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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Przed nami decyduj¹ce o losach Polski referendum! Jeli Polska ma nadal istnieæ,
jeli Naród Polski ma byæ
w³acicielem przebogatej polskiej ziemi, jeli Polacy maj¹
pozostaæ Polakami, to 8-go
czerwca musimy powiedzieæ:
Unii Europejskiej  NIE!
Patriotyczna mobilizacja
przeciwko Unii Europejskiej
jest konieczna, bowiem ustrój
w Polsce to nie demokracja
lecz eSSeldokracja. Prezydent, premier, Sejm i Senat
to w³adza nie reprezentuj¹ca
polskich interesów lecz interesy okradaj¹cej nas Unii
Europejskiej. Telewizja, radio, prasa to nie wolne polskie media lecz media eSSeldowskie lub w³acicieli unijnych, a zw³aszcza niemieckich, których celem jest og³upianie Polaków i zapêdzanie
do zaborczej Unii Europejskiej. Spikerzy telewizyjni i
radiowi oraz dziennikarze to
nie informuj¹cy nas patrioci
lecz agituj¹cy i ok³amuj¹cy
nas antypolscy agenci na
unijnym ¿o³dzie.
O braku demokracji w Polsce wiadczy marcowa ustawa sejmowa. Dopuszcza ona
do uczestnictwa w kampanii
referendalnej tylko te partie,
które w ostatnich wyborach
sejmowych otrzyma³y co najmniej 3% g³osów. Dopuszcza
równie¿ tylko te stowarzyszenia, które statutowo zajmuj¹
siê integracj¹ miêdzynarodow¹. Zatem tylko te partie i te
stowarzyszenia wystêpuj¹ w
programach telewizyjnych i
radiowych oraz maj¹ swoich
przedstawicieli w obwodowych komisjach do spraw referendum, gdzie bêdziemy
g³osowaæ.
Na podstawie tej niedemokratycznej ustawy, Pañstwowa Komisja Wyborcza odrzuci³a uczestnictwo w kampanii
referendalnej wiêkszoci partii i stowarzyszeñ, przeciwstawiaj¹cych siê integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Trzeba przyznaæ, ¿e ta rzekomo Pañstwowa a w istocie
eSSeldowska Komisja Wyborcza ma pod tym wzglêdem
niez³e policyjne rozeznanie.
Jest bowiem równie¿ agend¹
prounijnej w³adzy.
Przyk³adem bezprawnego
eliminowania ugrupowañ
antyunijnych jest stowarzyszenie  Sobór Wszechs³owiañski, który wraz z Polskim Komitetem S³owiañskim i parti¹ polityczn¹ 

Polsk¹ Wspólnot¹ Narodow¹
dzia³a przeciw integracji z
Uni¹ Europejsk¹, na rzecz
zachowania samodzielnoci
Polski i wspó³pracy z Pañstwami S³owiañskimi. To
chyba najbardziej oburzy³o
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, która nie strze¿e demokracji lecz strze¿e interesów

warunkach osobistego niedostatku, podczas gdy prezydent Kwaniewski i premier
Miller oraz inni dygnitarze
eSSeldowscy wydaj¹ setki
milionów z³otych z kieszeni
podatników, by wbrew ich
pogl¹dom i interesom, ale za
ich pieni¹dze wychwalaæ
Uniê Europejsk¹ i fa³szywie

nych wyników sonda¿y.
O braku demokracji nie
tylko w Polsce, lecz tak¿e w
innych Pañstwach by³ego
obozu socjalistycznego,
wiadcz¹ przeprowadzone ju¿
referenda unijne na Wêgrzech, S³owenii, Litwie i S³owacji.
Nie jest demokratycznym

prounijnej w³adzy, d¹¿¹cej za
wszelk¹ cenê do Unii Europejskiej, nawet za cenê likwidacji Pañstwa Polskiego i
pozbawienia Polaków reszty
w³asnoci i warunków utrzymania siê przy ¿yciu. Nie pomog³o przys³uguj¹ce nam
prawo odwo³ania siê do S¹du
Najwy¿szego o przyznanie
uczestnictwa w kampanii referendalnej. Okazuje siê, ¿e
trzecia w³adza s¹downicza
jest te¿ za Uni¹ Europejsk¹,
a nie za Polsk¹ i za przestrzeganiem zasad demokracji.
O braku demokracji w Polsce wiadczy przede wszystkim mia¿d¿¹ca przewaga rz¹dowej propagandy prounijnej,
stanowi¹cej nieomal monopol
w programach telewizyjnych,
radiowych, prasowych. Opozycyjna propaganda antyunijna stanowi kilka procent
tej nachalnej, k³amliwej prounijnej propagandy trójw³adzy  ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej oraz
czwartej w³adzy  rodków
masowego przekazu.
Pomimo niedopuszczania
do g³osu antyunijnej opozycji,
dzia³a ona z ogromnym patriotycznym zaanga¿owaniem, wspierana spo³ecznie
przez miliony Polaków, dzia³aj¹cych na w³asny koszt w

przekonywaæ do rzekomo korzystnej integracji. Ale ofiarna spo³eczna dzia³alnoæ antyunijna ma za sob¹ 70% Polaków, przeciwstawiaj¹cych
siê integracji z Uni¹ Europejsk¹. Tymczasem na zlecenie
w³adzy z uporem publikuje
siê k³amliwe sonda¿e, mówi¹ce o nieustannie rosn¹cym
poparciu dla Unii Europejskiej, wynosz¹cym ju¿ jakoby 75%. Takiego poparcia nie
ma nawet w szeregach SLD,
którego cz³onkowie zaczynaj¹ przeciwstawiaæ siê unijnemu globalizmowi i w³asnemu
partyjnemu kierownictwu.
S¹ dwa cele fa³szowania
sonda¿y referendalnych. Po
pierwsze, chodzi o zniechêcenie antyunijnych Polaków do
dalszego upierania siê przy
swoich pogl¹dach, które s¹
przedstawiane jako mniejszociowe i nie maj¹ce szans ani
znaczenia. Sugeruje siê w ten
sposób, ¿e lepiej byæ za Uni¹,
bo jest siê w bezpiecznej wiêkszoci. Drugim celem fa³szowania sonda¿y referendalnych jest zasugerowanie opinii publicznej bardzo wysokim poparciem dla Unii Europejskiej. Wtedy bêdzie mo¿na ³atwiej zmanipulowaæ wyniki referendum, upodabniaj¹c je do wczeniej sugerowa-

wêgierskie referendum, które uwa¿a siê za wa¿ne przy
frekwencji 25%. W ten sposób
15% Wêgrów g³osuj¹cych
TAK zadecydowa³o o wejciu Wêgier do Unii Europejskiej, czyli mniejszoæ narzuci³a sw¹ wolê wiêkszoci. Nie
jest to demokracja lecz dyktatura.
Podobnie sta³o siê w S³owenii, na Litwie i S³owacji.
Wprawdzie w tych Krajach
referendum uwa¿a siê za
wa¿ne przy frekwencji co najmniej 50%, to jednak niska
frekwencja zw³aszcza w S³owacji zaledwie ponad 50%
spowodowa³a, ¿e o wejciu
S³owenii, Litwy i S³owacji do
Unii Europejskiej zadecydowa³o od 20% do 40% uprawnionych do g³osowania. Jest
to mistyfikacja demokracji.
W S³owacji nie by³oby nawet
50% frekwencji, gdyby nie
bezprawne przerwanie ciszy
wyborczej i nawo³ywanie S³owaków pod koniec pierwszego dnia referendum do g³osowania. To pogwa³cenie ordynacji wyborczej uniewa¿nia
s³owackie referendum i stwarza koniecznoæ jego powtórzenia, ale prezydent S³owacji Szuster ju¿ og³osi³ wejcie
zarz¹dzanego przez siebie
Kraju do Unii Europejskiej,
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rzekomo z woli Narodu, chyba niemieckiego.
Nie jest wykluczone, ¿e
frekwencja jak i wyniki referendów na Wêgrzech, S³owenii, Litwie i S³owacji zosta³y
sfa³szowane. wiadczyæ mo¿e
o tym najpierw katastrofalnie
niska frekwencja, a potem
nagle og³aszanie niemal masowego udzia³u w g³osowaniu. Natomiast wykazanie na
Litwie i S³owacji ponad 90%
g³osuj¹cych za wejciem do
Unii Europejskiej przypomina wybory w czasach stalinowskich. Byæ mo¿e fa³szuj¹cy wybory byli zbyt gorliwi i
przesadzili w gorliwoci.
Natomiast w Polsce na
razie fa³szuje siê sonda¿e.
Podaje siê k³amliwie o ponoæ
75% poparcia dla Unii Europejskiej, które rzekomo wci¹¿
ronie. Tymczasem przeciw
Unii Europejskiej jest oko³o
70% Polaków. Bowiem Polacy, mimo rz¹dowej kampanii
og³upiania, jeszcze nie stracili rozs¹dku. S¹ równie¿
przekorni. Jeli widz¹, ¿e
w³adza dopuszcza do rodków
masowego przekazu przede
wszystkim ludzi prounijnych,
¿e w³adza nie informuje lecz
agituje, ¿e w³adza natrêtnie
wciska propagandê, to czêæ
Polaków dla przekory i na
wszelki wypadek zag³osuje
przeciw Unii Europejskiej. I
bardzo dobrze.
Polakom, zamierzaj¹cym
g³osowaæ za wejciem Polski
do Unii Europejskiej, radzimy te¿ g³osowaæ przeciw. Bo
jeli Polska w pierwszym referendum odrzuci Uniê Europejsk¹, to w drugim referendum chocia¿ otrzymamy korzystniejsze warunki. Czyli
dla wspólnego dobra Polski
zarówno przeciwnicy jak i
zwolennicy Unii Europejskiej
powinni razem g³osowaæ
przeciw niej. Na tym musi
polegaæ m¹droæ i chytroæ
Polaków. Tak chyba bêdzie,
bowiem na ratunek zagro¿onemu referendum przyjecha³
do Polski, udaj¹cy W³ocha
sam przewodnicz¹cy Unii
Europejskiej  Prodi, wielki
opiekun unijnych urzêdników, dopuszczaj¹cych siê korupcji. Wie on dobrze i Polacy te¿, ¿e odrzucenie przez
Polskê integracji z Uni¹ Europejsk¹ spowoduje odwo³anie jej rozszerzenia o 10
Pañstw przeznaczonych do
kolonizowania. Polska jest
bowiem du¿ym Krajem i od
niej zale¿y rozszerzenie Unii.
Nie maj¹ tego znaczenia ani
Wêgry, ani S³owenia, ani Litwa. Dlatego Polska mo¿e
zadecydowaæ o przysz³oci
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Boles³aw Tejkowski
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Unii Europejskiej  czy ona
siê wzmocni czy os³abi.
Mówi¹ nam niektórzy
zmartwieni Polacy  co to
bêdzie, jak Papie¿ popar³ wejcie Polski do Unii Europejskiej? Odpowiadamy, ¿e wejcie Polski do Unii Europejskiej jest spraw¹ Narodu Polskiego, który zgodnie ze swoim interesem musi w referendum odrzuciæ unijn¹ okupacjê. Ponadto Papie¿ popar³
wejcie Polski do Unii Europejskiej, ale na równych warunkach, których dla nas nie
ma. Zatem Papie¿ jest przeciw upokarzaj¹cym warunkom wchodzenia Polski do
Unii Europejskiej, czyli mo¿emy g³osowaæ w referendum: Nie!
Mówi¹ nam inni zdziwieni Polacy, ¿e ojciec Rydzyk w
imieniu Radia Maryja popiera wejcie Polski do Unii Europejskiej, ¿e Lepper w imieniu Samoobrony te¿ zaczyna

popieraæ. My siê natomiast
niczemu nie dziwimy i dla
dobra Polski i Polaków prosimy wszystkich o g³osowanie
w referendum przeciw integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Polacy! Idmy wszyscy do
referendum! Nie pozwólmy
w³adzy sfa³szowaæ jego wyników! Patrzy na nas ca³a Europa, a mo¿e nawet ca³y
wiat! Jeli odrzucimy Uniê
Europejsk¹, to nie tylko uratujemy siê sami przed rujnuj¹c¹ nas polityk¹ unijn¹, ale
zapocz¹tkujemy rozk³ad globalistycznego imperium unijnego, zyskamy wielki szacunek wielu Narodów i Pañstw!
Bêdziemy uwa¿ani za Naród
m¹dry i samodzielny, który
wie czego chce, który dla swojego szczêcia potrafi odró¿niæ DOBRO OD Z£A!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Placówka przeciw Unii Europejskiej
We wsi Domaniewice na
Ziemi £owickiej, w sobotê 24
maja br. odby³ siê kolejny
wiec rolników, zorganizowany przez Komitet Obrony
Polskiej Ziemi Placówka.
W wiecu uczestniczyli nie
tylko mieszkañcy Domaniewic i okolic, lecz tak¿e cz³onkowie i sympatycy Placówki z ca³ej Polski. Z partii popieraj¹cych Placówkê byli
obecni przedstawiciele Ligi
Polskiej i Polskiej Wspólnoty Narodowej z przewodnicz¹cym Boles³awem Tejkowskim.
Wiec poprzedzi³a msza,
odprawiona przez biskupa
pomocniczego Diecezji £owickiej Józefa Zawistowskiego. W wyg³oszonym kazaniu mówi³ on miêdzy innymi o koniecznoci obrony
zagro¿onej ziemi polskiej i
utrzymania jej w polskich
rêkach. Wspomnia³ o nadchodz¹cym referendum, które trzeba wykorzystaæ dla
dobra Polski. Nikt z obec-

nych nie mia³ w¹tpliwoci,
co nale¿y uczyniæ dla dobra
Polski  g³osowaæ w referendum przeciw integracji z
Uni¹ Europejsk¹!
Wielogodzinny wiec Placówki w Domaniewicach
raz jeszcze udowodni³, ¿e
prounijna w³adza swoje, a

antyunijny Naród swoje.
Dziesi¹tki wiecowych przemówieñ wykaza³o zadziwiaj¹c¹ zgodnoæ i rozs¹dek
Polaków. Z satysfakcj¹ s³ucha³o siê wielu g³êboko przemy la ny c h a r g ument ów
przeciwko integracji Polski
Dokoñczenie na stronie 4

POLACY - OSTRZEGAMY!
Po to kłamliwie obiecuje się unijne dopłaty
polskim rolnikom, aby w referendum głosowali
za Unią Europejską.
Ale spośród 2,1 miliona polskich gospodarstw rolnych, 1,7 miliona otrzyma tylko 25%
dopłat unijnych po to, aby ich żywność była 2
razy droższa od dotowanej żywności zachodniej, która całkowicie zaleje
Polskę.
Wtedy 1,7 miliona polskich rolników nie sprzeda swojej droższej żywności, zbankrutuje i zostanie bez domów i ziemi, którą wykupią obcokrajowcy i podniosą ceny żywności w Polsce, doprowadzając wszystkich
do jeszcze większej nędzy.

DLATEGO W REFERENDUM GŁOSUJMY PRZECIW
NISZCZĄCEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ!
Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Placówka przeciw Unii Europejskiej
Dokoñczenie ze strony 3
z Uni¹ Europejsk¹. By³y one
przedstawiane z patriotyczn¹ ¿arliwoci¹, wiadcz¹c¹ o
woli ocalenia Polski przed
z³odziejskim unijnym imperium . Szkoda, ¿e nie zjawi³y siê i nie s³ysza³y tego
wolne media, ok³amuj¹ce
Polaków za unijne pieni¹dze. Wolne niepolskie media nie przychodz¹ na antyunijne zebrania. Dlatego ³atwiej im bredziæ o rzekomym
poparciu 75% Polaków dla
Unii Europejskiej.
Nie ma i nie mo¿e byæ poparcia dla Unii Europejskiej, dziêki której stracilimy ju¿ wiêkszoæ fabryk,
sklepów i banków oraz 1
milion hektarów ziemi oraz
zmniejszona zosta³a o po³owê nasza produkcja rolnoprzemys³owa. Mamy za to
masowe bezrobocie, nêdzê i
g³ód, a politycy i media mami¹ Polaków rzekomymi
mo¿liwociami pracy na Za-

chodzie. Sporód 2,1 miliona polskich gospodarstw
rolnych UE planuje likwidacjê 1,7 miliona, czêciowo przez wykup za przys³owiow¹ z³otówkê ziemi rolników doprowadzonych do
ban kru ctwa, cz ê c i o w o
przez darmowe przekazanie ziemi za do¿ywotni¹
rentê. W konsekwencji
wiêkszoæ rolników i ich
rodzin mo¿e byæ pozbawiona ziemi, pracy i rodków
do ¿ycia, zwiêkszaj¹c ju¿ i
tak du¿¹ rzeszê bezrobotnych Polaków. Jest dla
wszystkich oczywiste, ¿e
niszczenie rolnictwa to
niszczenie ca³ej gospodarki
i ca³ego Narodu. Po integracji, Unia Europejska zamierza narzuciæ Polsce wy¿sze
ceny na ¿ywnoæ i leki, jeszcze bardziej zmniejszaj¹c
nasz¹ rodzim¹ produkcjê, a
zwiêkszaj¹c bezrobocie.
Mrzonk¹ jest zatrudnianie
Polaków na Zachodzie,

gdzie bezrobocie przekroczy³o 40 milionów osób i ci¹gle
ronie.
Wiec w Domaniewicach
prowadzi³ przewodnicz¹cy
Komitetu Obrony Polskiej
Ziemi Placówka  Ryszard
Majewski, rolnik z dziadapradziada, Polak z krwi i koci, wielki patriota, przekonuj¹cy mówca, dzia³acz i
przywódca.
Za jego bezkompromisow¹
dzia³alnoæ w obronie Polski
i polskiej ziemi przed Uni¹
Europejsk¹ wytoczono mu
proces. Najbli¿sza rozprawa
s¹dowa odbêdzie siê 9 czerwca br. o godzinie 14.00 w S¹dzie Grodzkim w Warszawie
przy ulicy Kocjana 2, sala 42.
Oka¿my poparcie dla tego
wspania³ego ch³opskiego i
polskiego dzia³acza narodowego.
Redakcja

List z Teksasu

Szykujcie Arkê!

Dwadziecia piêæ lat temu,
rodzi³a siê wielka nadzieja
z unosz¹cym siê bia³ym dymem nad Sykstyñsk¹ Kaplic¹, obwieszczana Polsce biciem w dzwony zstêpowa³
na Tê Ziemiê nowy Duch, który odmieniæ mia³ jej oblicze!

tych serc
Dzi nadzieja na Polskê,
na miarê marzeñ pokoleñ
Polaków umiera
umiera
gaszona s³owami tego, który
j¹ rozbudzi³  jak siê okazuje
chyba zupe³nie niechc¹cy
Jak by nie interpretowaæ

Zaiste burzliwe by³o to dwudziestopiêciolecie  czas pokolenia. Naszego pokolenia,
pokolenia niespe³nionych
marzeñ, niespe³nionych zamiarów i pokolenia rozdar-

s³owa papie¿a o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, znaczenie ich jest jednoznaczne  na Polskê nie ma
miejsca w Europie, za to Eu-

Dokoñczenie na stronie 5

POLACY - OSTRZEGAMY!
W Unii Europejskiej Polska straci resztę własności i niepodległości. Polacy utracą nieruchomości przez podatek katastralny. Obcy kapitał wykupi wszystkie polskie fabryki, sklepy, banki, bogactwa naturalne i ziemię 1,7 miliona przeznaczonych do likwidacji polskich
gospodarstw rolnych, spośród 2,1 miliona istniejących.
Niemcy zabiorą nam Ziemie Zachodnie. Zmniejszy się produkcja, wzrosną ceny i bezrobocie, nędza i emigracja.

DLATEGO W REFERENDUM GŁOSUJMY PRZECIW
NISZCZĄCEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ
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Wypowied Carla Beddermanna

Szykujcie Arkê!

Dokoñczenie ze strony 4
ropa ma miejsce dla Polaków!
Polska dzi jest niepotrzebna. Niepotrzebna Kocio³owi, niepotrzebna Europie ale potrzebna nam Polakom. Sprzedana za srebrniki Judaszowe i apana¿e jurgieltnicze przez zdrajców,
mieni¹cych siê byæ elit¹ narodu  tak naprawdê nigdy
nie Odrodzi³a siê  aby ¿yæ!
Aby ¿yæ w³asnym narodowym
bytem, szukaj¹c w³aciwego
miejsca na mapie wiata,
wród mi³uj¹cych pokój ludów ¿yj¹cych w bojani Bo¿ej
i Prawdzie!
Ciê¿ar spad³ z serca milionom ludzi w Polsce, teraz
maj¹ naprawdê dobre usprawiedliwienie dla w³asnego
sumienia. Nie musz¹ martwiæ siê, ¿e bêdzie ich mêczy³a nieprzyjemna czkawka
podjêtej decyzji
Dobrzy, pobo¿ni ksiê¿ulkowie, z ca³ym spokojem serca
i z wygodnych plebani wezw¹
do pos³uszeñstwa Ojcu wiêtemu i zapal¹ diab³u oga-

by³ego przedakcesyjnego doradcy UE w Polsce
(spotkanie na temat Unii Europejskiej, kwiecieñ 2003, Warszawa - Anin.)

rek skoro Pan Bóg ma i tak
du¿o wieczek
G³owy do góry! To dopiero
pocz¹tek
wielkich przemian! Których bêdziemy
wiadkami w przeci¹gu najbli¿szej dekady! To pocz¹tek
wielkiej zmiany w Polsce!
Potrzeba nam wiêkszej konsolidacji i wytê¿onej pracy i
organizacji nikt nie zatrzymuje rozpêdzonego pendullum, ale czeka na punkt, w
którym siê ono zatrzyma i
ruszy z ogromn¹ si³¹ w drug¹ stronê
I na to, trzeba byæ przygotowanym dobrze przygotowanym, aby samemu wzi¹æ
swój los w swoje polskie rêce
w odpowiedniej chwili!
Patrz¹c na fotografie
przodków dochodzê do wniosku, ¿e: Prawdziwi Polacy nie
umieraj¹, oni tylko schodz¹
do grobów, ¿eby siê przegrupowaæ
Roman Kafel, Dallas, Texas,
19 maja 2003 roku

[...] Biedni Polacy. Szkoda
mi Was. Bylicie ju¿ nie raz
uciskani i wyzyskiwani
przez obce moce, ale nigdy
dot¹d nie musielicie, tak
jak dzieje siê to obecnie,
jeszcze do tego przypiewywaæ, tañczyæ i podskakiwaæ
z radoci. Na dodatek dawaæ
siê ok³amywaæ przez w³asnych rodaków, ze ten oto
wyzysk nie jest ¿adnym wyzyskiem, ale pierwszym krokiem do raju.
To Wy przecie¿ zdo³alicie
rozpoznaæ i na pocz¹tku lat
80. solidarnie zniweczyæ ten
rodem z Kremla wielki komunistyczny szwindel. Czy
to jest teraz dla Was naprawdê takie trudne, dostrzec podobieñstwo tamtejszych k³amstw do tych najnowszych, postkomunistycznych, w przebraniu unijnym? Czy naprawdê wystarczy tylko tr¹biæ g³ono i wy-

starczaj¹co d³ugo te prymitywna prounijna demagogie,
¿ebycie zalepieni i naiwni
uwierzyli tym samym ludziom, którzy wtedy daremnie próbowali zachwyciæ
Was Moskw¹ i RWPG, a dzisiaj piej¹ z zachwytu nad
Bruksela i Unia Europejska? Przy tym ostatnie wydarzenia sprawiaj¹ wra¿enie, jakby ³askawe niebiosa
chcia³y w ostatnim momencie otworzyæ Wam oczy na
to, co Was w³aciwie w tej
Unii czeka, w tej Unii, która przez ca³y czas trwania
tzw. procesu akcesyjnego
Was oszukiwa³a i wodzi³a za
nos. Po Waszym przyst¹pieniu do Unii Zachód obieca³
p³aciæ Wam 10 - 15 mld euro
rocznie za to, ze zaraz po
obaleniu komunistycznej
w³adzy otworzylicie w³asne
granice i praktycznie oddalicie im pozosta³e po 50-la-

tach gospodarki planowej
resztki przemys³u. Piêtnastka, a przede wszystkim
Niemcy, bezwzglêdnie wykorzysta³a te lekkomylne
ustêpstwa i przewagê swojego kapita³u, zapewniaj¹c
sobie kluczowe pozycje w
polskiej gospodarce. Tam,
gdzie siê nie op³aca³ zakup
lub budzi³ siê opór, polska
konkurencja zosta³a po prostu zlikwidowana za pomoc¹ zmasowanego dumpingu.
Zrujnowano polskie rolnictwo za sprawa otwarcia granic i dumpingowych cen
unijnych, w powa¿nej mierze dotowanych w ramach
tzw. Wspólnej Polityki Rolnej. To samo zaczyna siê
dziaæ i z Waszym hutnictwem, górnictwem wêglowym, energetyka oraz z wie-
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STUDENCI - UCZNIOWIE!
TELEWIZJA KŁAMIE!
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej
wzrosną koszty i obniży się poziom Waszego
kształcenia, po ukończeniu nauki nie będzie dla
Was mieszkań, a 70% z Was czeka bezrobocie
na skutek szybszej likwidacji lub wyprzedaży
obcemu kapitałowi polskich przedsiębiorstw i instytucji oraz przyłączenia naszych Ziem Zachodnich do Niemiec. Nie znajdziecie pracy w Unii
Europejskiej, bo ma ona 40 milionów bezrobotnych, których wciąż przybywa.
DLATEGO W REFERENDUM GŁOSUJCIE PRZECIW NISZCZĄCEJ NAS
UNII EUROPEJSKIEJ, BO TYLKO POLSKA SAMODZIELNA ZAPEWNI WAM
- MŁODYM POLAKOM NAJLEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!
Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Nadzieja w sprawie Stoczni Gdañskiej S.A.
1. Przedstawiciele Stowarzyszenia Akcjonariuszy i
Obroñców Stoczni Gdañskiej
Arka z³o¿yli do S¹du Okrêgowego w Gdañsku pozwy w
sprawie odzyskania 43 mln
z³, które nielegalnie przejêto
z kasy Stoczni Gdañskiej
(SG) i uniewa¿nienia tej
sprzeda¿y. Niezale¿nie od
tego wnieli pisma do Prokuratury w tych sprawach aby
niezale¿nie wyst¹piono do
S¹du z pozwami.
Wed³ug art. 55 k.p.c. prokurator mo¿e za¿¹daæ wszczêcia postêpowania cywilnego w ka¿dej sprawie, je¿eli
wymaga tego ochrona praworz¹dnoci, praw obywateli lub
interesu spo³ecznego. Obydwie sprawy by³yby przypieszone, gdyby do pozwów do³¹czy³a siê Prokuratura
Okrêgowa w Gdañsku.
2. Ze strony nowego prezesa
Grupy Stoczni Gdynia nie ma
¿adnych dzia³añ w celu wyjanienia prawnej sytuacji
Stoczni Gdañskiej. Nowy zarz¹d Grupy nie ustosunkowa³
siê do zastawu na kwotê ponad 500 mil. z³. Stowarzyszenie Arka skierowa³o
pismo do Prokuratury, ¿e
ta sprawa mog³a byæ jed-

urzêdników pañstwowych.
3. Przedstawiciele Arki
wnieli do Prokuratury
pisma domagaj¹ce siê
przedstawienia zarzutów
dotycz¹cych z³ego stanu
Stoczni w 1996r. panu P³a¿yñskiemu, Lewandowskiemu i Balcerowiczowi oraz niewa¿nego przejêcia Stoczni
Gdañskiej przez Trójmiejsk¹
Korporacjê Stoczniow¹ S.A.
Od 1998 r. Prokuratura w
oparciu o kontrolê NIK bada
sprawê 300 mil. z³ strat w SG,
dotyczy to spraw przed upad³oci¹ Stoczni Gdañskiej.
Dzia³acze Arki kontynuuj¹cy dzia³ania Hutyry,
Moæki i Bugajskiego chc¹
doprowadziæ do zwo³ania
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Stoczni
Gdañskiej w upad³oci w
celu odzyskania ca³ego pakietu udzia³ów od Skarbu Pañstwa (SP) na rzecz stoczniowców i obroñców Stoczni, poniewa¿ zaniedbania SP s¹
dostatecznie naganne, ¿eby
tego siê domagaæ. Zgodê na
NWZA wyrazi³ ju¿ Zarz¹d
SG. S¹ okrelone wydatki
zwi¹zane z organizacj¹
NWZA. Jest zgoda na nieodp³atne u¿yczenie sali. Jednak

Stoczni Gdañskiej w upad³oci. (autor Justyna Jaroszewicz)
4. Prosimy ludzi zainteresowanych
sprawami
Stoczni Gdañskiej:
- o wystêpowanie grupowo
lub indywidualnie do Prokuratora
Okrêgowego
w Gdañsku Pana Józefa Fedosiuka na pimie o to aby
Prokuratura Okrêgowa do³¹czy³a siê do pozwów akcjonariuszy Stoczni Gdañskiej w
sprawie
uniewa¿nienia
sprzeda¿y stoczni i zwrotu ok.
43 milionów z³. nielegalnie
przejêtych z kasy Stoczni
Gdañskiej S.A. w upad³oci.
- o zwracanie siê do Pana
Mariana Krzaklewskiego
przewodnicz¹cego Cegie³ek
o wy³o¿enie kwoty ze spo³ecznych pieniêdzy na Walne
Zgromadzenie Stoczni Gdañskiej w upad³oci.
- o zwracanie siê do Pana
Feliksa Pieczki przewodnicz¹cego Spo³ecznego Komitetu o wy³o¿enie kwoty ze spo³ecznych pieniêdzy na zorganizowanie i przeprowadzenie
Walnego Zgromadzenia
Stoczni.
- o pomoc w znalezieniu sponsora na zorganizowanie

macji o sytuacji Stoczni
Gdañskiej S.A. w upad³oci.
- o kierowanie kopii na w/w
adres.

Nie mo¿emy pozwoliæ na
zniszczenie Stoczni Gdañskiej S.A., która jest jeszcze
do uratowania!
Wincenty Koman
Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obroñców Stoczni Gdañskiej Arka Skr. Poczt. 38,
80-557 Gdañsk Strona internetowa: www.stoczniagdanska.prv.pl

Wyst¹pienie Sekretarza Miêdzynarodowego Komitetu
S³owiañskiego, Josefa Nalepká

Szanowni Pos³owie,
Szanowni Ministrowie!

n¹ z przyczyn mierci
cz³onków Arki: Hutyry,
Moæki i Bugajskiego. Prasa
poda³a, ¿e Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego nic
nie robi w tej sprawie, przez
co sprzyja korupcji wród

wojewoda gdañski Jan Ryszard Kurylczyk i przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska Bogdan Oleszek sprzeciwiaj¹ siê wyasygnowaniu jakiejkolwiek sumy na obs³ugê
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
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i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdañskiej w upad³oci.
- o kierowanie pism i interwencjê u dyrektora Telewizji
Gdañsk i prezesa TVP S.A.,
w sprawie rzetelnych infor-

Na zgromadzeniu Zachodnich
S³owian w Warszawie w
dniach 30.11. i 1.12.2002 roku
szczegó³owo omawiano wejcie Polski, Republiki Czeskiej i Republiki S³owackiej
do Unii Europejskiej. Z powodu utraty suwerennoci, z
powodu nierównego statusu
cz³onków Unii Europejskiej i
z powodu niekorzystnych
warunków wejcia do Unii
nowych cz³onków, jestemy
przeciwni wejciu Polski, Republiki Czeskiej i Republiki
S³owackiej do Unii Europejskiej.
Po wst¹pieniu do Unii Europejskiej wielkim niebezpieczeñstwem jest groba utraty naszej suwerennoci z powodu ¿¹dañ wysiedlonych z
naszych krajów Niemców i
Wêgrów - spe³nienie ich maj¹tkowych roszczeñ i jednoczenie umo¿liwienie powrotu wysiedlonych Niemców.

Zgromadzenie przedstawicieli S³owian Zachodnich domaga siê od parlamentów i
rz¹dów Polski, Republiki
Czeskiej i Republiki S³owackiej, aby przyjê³y pojedynczo
i zbiorowo takie zasady i takie dokumenty, zgodnie z
koñcowymi wnioskami Konferencji Poczdamskiej, które
uniemo¿liwi³yby zwrot maj¹tków i zamiar powrotu Niemców oraz Wêgrów wysiedlonych po drugiej wojnie wiatowej na podstawie decyzji
zwyciêskich mocarstw w
Poczdamie.
Chcemy wierzyæ, ¿e nasze
parlamenty i rz¹dy Polski,
Republiki Czeskiej i Republiki S³owackiej pamiêtaj¹ o interesach naszych republik i
ich przysz³oci i zrobi¹
wszystko dla integralnoci i
suwerennoci
naszych
pañstw.
Z pozdrowieniami
Josef Nalepká

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Wypowied Carla Beddermanna
by³ego przedakcesyjnego doradcy UE w Polsce
(spotkanie na temat Unii Europejskiej, kwiecieñ 2003, Warszawa - Anin.)

Dokoñczenie ze strony 5
loma innymi dziedzinami.
Wierzcie mi, obecna katastrofalna sytuacja polskiej
gospodarki ma swój pocz¹tek w traktacie przedakcesyjnym z Unia Europejska!
To wszystko ma byæ teraz
utrwalone poprzez podpisanie ateñskiego traktatu akcesyjnego.
Za grube miliardy euro
Polska zobowi¹za³a siê do
wprowadzenia w du¿ej mierze bezsensownych unijnych standardów, które bezwzglêdnie wymagane
przez Zachód - zwi¹¿¹ na
wiele lat resztki Waszego
potencja³u inwestycyjnego,
a Wasza wolnoæ w podejmowaniu decyzji gospodarczych stanie siê farsa. Miliardowa pomoc z funduszy
g³ono zapowiadana przez
Unie i polski rz¹d to w najlepszym przypadku miesz-

ne 1-2 mld euro rocznie.
Tymczasem Polska straci
dwa razy tyle z tytu³u wp³aconej do brukselskiej kasy
sk³adki cz³onkowskiej oraz
utraconych wp³ywów z tytu³u p³aconych obecnie ce³.
Nikt nie mo¿e Wam przeszkodziæ nawet teraz wyst¹piæ z tego haniebnego traktatu akcesyjnego podpisanego w³anie w Atenach i
zag³osowaæ w referendum:
NIE. By³oby to dla Polski
tylko z korzyci¹. Samodzielnie i suwerennie bêdziecie mogli odbudowaæ
Wasza pozycje w Europie i
oprócz tego oszczêdziæ wiatu tego ¿a³osnego przedstawienia, w czasie którego
Wasz obecny rz¹d haniebnie
pada Zachodowi do stóp.
Carl Beddermann,
by³y przedakcesyjny doradca UE w Polsce

Przedruk za http://www.nasz d z i e n n i k .pl /
bpl_ind e x . p h p ? t y p =
po&dat=20030418&
id=po23.txt

Uwaga redakcji
Fragment wypowiedzi
praktycznie oddalicie im
pozosta³e po 50-latach gospodarki planowej resztki
przemys³u jest niedok³adny i nieprecyzyjny.
Po 50 latach gospodarki
planowej krajowy przemys³
funkcjonowa³ na dobrym poziomie i by³ konkurencyjny
na rynku wiatowym, oczywicie w dziedzinie rednio
zaawansowanej technologii.
Gdyby od koñca lat siedemdziesi¹tych nie podjêto
dzia³añ doprowadzaj¹cych
do jego zniszczenia bylibymy du¿o bogatszym krajem.

POLACY!
Jeśli odrzucimy Unię Europejską, to zachowamy ziemię, rolnictwo i nieruchomości miejskie,
a Polska zachowa niepodległość i bogate Ziemie Zachodnie.
Wykorzystamy wtedy nasze wielkie bogactwa
naturalne i zwiększymy produkcję oraz rozwiniemy handel ze słowiańskim Wschodem, a także z Zachodem na zasadach równości, stając się szybko Krajem dobrobytu!

DLATEGO W REFERENDUM GŁOSUJMY PRZECIW
NISZCZĄCEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ!

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Numer 6 (47) Czerwiec 2003 r.

Strona 8

DO WSZYSTKICH POLAKÓW
Polska Wspólnota Narodowa wzywa
do g³osowania w referendum przeciw
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Zrzesza ona bowiem by³e Pañstwa
kolonialne i faszystowskie i kontynuuje ich dawn¹ politykê panowania i
wyzysku, zagra¿aj¹c¹ Narodowi Polskiemu!
Celem Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy jest oddanie im
polskich Ziem Zachodnich i czeskich
Sudetów oraz narzucenie Polsce i innym Pañstwom globalizmu! Bogaci on
tylko wybrane Pañstwa i ich elity
przez wyzysk pozosta³ych Pañstw, a
zw³aszcza ludzi pracy! Takim wyzyskiwanym Pañstwem jest Polska!
Unia Europejska ograniczy³a niepodleg³oæ Polski, przyw³aszczy³a
wiêkszoæ przemys³u, handlu i banków
oraz milion hektarów ziemi, zmniejszy³a o po³owê polsk¹ produkcjê i zalewa nas swymi towarami, skaza³a 7
milionów Polaków na bezrobocie, 600
tysiêcy na bezdomnoæ, 40 tysiêcy na
¿ycie z wysypisk mieci, a 20 tysiêcy
rocznie na mieræ samobójcz¹ lub z
zimna i g³odu, doprowadzi³a wiêkszoæ
Polaków do nêdzy, obni¿y³a poziom
umys³owy i stan zdrowia Narodu przez
celowy brak funduszy na naukê, szkolnictwo i lecznictwo, spowodowa³a wymieralnoæ Narodu, zmusza Polaków
do opuszczania Polski! Narzucone
przez Uniê Europejsk¹ nieludzkie warunki ¿ycia zmniejszy³y ludnoæ Polski o 2 miliony!
Po wcieleniu nas do Unii Europejskiej bêdzie jeszcze gorzej! Polska straci resztê w³asnoci i niepodleg³oci!
Niemcy zabior¹ nasze Ziemie Zachodnie! Polacy bêd¹ traciæ nieruchomoci
po wprowadzeniu podatku katastralnego! Wiêkszoci polskich rolników da
siê tylko 25% dop³at unijnych, aby
zalaæ Polskê tañsz¹ dotowan¹ ¿ywnoci¹ zachodni¹, aby sporód 2,1 miliona polskich gospodarstw rolnych doprowadziæ do bankructwa i zlikwidowaæ 1,7 miliona i uruchomiæ masow¹
wyprzeda¿ obcokrajowcom polskiej
ziemi jako skuteczny mechanizm uni-
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cestwiania Narodu! Nast¹pi jeszcze
wiêksza nêdza na skutek wprowadzenia euro, wzrostu cen i bezrobocia oraz
op³at Polski dla Unii Europejskiej w
kwocie 12 miliardów z³ rocznie! Zwiêkszy siê wymieralnoæ, nasili wynarodowienie, wzronie emigracja! Ale Polacy nie znajd¹ pracy w Unii Europejskiej, bowiem ma ona 40 milionów
swoich bezrobotnych, których wci¹¿
przybywa!
S¹ wartoci bezcenne, których wyrzec siê nie wolno i broniæ ich trzeba z
nara¿eniem ¿ycia! Nasze wiête wartoci  polskoæ, wiara, wolnoæ, niepodleg³oæ, sprawiedliwoæ, godnoæ,
w³asnoæ Ojczystej Ziemi  chce nam
odebraæ Unia Europejska! Broñmy naszych zagro¿onych wartoci, broñmy
Polski, naszego Narodu i naszych Rodzin i w referendum g³osujmy przeciw
niszcz¹cej nas Unii Europejskiej!
Tragiczna sytuacja Polski poprawi
siê jedynie przez odrzucenie Unii Europejskiej jako globalistycznego okupanta i paso¿yta ¿ywi¹cego siê nasz¹
w³asnoci¹! Tak Uniê Europejsk¹ odrzuci³a Norwegia!
Polska sama, ze swoimi wielkimi bogactwami naturalnymi i milionami
uzdolnionych Polaków chêtnych do
pracy, osi¹gnie dobrobyt w³asn¹ zwiêkszon¹ produkcj¹! Nie pozwólmy jej katastrofalnie zmniejszaæ przez Uniê Europejsk¹! W ten sposób podnios³a swój
dobrobyt Norwegia!
Polska nie musi byæ sama! Mamy
realne szanse zacieniæ wspó³pracê z
Czechami i S³owacj¹, a tak¿e z Rosj¹ i
pozosta³ymi Pañstwami S³owiañskimi,
co pozwoli nam zlikwidowaæ bezrobocie i uzyskaæ najwiêksze korzyci gospodarcze oraz najlepsze perspektywy
rozwoju!
W odrzuceniu Unii Europejskiej i
rozwiniêciu wzajemnej wspó³pracy
Narodów i Pañstw S³owiañskich popiera nas Miêdzynarodowy Komitet
S³owiañski w Pradze, Polski Komitet
S³owiañski w Warszawie i Komitety
S³owiañskie pozosta³ych Pañstw S³owiañskich!

W imiê dobra Polski i ca³ej przyjaznej nam S³owiañszczyzny wemy
udzia³ w referendum i g³osujmy przeciw Unii Europejskiej! Bêdzie to g³osowanie za Polsk¹ samodzieln¹, niepodleg³¹, siln¹ i sprawiedliw¹, zapewniaj¹c¹ dobrobyt wszystkim swoim
obywatelom!
Odrzucenie Unii Europejskiej to
najlepszy wyraz Polskoci, S³owiañskoci, Patriotyzmu i Rozumu, to najwy¿szy wyraz wiedzy i wiary, wiary w
Boga i w Polskê! Niech ¿yje Polska!
Polska Wspólnota Narodowa
Warszawa, marzec 2003
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