uczniów opowiedzia³o
siê za w³¹czeniem Polski do
UE, a 57% by³o przeciw. Fre-
kwencja wynosi³a 62%. W
szko³ach by³y przeprowa-
dzane lekcje o Unii Europej-
skiej oraz dzia³a³y �Kluby
Europejskie�. W podobnym
referendum, przeprowadzo-
nym w Zespole Szkó³ Ekono-
micznych w Kaliszu, gdzie
równie¿ dzia³a³ �Klub Euro-
pejski� oddano 152 za w³¹-
czeniem Polski do UE i 154
przeciw.

 Do Polski masowo przy-
lecia³y bociany. Opó�nienie
w przylotach wynika³o z fak-
tu, ¿e trasa przelotu biegnie
przez tereny Iraku, gdzie
trwa³y intensywne dzia³ania
wojenne, które najwyra�niej
dezorientowa³y ptaki.

Wêgierski plakat "Tym razem
mo¿esz powiedzieæ NIE"
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dy ekstremistyczne ko³a w
Niemczech domaga³y siê po-
wrotu Sudetów i polskich
ziem zachodnich, ju¿ wtedy
kanclerz Adenauer powie-
dzia³, ¿e Niemcy nie potrze-
buj¹ Sudetów, ani polskie-
go terytorium, ale musz¹
zdobyæ polityczny i ekono-
miczny wp³yw w ca³ej Cze-
chos³owacji i w ca³ej Polsce.
Pamiêtajmy o tym!!

Tym haniebnym ¿¹da-
niom mo¿emy skutecznie
stawiæ czo³o przez utworze-
nie � na pocz¹tek � niefor-
malnego zwi¹zku Polski,
Czeskiej oraz S³owackiej
Republiki z jego 55 miliona-
mi obywateli.

Rezultat naszych obrad
mia³by dlatego wp³yn¹æ na
¿¹danie, aby nasze rz¹dy i
parlamenty � tych trzech
krajów: Polski, Republiki
Czeskiej i Republiki S³o-
wackiej � wyda³y takie za-
rz¹dzenia, ¿e ani s¹dy, ani
¿adne inne organy w tym
korupcyjnym �rodowisku
nie bêd¹ przyjmowaæ, ani
roztrz¹saæ ¿adnej pro�by
czy za¿alenia i nie bêd¹ do-
puszczalne ¿adne wyj¹tki,
które s¹ w sprzeczno�ci z
Berliñsk¹ Deklaracj¹ i z
koñcowymi wnioskami
Uk³adu Poczdamskiego.
Kiedy tylko zezwolono by na
jakie� wyj¹tki,  wtedy
wszystko to runê³oby jak
mur, z którego wyjêto kilka
cegie³!! Dlatego uwaga!! O
jakichkolwiek zmianach,
ustêpstwach i wyj¹tkach w
Uk³adzie Poczdamskim
mog¹ decydowaæ  - jedynie i
wy³¹cznie � zwyciêskie mo-
carstwa i nikt inny. Utwo-
rzenie 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 jed-
nym z podstawowych za-
dañ, które stoj¹ przed nami.
My w Pradze wci¹¿ siê zaj-
mujemy tym problemem i
trzeba powiedzieæ, ¿e tak¿e
dziêki zas³udze dra Císaøa,
któremu to zadanie zosta³o
zlecone, odnotowujemy do-
bre wyniki. Z tym wi¹¿e siê
te¿ zak³adanie dwustron-

nych komitetów � na przy-
k³ad: czesko-polskiego, cze-
sko-bia³oruskiego itp., co
automatycznie poszerza
szeregi dzia³aczy. Czy jest
mo¿liwe pozyskaæ dla na-
szych szeregów wszystkich?
(Jerewañ).

Poszerzenie naszej cz³on-
kowskiej bazy jest bardzo
wa¿n¹ spraw¹, zw³aszcza
teraz po obradach NATO w
Pradze, gdzie dosz³o do

zwiêkszenia jego szeregów
� a po³o¿enie geograficzne
nowych podmiotów jest po-
dobne do sytuacji sprzed 22
czerwca 1941 � lecz z Rosji
zrezygnowano.

Tylko trzeba uwa¿aæ, aby
u�miechy USA nie u³atwi³y
wbicia sztyletu w plecy!
Niektórzy politolodzy sy-
gnalizuj¹ nawet, ¿e przyja-
zne gesty USA wobec Rosji
zmierzaj¹ do tego, aby w
przysz³o�ci Rosja mog³a
wraz z nimi walczyæ prze-
ciw Chinom. Miejmy na-
dziejê, ¿e do tego nie doj-
dzie! Dick Cheney powie-
dzia³, ¿e USA s¹ gotowe do
walki z wszystkimi pañ-
stwami, gdzie s¹ terrory�ci,
albo popieraj¹ terroryzm.
Takich pañstw jest 60, a

w�ród nich na pewno znaj-
dzie siê kolejne pañstwo
s³owiañskie � Bia³oru�. Dla-
tego na pewno bêdzie s³usz-
ne, aby�my do naszych
g³ównych celów � jak posze-
rzanie przyja�ni miêdzy
S³owianami � do³¹czyli te¿
walkê o pokój i  ods³onili w
naszym ruchu agresywne
cele jastrzêbiów z Waszyng-
tonu i ich proroków.

Przeciwko terrorystom

nie walczy siê czo³gami i sa-
molotami, ani tworzeniem
jednostek szybkiego reago-
wania, ale poprzez usuwa-
nie przyczyn terroryzmu,
takich jak nie ingerowanie
USA w wewnêtrzne sprawy
pañstw (Iran, Nikaragua,
Jugos³awia, Kuba, Bia³o-
ru�, Panama, Gwatemala
itp.) /CIA/, zakoñczenie
okupacji Palestyny, zaprze-
stanie rabunku surowców w
pañstwach afrykañskich i
azjatyckich itp.

Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych zaraz na po-
cz¹tku swojej dzia³alno�ci
utworzy³o niektóre komisje,
miêdzy innymi komisjê eko-
nomiczn¹ i kultury. Wydaje
siê, ¿e nasz zamys³ nie zo-
sta³ zrealizowany i dlatego

trzeba by do niego wróciæ i
utworzyæ nowe komisje eko-
nomiczne w pañstwach na-
rodowych i równie¿ przy
MSW, które zaczê³yby pra-
cowaæ efektywnie. Przy wy-
konywaniu tego zadania
mo¿e pomóc tak¿e przyja�ñ
miêdzy miastami i krajami.
Tej sprawie po�wiêca siê
nasz komitet. Chcia³by ini-
cjowaæ kolejne przyja�nie i
w³¹czyæ je w poszerzanie
wymiany towarowej i w ogó-
le gospodarczej wspó³pracy.
Pierwszym pewnym pozy-
tywnym sygna³em jest wia-
domo�æ, ¿e w mie�cie Ber-
no, które zawar³o przyja�ñ
z Worone¿em, delegaci re-
gionu woroneskiego per-
traktowali z po³udniowo-
morawskimi przedsiêbior-
cami o swoich potrzebach
przy okr¹g³ym stole w Han-
dlowej i Gospodarczej Izbie
tego miasta. To jest jedna z
dróg do pog³êbienia gospo-
darczej wspó³pracy miêdzy
krajami s³owiañskimi, jak
to by³o w przesz³o�ci.

Gdañski arcybiskup Ta-
deusz Goc³owski g³osi³
wprawdzie, ¿e je�li komu�
siê wydaje, i¿ w komuni�-
mie ¿y³o mu siê lepiej, do-
puszcza siê grzechu i powi-
nien siê z tego wyspowia-
daæ. My siê nie wybieramy
do spowiedzi, ale odwrotnie,
chcemy jeszcze wiêcej �grze-
szyæ� i poszerzaæ wzajemnie
korzystn¹ wspó³pracê go-
spodarcz¹, jak to by³o w
RWPG. Wielka wymiana to-
warowa ¿ywio³owo rozwija
siê miêdzy S³owacj¹ i Pol-
sk¹, a nie inaczej dzieje siê
tak¿e w Czechach. Posze-
rzanie ekonomicznej wspó³-
pracy powinno byæ jednym
z priorytetów w naszym s³o-
wiañskim ruchu. Zastana-
wiajmy siê i podejmujmy
konkretne kroki w kierun-
ku powiêkszenia gospodar-
czej wspó³pracy miêdzy Pol-
sk¹, Republik¹ Czesk¹, S³o-
wacj¹, Rosj¹, Bia³orusi¹ i
pozosta³ymi krajami s³o-
wiañskimi.

Na pewno wszyscy jeste-
�my �wiadkami totalnej blo-
kady informacyjnej w na-
szych krajach. Tym wiêksz¹
odczuwamy rado�æ, ¿e na-
sza skromna gazeta �S³o-
wiañska Przyja�ñ�, dziêki
obecnemu tutaj redaktoro-
wi naczelnemu Z.

Hoøeníemu, wci¹¿ ulepsza
swój poziom i powoli zwiêk-
sza nak³ad. Zaczyna infor-
mowaæ o ¿yciu w krajach
s³owiañskich, z czego czytel-
nicy s¹ bardzo zadowoleni.
Z pewno�ci¹ by³oby korzyst-
ne, gdyby redaktorzy na-
czelni s³owiañskich gazet
mogli siê spotykaæ, b¹d� w
ramach sta³ej komisji, b¹d�
przynajmniej w miarê po-
trzeb. /Pieni¹dze/.

 Jeste�my zainteresowa-
ni tym, aby w istotny spo-
sób poprawi³a siê wzajem-
na informacja o ¿yciu i pro-
blemach, ale równie¿ o ja-
snych stronach ¿ycia ludzi
i organizacji w krajach s³o-
wiañskich.

Podczas dzisiejszego ze-
brania z pewno�ci¹ dowie-
my siê wiele nowego i pobu-
dzaj¹cego dla naszej pracy
i naszego dalszego rozwoju.

Na zakoñczenie chcia³-
bym zaleciæ:
1. O ile by³oby to mo¿liwe �
a potrafimy to � powiedzieæ
ju¿ dzi�, jakie kroki i �rod-
ki podejmiemy w naszych
krajach przeciwko wst¹pie-
niu Polski, Republiki Cze-
skiej i S³owacji do Unii Eu-
ropejskiej.
2. Opracowaæ dokument ad-
resowany do rz¹dów i par-
lamentów trzech krajów:
Polski, Republiki Czeskiej i
S³owacji z ¿¹daniem, aby
przyjêli pojedynczo i zbioro-
wo takie zasady i takie do-
kumenty zgodnie z wnio-
skami Konferencji Pocz-
damskiej i wydali takie za-
rz¹dzenia, które zabrania-
³yby i uniemo¿liwia³y zwrot
maj¹tków Niemcom Sudec-
kim, którzy zostali wysie-
dleni po drugiej wojnie
�wiatowej na podstawie de-
cyzji zwyciêskich mocarstw
w Poczdamie.

Tylko w trwa³ym zwi¹z-
ku i braterskiej wspó³pracy
oraz we wspólnym rozwoju
Polski, Republiki Czeskiej i
S³owacji, stworzymy siln¹
zaporê przeciwko nowocze-
snym germanizacyjnym d¹-
¿eniom w naszych krajach,
aby nie spotka³ nas los Ser-
bów £u¿yckich.

¯yczê wielu zbiorowych
osi¹gniêæ w naszej pracy dla
dobra naszych s³owiañskich
narodów.

Sekretarz
Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego
Jozef Nálepka

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy

mo¿liwo�ci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa,  30 listopada � 1 grudnia 2002 roku
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Dokoñczenie ze strony 5

Jozef Nálepka (Czechy)
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¯¥DAMY ZAPRZESTANIA
AGRESJI NA IRAK

Polska Wspólnota Narodowa i Polski
Komitet S³owiañski oraz liczni sympaty-
cy polskiego ruchu narodowego i s³owiañ-
skiego ¿¹daj¹ natychmiastowego zaprze-
stania terrorystycznej agresji USA, Wiel-
kiej Brytanii, Australii i Polski na Irak
oraz wycofania z jego terytorium wszyst-
kich wojsk agresora. Tak my�li i tego ¿¹da
ponad 75% Polaków.

Ludobójcza agresja na Irak jest po-
gwa³ceniem prawa miêdzynarodowego i

podstawowych zasad moralnych. Jest
kolejnym etapem bezprawnego i wymie-
rzonego przeciwko ca³ej Ludzko�ci d¹¿e-
nia USA do panowania nad �wiatem
przez zaw³aszczenie irackich z³ó¿ ropy
naftowej oraz os³abienie i zniewolenie
Narodu Irackiego. Dlatego wojska ame-
rykañskie, brytyjskie, australijskie i pol-
skie dopuszczaj¹ siê haniebnych zbrod-
ni, morduj¹c celowo cywiln¹ ludno�æ irac-
k¹ wraz z kobietami i dzieæmi, skazuj¹c
na �mieræ g³odow¹ ludzi ocala³ych z be-
stialskich bombardowañ.

Amerykañsko-brytyjsko-australijsko-
polsk¹ agresjê na Irak i pope³niane tam
zbrodnie potêpia ponad 80% ludno�ci nie-
mal wszystkich Krajów �wiata, potêpia-
j¹ w³adze wiêkszo�ci Pañstw, potêpia
ONZ i jego Rada Bezpieczeñstwa, potê-
piaj¹ równie¿ miliony uczciwych Amery-
kanów, Brytyjczyków i Australijczyków,
którzy manifestuj¹ swój sprzeciw wobec
zbrodniczych decyzji swoich rz¹dów ok³a-
muj¹cych przy tym w³asn¹ i �wiatow¹

opiniê publiczn¹.
Wiêkszo�æ Polaków nie tylko potêpia

agresjê na Irak, ale z oburzeniem prze-
ciwstawia siê wojennym harcom zame-
rykanizowanej w³adzy w Polsce, która
wys³uguje siê rz¹dowi USA i zaprzepasz-
cza narodowe interesy Polski, okrywa
hañb¹ Wojsko Polskie przez udzia³ zwy-
rodnia³ej jednostki Grom w mordowaniu
Irakijczyków broni¹cych bohatersko swo-
jego napadniêtego Kraju. Ta sama w³a-

dza w Polsce pozwoli³a na pokojowy za-
bór przez USA i Uniê Europejsk¹ wiêk-
szo�ci polskiej gospodarki, a teraz udzia-
³em w zbrodniczej wojnie z Irakiem po-
maga w rabowaniu przez USA irackiego
maj¹tku narodowego.

Nie tolerujmy d³u¿ej takiej antypol-
skiej w³adzy, która zaprzedaje Polskê
wrogiej nam Unii Europejskiej i niszcz¹-
cemu nas sojuszowi z NATO i USA oraz
zmusza Polaków do udzia³u w agresji na
Irak. Spowodowaæ odej�cie tej gnêbi¹cej
Polaków w³adzy mo¿na tylko przez od-
rzucenie w referendum integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹. NIE dla Unii Euro-
pejskiej to jednocze�nie NIE dla obecnej
w³adzy w Polsce.

Potrzeba nam polskiej w³adzy narodo-
wej, która zapewni Polsce samodzielno�æ
i niepodleg³o�æ, a Polakom nale¿ny do-
brobyt przez zahamowanie wyprzeda¿y
polskiego maj¹tku narodowego, wzrost
produkcji i rozwijanie najkorzystniejszej
wspó³pracy z Czechami i S³owacj¹ oraz z

Rosj¹ i pozosta³ymi Pañstwami S³owiañ-
skimi.

Potrzeba nam takiej w³adzy i takiej
Polski, która przeciwstawi siê amerykañ-
sko-unijnemu globalizmowi niszcz¹cemu
Narody i ludzi pracy, Polski przyjaznej
wszystkim Pañstwom S³owiañskim i in-
nym narodowym Pañstwom Europy i
�wiata.

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA
POLSKI KOMITET S£OWIAÑSKI
PRZEWODNICZ¥CY
BOLES£AW TEJKOWSKI

Warszawa, 31 marca 2003 roku


