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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Referendum o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej przegra³ Naród Polski,
wygrali nasi wewnêtrzni i zewnêtrzni wrogowie, wyzyskuj¹cy nasz Kraj i chc¹cy go
dalej wyzyskiwaæ i niszczyæ.
Jakie czynniki sprawi³y, ¿e
w referendum uzyskano frekwencjê oraz przewagê g³osów Tak, tym zajmuje siê
kilka materia³ów niniejszej
gazety.
Ja zajmê siê gronymi
konsekwencjami wmanewro-
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wania Polski do Unii Europejskiej.
Referendum koñczy czternastoletni etap niszczenia samodzielnoci Polski, zaboru
polskiej w³asnoci, zmniejszania potencja³u polskiej
gospodarki, wmawiania Polakom niemo¿noci ¿ycia w samodzielnym Pañstwie Polskim i koniecznoci przy³¹czenia siê do Unii Europejskiej.

Dni Grunwaldu 2003
W dniach 11  13 lipca br.
odby³y siê uroczystoci upamiêtniaj¹ce wielk¹ i zwyciêsk¹ bitwê Polaków, Czechów,
Litwinów, S³owian Wschodnich i Tatarów z Krzy¿akami.
Uroczystoci rozpoczê³y

siê popo³udniem w pi¹tek
wystêpami zespo³ów muzycznych, ale budowa obozów rycerskich i przyjazdy uczestników trwa³y od kilku dni.
Oficjalna czêæ obchodów
tj. uroczysta sesja Rady Gmi-

ny, przysiêga wojskowa, z³o¿enie kwiatów przez oficjalnych goci odby³a siê w sobotê przed po³udniem.
Najbardziej atrakcyjna
czêæ obchodów czyli insceniDokoñczenie na stronie 6

Dokoñczenie na stronie 2

XXX Obóz M³odzie¿y S³owiañskiej
Polski Komitet S³owiañski
po raz kolejny zosta³ zaproszony na Obóz M³odzie¿y S³owiañskiej Przyjañ 2003.
Obóz ten ma pomóc w nawi¹zywaniu kontaktów i wspó³pracy miêdzy narodami s³owiañskimi. A w naszym przypadku jest to najlepsze miejsce do wyzbycia siê jakichkolwiek uprzedzeñ pod adresem
wschodnich s¹siadów.

Do piêknego brzozowego
lasu, gdzie na pograniczu
Bia³orusi, Ukrainy i Rosji stoi
wielki Monument Przyjani,
zjecha³a m³odzie¿ z Przydniestrowia  autonomicznej
czêci Mo³dowy, maj¹cej w³asn¹ walutê i stolicê w Tyraspolu, z Polski i Czech i oczywicie z trzech granicz¹cych
ze sob¹ pañstw.

Dokoñczenie na stronie 7

Placówka broni Polski
przed Uni¹ Europejsk¹
W prastarym polskim
Gnienie, 23 czerwca br. odby³o siê zebranie w³adz Komitetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka. Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Ryszard Majewski. Na zebraniu
byli obecni zaproszeni przedstawiciele partii politycznych, zwi¹zków zawodowych
i stowarzyszeñ spo³ecznych
wspó³pracuj¹cych z Placówk¹, bior¹cych udzia³ we
wspólnej kampanii referendalnej przeciwstawiaj¹cej siê
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
W poszczególnych sprawozdaniach z dzia³alnoci,
uwiadamiaj¹cej Polaków o

zagro¿eniach unijnych oraz z
udzia³u w obwodowych komisjach referendalnych wynika³o niezbicie, ¿e w gminach o
nasilonych kontaktach osobistych z dzia³aczami antyunijnymi przewa¿a³y g³osy Nie.
Niestety nasze w tym wzglêdzie mo¿liwoci by³y stokrotnie mniejsze od mo¿liwoci
prounijnej w³adzy SLD-UP i
prounijnej opozycji PO, PiS,
PSL.
W zgodnej opinii zebranych, frekwencja i wyniki referendum mog³y byæ sfa³szowane. Ale zaskakuj¹cy prounijny wynik referendum
móg³ byæ równie¿ dzie³em
Dokoñczenie na stronie 6

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem: starcie krzy¿ackiej chor¹gwi rycerzy zagranicznych z wojskami polskimi

Najpierw prawda, potem pojednanie
Zechciejcie panowie zauwa¿yæ, ¿e ja nie oskar¿am,
ani nie pochwalam  tylko opowiadam - Talleyrand
W³adze polskie, wszystkie
bez wyj¹tku, od wielu ju¿ lat
zmierzaj¹ do totalnego zafa³szowania prawdy historycznej, co jednoznacznie kojarzy siê z antypolonizmem i
perfidi¹ historyczn¹ tak zwanych elit politycznych, godz¹cych w pamiêæ narodow¹.
Organy cigania, zarówno
policja jak i prokuratura nie
interweniuj¹ w licznych przypadkach bezprawnego stawiania pomników ku czci
sprawców polskiej hekatomby, jak¹ zgotowali nam cz³onkowie ukraiñskiej policji pomocniczej i bojownicy, a w³aciwie bandyci z najbardziej

okrutnej formacji tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Armii 
UPA.
Tak zwane polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego subsydiuje
za nasze pieni¹dze, drukowane w Warszawie polako¿ercze
pismo Zwi¹zku Ukraiñców w
Polsce Nasze s³owo.
Na polskim terytorium zezwala siê na antypolsk¹ dzia³alnoæ niejakiemu Bohdanowi Osadczukowi (obecny doradca prezydenta R.P.), znanemu w szerokich krêgach
polskich kombatantów ukraiñskiego szowinisty. Ten apologeta zbirów z UPA i morder-

ców z ukraiñskiej faszystowskiej policji pomocniczej, brutalnymi metodami i k³amstwem zwalcza wszystkich w
Polsce i poza jej granicami,
którzy ujawniaj¹ zbrodnie
ludobójstwa na naszych bezbronnych rodakach z Kresów
Wschodnich w latach 1941 1943, a tak¿e póniej na terenach tzw. Zacurzonii (tereny za lini¹ Curzona).
Wiadomo wszystkim, ¿e
jeden z deputowanych Ukrainy, cz³onek partii politycznej
tzw. Zjednoczonych Socjaldemokratów, wniós³ do rozpatrzenia przez Radê Najwy¿-
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Dokoñczenie ze strony 1
Referendalna decyzja wejcia Polski do Unii Europejskiej rozpoczyna drugi etap 
ca³kowitego podporz¹dkowania Polski Zachodowi.
Najbardziej z³owieszczym
tego przyk³adem jest uruchomienie przez Uniê Europejsk¹ natychmiast po referendum procesu w Strasburgu o
uznanie i oddzielenie Narodu l¹skiego od Narodu Pol-

dwa sposoby.
Po pierwsze, z najbogatszego regionu Polski robi siê
sztucznie i na si³ê region niemal najubo¿szy przez celowe
zamykanie kopalni, hut i innych fabryk, przez robienie
masowego bezrobocia, przez
kilkumiesiêczne nie wyp³acanie pracownikom zarobionych pieniêdzy. Bezczelna
propozycja udzielenia Polsce
po¿yczki na likwidacjê dal-

ni³ urzêdowo odrêbnym Narodem. Takie wmawianie
czêci Polaków, ¿e nie s¹ Polakami dokonywane jest wtedy, gdy zamierza siê likwidowaæ po trochu ca³y Naród
Polski oraz gdy d¹¿y siê do
likwidacji Pañstwa Polskiego, odrywaj¹c od niego region
po regionie, rzekomo zamieszkiwany przez niepolskie narodowoci.
Oto czego doczekalimy

Szczególnie dzisiaj, przy
bezporednim zagro¿eniu
unijnym i niemieckim, pilnujmy jak oka w g³owie jednoci
wszystkich Polaków i ca³ego
Narodu Polskiego, od którego nie pozwólmy odrywaæ ani
jednego cz³owieka. Pilnujmy
jak oka w g³owie jednoci terytorialnej Pañstwa Polskiego, od którego nie pozwólmy
odrywaæ ani jednej wsi ani
jednego miasta. Pilnujmy polskiej w³asnoci i nie pozwólmy na dalsz¹ wyprzeda¿ obcokrajowcom fabryk, sklepów,
banków i ziemi. Wszystko co
jest w Polsce, musi byæ polskie, musi byæ w³asnoci¹
Polaków.
Przeciwstawmy siê skorumpowanej eseldowskiej
w³adzy, która na zamówienie
Unii Europejskiej likwiduje
systematycznie polsk¹ gospodarkê, Polskie Pañstwo, Polski Naród. Nie ustêpujmy i
walczmy! Walka pop³aca.
Strajki ostrzegawcze kolejarzy i zapowied strajku generalnego na 23 lipca br. uchroni³y PKP od likwidacji wielu

lokalnych po³¹czeñ, masowego zwalniania z pracy i prywatyzacji PKP czyli przejêcia
polskiej kolei przez Niemców.
W walce o ocalenie Polski,
miejmy w pamiêci przypadaj¹c¹ 15 lipca rocznicê bitwy
pod Grunwaldem. By³o to
zwyciêstwo nad Krzy¿akami,
którzy d¹¿yli do tego samego, do czego d¹¿y Unia Europejska  do zjednoczenia Europy w jedno Pañstwo pod
niemieckim panowaniem.
Krzy¿aków zwyciê¿ylimy
jednoci¹ Narodu Polskiego i
s³owiañsk¹ jednoci¹ polskoczesko-rusko-litewsk¹.
Takiej samej polskiej i s³owiañskiej jednoci potrzeba
nam dzisiaj. Twórzmy wiêc
masowy, ogólnopolski ruch
narodowy wszystkich Polaków, w oparciu o wspó³pracê
ze wszystkimi Narodami S³owiañskimi. Przeciwstawmy
siê razem wejciu Polski do
Unii Europejskiej, która nam
wszystko zabierze i rozbije
nas na czêci. Polska mo¿e
ocaleæ tylko poza chor¹, skorumpowan¹, imperialn¹
Uni¹ Europejsk¹. Do tego
potrzebna jest zmiana w³adzy
 z eseldowskiej na polsk¹!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Protest przeciwko wa¿noci referendum
Przemys³owy l¹sk jest podstaw¹ polskiej gospodarki

skiego. Jest to oczywicie
wstêp do autonomii l¹ska,
potem oddzielania go od Polski i uczynienia osobnym
Pañstwem, nastêpnie w³¹czenia go jako nowy land do Federalnej Republiki Niemiec.
Dlaczego od l¹ska zaczyna siê naruszanie terytorialnej integralnoci Polski? Bo
najbardziej uprzemys³owiony
l¹sk ze swoim potê¿nym
górnictwem, hutnictwem i
energetyk¹ jest najbogatsz¹
czêci¹ Polski, podstaw¹ polskiej gospodarki. Oderwanie
l¹ska czyni Polskê Pañstwem s³abym, biednym i
uzale¿nionym. Dlatego Niemcy po I wojnie wiatowej czynili wszystko, by odradzaj¹ca siê Polska nie mia³a l¹ska. Wtedy niemieckie plany
pokrzy¿owali wspaniali Polacy-l¹zacy, powstañcy l¹scy,
którzy uratowali dla Polski
czêæ l¹ska. Reszta wróci³a
do Polski po II wojnie wiatowej.
Z tych samych powodów,
co po I wojnie wiatowej,
Niemcy obecnie znowu czyni¹
wszystko, by l¹sk przesta³
byæ polski. Czyni¹ to za pomoc¹ Unii Europejskiej na
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szych 6 kopalni, pozbawienia
pracy 20 tysiêcy górników i
oddania najwiêkszej kopalni
w prywatne rêce unijnych kapitalistów, bezczelna zapowied sprzedania obcemu
kapita³owi polskiego hutnictwa jest najlepszym dowodem
na opanowywanie l¹ska
przez unijny Zachód, a
zw³aszcza Niemcy. Jednoczenie nasila siê propagandê, ¿e
l¹sk przy Polsce cierpi nêdzê, a w Niemczech bêdzie
kwitn¹cym regionem.
Po drugie, wmawia siê
Polakom na l¹sku, ¿e nie s¹
Polakami, ¿e s¹ l¹zakami
czyli odrêbnym Narodem,
albo ¿e s¹ Niemcami. Entuzjasta Unii Europejskiej,
przywódca mniejszoci niemieckiej, by³y dzia³acz PZPR,
a obecnie sympatyk SLD
Henryk Kroll dzi powiedzia³
w Telewizji tak, jak niegdy
mówi³ Hitler: l¹zacy s¹ czêci¹ Narodu niemieckiego, s¹
Niemcami. Hitler mówi³ tak
równie¿ o Pomorzanach, a
zw³aszcza Kaszubach, a nawet o Poznaniakach, nazywaj¹c ich spolonizowanymi Germanami. Natomiast Polaków
z Podhala czyli Górali uczy-

siê, jak tylko prounijna i proniemiecka w³adza eseldowska wepchnê³a Polskê przez
spreparowane referendum do
Unii Europejskiej. Dajmy
temu odpór. Dajmy odwa¿ne
wiadectwo temu, ¿e l¹zacy
s¹ Polakami, tylko Polakami
i bardzo dobrymi Polakami.
Dzia³aczy Ruchu Autonomii
l¹ska i tych Polaków ze l¹ska, którzy w spisie powszechnym podali swoj¹ narodowoæ jako l¹sk¹, uznajmy jako zba³amuconych i
og³upia³ych. Ale niektórych
potraktujmy jako zdrajców,
przekupionych za unijne i
niemieckie pieni¹dze. Nie
pozwólmy z Polaków-Kaszubów robiæ ludzi niepolskiej,
odrêbnej narodowoci lub
wprost Niemców jak chcia³by
tego przewodnicz¹cy PO Donald Tusk. Nie chc¹ tego sami
Kaszubi. Niedawno ich przedstawiciel owiadczy³ w Telewizji, ¿e Kaszubi  potomkowie dawnych Polaków-Pomorzan - byli, s¹ i bêd¹ Polakami. Dziêki takiemu owiadczeniu Kaszubów w 1918
roku, Polska uzyska³a dostêp
do morza, pozwalaj¹cy jej wybudowaæ Gdyniê.

S¹d Najwy¿szy
Wydzia³ III  Izba
Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
i Spraw Publicznych
Na podstawie art. 33 pkt.
1 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. nr 57 poz.
507, 2003 r.) zg³aszam protest
przeciwko wa¿noci referendum ze wzglêdu na dopuszczenie siê przestêpstwa przeciwko referendum oraz naruszenie przepisów dotycz¹cych
g³osowania, to jest naruszenie art. 38 i art. 40 pkt. 2 w/
w Ustawy oraz art. 66 pkt. 1
i art. 68 pkt. 4 i 5 Ustawy z
dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., nr 46
poz. 499) i wnoszê o uniewa¿nienie referendum akcesyjnego z 7-8 czerwca 2003 roku w
sprawie przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej.

Uzasadnienie
Wnoszê o uniewa¿nienie
referendum akcesyjnego z 78 czerwca 2003 roku w spra-

wie przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej ze wzglêdu
na:
- Bezprawne niedopuszczenie
przez Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ do kampanii referendalnej wiêkszoci przeciwnych Unii Europejskiej stowarzyszeñ, miêdzy innymi
Soboru Wszechs³owiañskiego
zajmuj¹cego siê statutowo i
programowo wspó³prac¹ i integracj¹ miêdzynarodow¹.
- Stronnicze dopuszczenie
przez Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ do kampanii referendalnej wszystkich popieraj¹cych Uniê Europejsk¹ i w
wiêkszoci przez ni¹ finansowanych stowarzyszeñ i fundacji zdominowanych przez
prounijne partie  SLD, UP,
PO, PSL i PiS, w wyniku czego obsada obwodowych komisji referendalnych przez osoby prounijne i osoby antyunijne by³a w proporcji oko³o
100:8.
- Pogwa³cenie demokratycznej zasady równowa¿noci
podmiotów kampanii referendalnej, w wyniku czego propaganda telewizyjno-radio-
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Najpierw prawda, potem pojednanie
Zechciejcie panowie zauwa¿yæ, ¿e ja nie oskar¿am, ani nie pochwalam  tylko opowiadam - Talleyrand
Dokoñczenie ze strony 1
sz¹ Ukrainy projekt ustawy
o uznaniu UPA i Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów OUN, za stronê walcz¹c¹ w
II wojnie wiatowej.
W projekcie nowej ustawy
proponuje siê uproszczon¹
formu³ê zapisu w ju¿ istniej¹cej ustawie, w której uznano bojowników UPA za weteranów wojennych, ale tylko tych, którzy w latach 1941
- 1944 walczyli z Niemcami
na terytorium okupowanej
Ukrainy. /sic!/ Teraz maj¹ byæ
uznani za weteranów wszyscy bez wyj¹tku cz³onkowie
UPA i OUN, a wiêc nawet ci,
których rêce s¹ splamione
krwi¹ niewinnych ludzi, w
tym kilkuset tysiêcy Polaków.
Aktywizuje siê coraz bardziej UNA-UNSO, która pod
czarno - czerwonymi banderowskimi flagami i podobnymi do swastyk emblematami
demonstruje przywi¹zanie do
swego ideowego wodza, Stepana Bandery, który z terroru uczyni³ g³ówn¹ metodê
walki.
Jedn¹ z jego pierwszych
ofiar by³ Ukrainiec, Micha³
Bielecki z po³o¿onej w pobli¿u Lwowa wsi Dwyrny, który
organizowa³ ukraiñskich
ch³opów do oporu przeciwko
Niemcom i ich rodzimym s³ugusom. Banderowcy zar¿nêli
go, odr¹bali mu g³owê i wyciêli na niej krzy¿.
Gdy Niemcy napadli na
Polskê, Bandera siedzia³ w
Twierdzy Brzeskiej. W czasie
ogólnej paniki uda³o mu siê
uciec. Uda³ siê do Krakowa,
gdzie zg³osi³ siê do Abwehry.
Tam skupiali siê uciekinierzy,
jak równie¿ pozwalniani z
wiêzieñ cz³onkowie OUN.
Opiekowa³ siê nimi agent
Abwehry Richaard Jary. Bandera pod jego kierunkiem
przyst¹pi³ natychmiast do
organizowania dywersyjnych
grup OUN. Wszechstronna
pomoc jak¹ zaoferowali
Niemcy, pozwoli³a utworzyæ
kilka orodków szkoleniowych m.in. w Dukli, Krynicy,
Barwinku i Kamienicy. Wyszkoleni tam ukraiñscy dywersanci, wykorzystywani
byli czêciowo przez Niemców
na ty³ach Czerwonej Armii,
studiowali tak¿e metody
eksterminacji ¯ydów.
W Zakopanem w pensjonacie Stamara pod szyldem

szko³y sportowej, której dyrektorowa³ SS-man Hauptsturmführer Krüger, ounowcy pod fachowym nadzorem
utrwalali wszystko w praktyce, torturuj¹c aresztowanych
¯ydów, których przywo¿ono
im jako pogl¹dowe pomoce

le wspó³dzia³aæ z Niemcami.
Po chwilowym kryzysie w
stosunkach niemiecko-ukraiñskich i fikcyjnym aresztowaniu przywódców OUN po
to, aby ich dzia³alnoæ podporz¹dkowaæ i ukierunkowaæ
zgodnie z wol¹ niemieckich

Ok³adka jednej z ksi¹¿ek dr hab. Wiktora Poliszczuka dotycz¹ca
m.in. wydarzeñ na Wo³yniu

naukowe.
Zgodnie z propozycj¹ Bandery, w przeddzieñ najazdu
Niemców na Zwi¹zek Sowiecki, utworzono ukraiñski
zwi¹zek zbrojny pod nazw¹
Legion Ukraiñskich Nacjonalistów. Formacja ta liczy³a 600 ¿o³nierzy, w jej sk³adzie istnia³y dwa pododdzia³y pod kryptonimami Roland i Nachtigall, niechlubnie ws³awione krwawymi
pogromami ludnoci ¿ydowskiej w czerwcu i lipcu 1941
roku oraz eksterminacj¹ polskiej inteligencji.
Od momentu utworzenia
przez Niemców w 1941 roku
namiastki tzw. samostijnoj
Ukrainy, marionetkowego
pañstewka w celach propagandowych, istniej¹ca od
1940 roku Ukraiñska Powstañcza Armia zaczyna ci-
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mocodawców, Bandera w
1943 roku podporz¹dkowuje
sobie UPA. Na wodza naczelnego  wyznacza Romana
Szuchniewicza, okrzykniêtego dzisiaj narodowym bohaterem Ukrainy. Podobnie
zreszt¹ jak wielu innych, chocia¿by premiera prohitlerowskiego rz¹du Jaros³awa
Steæko i samego Stepana
Banderê.
Aresztowani
przez
Niemców, przebywali w luksusowych warunkach. Steæko
w wiêzieniu nosi³ policyjny
mundur niemiecki, Bandera
otrzyma³ oficerski przydzia³
na racjê ¿ywnociowe, a s³u¿ba sprz¹ta³a mu pokój.
Bandera ujawniaj¹c politykê OUN wielokrotnie podkrela³ koniecznoæ stosowania terroru wobec przeciwników faszystowskiego re¿imu.

Swoich i obcych, za których
uwa¿ano Rosjan, Polaków,
Wêgrów i ¯ydów.
Tych, którzy nie chcieli
przestrzegaæ rozporz¹dzeñ,
ukraiñska S³u¿ba Bezpieczeñstwa okrutnie kara³a.
Bito ich wyciorami i fizycznie
unicestwiano. Za to, ¿e Sidor
Oniskowiec ze wsi Tinne z powiatu Sarny nie wst¹pi³ do
UPA, najpierw zar¹bali na
jego oczach dzieci, a póniej
jeszcze cztery osoby doros³e z
jego rodziny. Dwuletniemu
synkowi wy¿ej wymienionego
na zakoñczenie tej masakry
odr¹bali nó¿kê i jego krwi¹ na
cianie napisali: Za zdradê
Ukrainy!
28 kwietnia 1943 roku we
Lwowie og³oszono uroczycie
manifesty gubernatora Generalnej Guberni Hansa
Franka, gubernatora Galicji
Otto von Bachtera i niejakiego Kubijewicza, ukraiñskiego
faszysty, twórcy idei utworzenia ukraiñskiej formacji wojskowej kolaboruj¹cej z armi¹
hitlerowsk¹. Oznajmiono
wszem i wobec o rekrutacji i
powo³aniu nowej si³y zbrojnej ukraiñskich faszystów,
dywizji SS.
Ukraiñska dywizja SS-Galizien Ha³yczyna, znana pod
niemieck¹
nazw¹
SS
Schültzen-Dyvision Galizien,
a pod ukraiñsk¹ SS Strileæka Dywizija Ha³yczyna bra³a
miêdzy innymi udzia³ w t³umieniu Powstania Warszawskiego. Orygina³y dokumentów potwierdzaj¹ce ten fakt
s¹ przechowywane w Pañstwowym Archiwum w Krakowie. Jest tam te¿ wykaz
esesmanów z Legionu Ukraiñskiego, w sumie 567 nazwisk z dat¹ i miejscem urodzenia stopniem wojskowym
i przebiegiem s³u¿by.
Oprócz tego znajduje siê
tam lista 219 ukraiñskich esesmanów z 31-go Batalionu
Samoobrony. Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Norymberskiego wszyscy oni, byli cz³onkami organizacji przestêpczej, bo za taka uznano
Schutzstaffein /SS/, Sztafety
Ochronne NSDAP.
Dzisiaj deputowany ukraiñski Szyller ¿¹da ostatecznego okrelenia stosunku w³adz
pañstwowych Ukrainy do bojowników OUN-UPA, poniewa¿ przemilczanie problemu
i brak okrelonej ustawy na
ten temat bêdzie postrzega-

ne, jak siê wyrazi³, jako ignorowanie ogólnie przyjêtych
norm demokracji.
Natomiast we Lwowie niedawno powiêcono miejsce,
gdzie stanie pomnik jednego
z twórców dywizji SS-Ha³yczyna, wspomnianego ju¿
Kubijewicza. Warto pamiêtaæ, ¿e dywizja ta by³a drug¹
esesmañsk¹ dywizj¹ utworzon¹ wy³¹cznie z cudzoziemców. Pierwsz¹ w kolejnoci,
tworzonych przez Niemców
wojskowych formacji cudzoziemskich, by³a dywizja
Hand¿ar sk³adaj¹ca siê z
boniackich muzu³manów.
Niedobitki Ha³yczyny,
po przes³awnych ciêgach pod
Brodami, gdzie ukraiñscy faszyci zostali przez Czerwon¹ Armiê rozbici, znalaz³y
schronienie w wielu sotniach
UPA dzia³aj¹cych na terenie
Bieszczad w latach powojennych. Mordowali kobiety,
starców i dzieci, tytko za to,
¿e byli oni Polakami. Biegli
w bestialstwie, którego arkana znakomicie sobie przyswoili od nazistowskich ludobójców, niejednokrotnie w swym
zwyrodnieniu przerastali
swoich mistrzów. Obcinanie
kobietom piersi, wy³upywanie oczu, rozpruwanie ciê¿arnym brzuchów i pastwienie
siê nad p³odem poprzez rzucanie psom na po¿arcie to tylko niektóre wyczyny bandytów z UPA. Nie sposób opisaæ
tu wszystkich bestialstw.
Ówczesne w³adze polskie,
pomijaj¹c ich polityczn¹ proweniencjê, podobnie zreszt¹
jak ka¿de inne, ten krwawy
przebieg zdarzeñ mog³y zakoñczyæ tylko w jeden mo¿liwy sposób. Mianowicie przerwaæ jak najszybciej wiê
przyczynowo - skutkow¹,
jaka w tym czasie istnia³a
ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ,
pomiêdzy Ukraiñcami, £emkami i Bójkami zamieszkuj¹cymi tzw. Zacurzoniê, a
Ukraiñsk¹ Powstañcz¹ Armi¹. Przeprowadzenie akcji
Wis³a po³o¿y³o kres mordom, zniszczeniu i po¿ogom.
Wies³aw Wielopolski,
dziennikarz niezale¿ny
Od redakcji:
Warto dodaæ, ¿e tu¿ przed
kapitulacj¹ Niemcy rozstrzelali lub wydali w³adzom radzieckim cz³onków ukraiñskich formacji kolaboruj¹cych
z III-ci¹ Rzesz¹. Miêdzy innymi na terenie Austrii, w
1945 roku, rozstrzelano
cz³onków (wraz z rodzinami)
ukraiñskich oddzia³ów W³asowa, ws³awionych okrucieñstwem m. in. w trakcie t³umienia Powstania Warszawskiego.
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wo-prasowo-wizualna finansowanych przez Pañstwo i
Uniê Europejsk¹ podmiotów
prounijnych i nie finansowanych podmiotów antyunijnych by³a w proporcji oko³o
100:1.
- Oszukanie Narodu Polskiego przez prounijn¹ propagandê prezydencko-rz¹dowo-parlamentarnej w³adzy, k³amliwie przedstawiaj¹cej nieprawdziwe warunki przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, miêdzy innymi ok³amuj¹cej bezrobotnych o rzekomo czekaj¹cej na nich pracy na Zachodzie.
- Nagminne naruszanie ciszy
wyborczej przez podmioty
prounijne, to jest naruszenie
art. 38 Ustawy o referendach
ogólnokrajowych oraz art. 68
pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. Ordynacji
wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2001 r., nr 46 poz.
499), co zosta³o dokonane
przez znane osobistoci (autorytety dla wiêkszoci wyborców) i rozpowszechnione
w Telewizji ogl¹danej przez
miliony widzów, maj¹c wp³yw
na ogó³ wyborców, a tym samym maj¹c znacz¹cy wp³yw
na wynik referendum. Liczne tego przyk³ady przytaczam w Za³¹czniku 1.
- Prowadzenie kampanii referendalnej w jednostkach
administracji samorz¹du terytorialnego czyli w miejscach zabronionych, to jest
naruszenie art. 40 pkt. 2
Ustawy o refererendach ogólnokrajowych, czego przyk³ad
przytaczam w Za³¹czniku 2.
- Nie zapewnienie tajnoci
g³osowania czyli naruszenie
art. 66 pkt. 1 Ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., nr 46
poz. 499), czego przyk³ad
przytaczam w Za³¹czniku 3.
- Powszechne przekonanie o
zwiêkszeniu frekwencji referendum i liczby g³osów Tak
na skutek zastosowania znanych i zakazanych metod propagandowych, takich jak
przekazywanie w audycjach
telewizyjnych treci i materia³ów podprogowych, dzia³aj¹cych niezauwa¿alnie na
podwiadomoæ cz³owieka i
programuj¹cych jego zachowanie, w tym przypadku sugeruj¹cych mu braæ udzia³ w
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referendum i g³osowaæ
Tak.
- Powszechne przekonanie o
niewa¿noci referendum na
skutek udzia³u w nim poni¿ej 50% uprawnionych do
g³osowania, a zatem sfa³szowaniu przez niektóre obwodowe komisje referendalne i
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ frekwencji referendum
zawy¿onej do 58,85%.
- Powszechne przekonanie o
sfa³szowaniu przez niektóre
obwodowe komisje referendalne i Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ wyników referen-

g³o to byæ na skutek albo fa³szowania wyników referendum albo nadawania przez
Telewizjê w krytyczn¹ niedzielê 8 czerwca br. treci i materia³ów podprogowych, wp³ywaj¹cych w niedozwolony sposób na wyniki referendum.
wiadcz¹ o tym setki przeprowadzonych rozmów z osobami
od dawna nastawionymi antyunijnie, które nieoczekiwanie
g³osowa³y Tak i ze zdziwieniem nie umia³y tego wyt³umaczyæ. Rozmowy takie by³y
przeprowadzone miêdzy innymi z osobami g³osuj¹cymi w

dum na skutek zawy¿enia
liczby g³osów Tak.
Powszechne przekonanie
o sfa³szowaniu referendum
wynika z nastêpuj¹cych
przes³anek.
Po pierwsze, wiêkszoæ
Polaków wyra¿a³a daleko
id¹ce obawy przed szkodz¹c¹ Polsce Uni¹ Europejsk¹,
co skutkowa³o g³osowaniem
na Nie lub bojkotem referendum, do czego nawo³ywa³y liczne ugrupowania. Równie¿ Radio Maryja oraz czêæ
hierarchii Kocio³a Katolickiego i ksiê¿y w parafiach
nawo³ywa³a do g³osowania
na Nie lub do wstrzymania
siê od g³osowania na skutek
zagro¿eñ dla Polski ze strony Unii Europejskiej oraz
braku w preambule projektu unijnej konstytucji odwo³ania siê do Boga i chrzecijañskich korzeni Europy.
Dlatego w pierwszym dniu
referendum frekwencja wynios³a tylko oko³o 17%, a w
drugim dniu do godziny
16.00 by³a jeszcze ni¿sza.
Niewiarygodna jest zatem
wiadomoæ mediów, jakoby
po godzinie 16.00 frekwencja nagle skoczy³a w górê i
osi¹gnê³a a¿ 58,85%, czyli w
oko³o 3 godziny g³osowa³o
ponad 7 milionów osób i to
w wiêkszoci na Tak. Mo-

obwodowej komisji referendalnej nr 230 przy ulicy Garbiñskiego 1 w Warszawie-Woli.
Po drugie, maj¹cy partyjn¹
wszechw³adzê Sojusz Lewicy
Demokratycznej uzale¿ni³
swój dalszy monopol na rz¹dzenie od wejcia Polski do
Unii Europejskiej. Zatem dla
przed³u¿enia swojej niekontrolowanej i powszechnie nieaprobowanej w³adzy, SLD by³
najbardziej zainteresowany
sfa³szowaniem referendum,
bowiem niechêæ do SLD przek³ada³a siê bezporednio na
niechêæ do integracji z Uni¹
Europejsk¹. Jej wysokie uznanie dla SLD za zdradzieckie
przekazywanie polskiej gospodarki unijnemu kapita³owi
umacnia³o niechêæ Polaków do
integracji z Zachodem. W fa³szowaniu referendum, SLD
ma dowiadczenie swojej poprzedniczki  PZPR, fa³szuj¹cej referendum w 1946 roku.
Ma te¿ po temu wszelkie
strukturalne i finansowe mo¿liwoci, bowiem opanowa³
swoimi jawnymi i tajnymi
dzia³aczami partyjnymi banki,
spó³ki produkcyjno-handlowe,
media, Wojsko Polskie, policjê,
s³u¿by specjalne, prokuraturê,
s¹dy, niektóre partie polityczne i Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, nadaj¹c jej eseldowski
charakter Partyjno-Pañstwo-

wej Komisji Wyborczej. SLD
jest siedliskiem korupcji powi¹zanej z mafiami przestêpczymi, jest bezradny w wykrywaniu zabójców funkcjonariuszy pañstwowych i
wiêniów bêd¹cych wa¿nymi
wiadkami przestêpstw. Zagra¿a to w powa¿ny sposób
bezpieczeñstwu Pañstwa i
obywateli, zagra¿a polskiej
demokracji i polskim interesom narodowym, zagra¿a fa³szowaniem ka¿dych wyborów
i ka¿dego referendum.
Powszechne przekonanie o
fa³szowaniu referendum
przez niektóre obwodowe komisje referendalne wynika z
braku w³aciwego zabezpieczenia lokali obwodowych
komisji referendalnych, w
których urna, drzwi i okna
by³y oklejane s³ab¹ tam¹
samoprzylepn¹, mog¹c¹ byæ
bez ladu odklejan¹ i przyklejan¹ ponownie. Ponadto liczne obwodowe komisje referendalne otrzymywa³y tylko
94% kart do g³osowania, na
przyk³ad wszystkie komisje w
Elbl¹gu, inne za obwodowe
komisje referendalne otrzymywa³y wiêcej kart do g³osowania, na przyk³ad obwodowa komisja referendalna nr
261 w Warszawie-Woli otrzyma³a 2450 kart do g³osowania, maj¹c 2180 osób uprawnionych do g³osowania. By³o
to zapewne przygotowanie do
fa³szowania frekwencji i wyników referendum.
Powszechne przekonanie o
fa³szowaniu referendum
przez Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ wynika z ur¹gaj¹cego zasadom demokracji zachowania siê eseldowskiego
prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego i eseldowskiej
telewizji, podaj¹cych zaledwie minutê po zakoñczeniu
referendalnego g³osowania
frekwencjê wynosz¹c¹ ponad
56% i g³osowanie na Tak
wynosz¹ce ponad 80%. Mo¿na s¹dziæ, ¿e publiczne podanie frekwencji i wyników
przed ujawnieniem ich przez
jak¹kolwiek komisjê referendaln¹ by³o wytyczn¹ dla Pañstwowej Komisji Wyborczej o
ile procent ma ona sfa³szowaæ
frekwencjê i wyniki referendalne w oficjalnym raporcie.
Bowiem Pañstwowa Komisja
Wyborcza dzia³a poza jak¹kolwiek kontrol¹ i ma wszelkie mo¿liwoci bezkarnego
fa³szowania wyników referendum na zasadzie nie ujawnianego zliczania danych ob-

wodowych komisji referendalnych i dopisywania do
nich dowolnych liczb, zleconych na przyk³ad przez kierownictwo SLD lub te¿ przez
kierownictwo Unii Europejskiej.
Dla potwierdzenia lub oddalenia zarzutów o sfa³szowaniu referendum przez niektóre obwodowe komisje referendalne i Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹, ¿¹dam  zgodnie z
nale¿nym mi prawem i demokratyczn¹ jawnoci¹ ¿ycia
politycznego  opublikowania
w prasie pe³nych danych g³osowania w referendum akcesyjnym we wszystkich 25 165
obwodowych komisjach referendalnych. Umo¿liwi to nam
i ca³ej opinii publicznej porównanie tych opublikowanych danych Pañstwowej
Komisji Wyborczej z bezporednimi danymi cz³onków
obwodowych komisji referendalnych. Umo¿liwi to tak¿e
zliczenie jednych i drugich
danych i porównanie wyników referendum lansowanych przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ z wynikami referendum uzyskanymi przez
Spo³eczn¹ Komisjê Wyborcz¹,
stanowi¹c¹ formê bezporedniej kontroli wyników g³osowania przez samych wyborców.
Dla potwierdzenia lub oddalenia zarzutu o wp³ywaniu
na wyniki referendum zakazanymi metodami propagandowymi, ¿¹dam powo³ania
bieg³ych i skontrolowania audycji telewizyjnych wszystkich Telewizji krajowych od
godziny 19:00 w sobotê 7
czerwca do godziny 20:00 w
niedzielê 8 czerwca br.
Nie opublikowanie w prasie pe³nych danych g³osowania w referendum akcesyjnym we wszystkich 25 165
obwodowych komisjach referendalnych oraz nie przeprowadzenie kontroli audycji telewizyjnych wszystkich Telewizji krajowych od godziny
19:00 w sobotê 7 czerwca do
godziny 20:00 w niedzielê 8
czerwca br. bêdzie dla nas wystarczaj¹cym dowodem na
sfa³szowanie przez niektóre
obwodowe komisje referendalne i Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ tego referendum
oraz wp³ywanie na jego wyniki zakazanymi metodami.
Bêdzie to wystarczaj¹cy powód nie uznania przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej z woli Narodu Polskiego, a jedynie z bezprawnej samowoli totalitarnie rz¹dz¹cego nami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wprowadzaj¹cego w ¿ycie PZPR-owski
Dokoñczenie na stronie 5
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Za³¹czniki

Za³¹cznik 1
Naruszenia ciszy wyborczej to jest naruszenie art.
38 Ustawy o referendach
ogólnokrajowych
1. Agitacja do g³osowania
na tak w rodkach masowego przekazu w okresie
ciszy wyborczej.
a) Prezydent Lech Wa³êsa.
W dniu 08.06.2003 w Telewizji Polskiej Programie 2 w Panoramie oko³o godz. 18:30 prezentowano materia³y dotycz¹ce udzia³u znanych osób w referendum. Przedstawiono materia³ dotycz¹cy Lecha Wa³êsy,
w którym Lech Wa³êsa przed
kamerami, ³ami¹c zasadê tajnoci g³osowania, zaznaczy³ na
karcie do g³osowania znak x w
kratce g³osujê na tak, nastêpnie podniós³ kartê do g³osowania i pokaza³ bezporednio do
kamery. Materia³ ten prawdopodobnie zosta³ pokazany w
innych programach informacyjnych telewizji publicznej
oraz w telewizjach prywatnych.
Zachodzi tu równie¿ naruszenie przez Lecha Wa³êsê i
Telewizjê Polsk¹ art. 68 pkt.
4 i 5 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2001 r., nr 46 poz. 499), które nakazuj¹ wyborcy udanie
siê do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ g³osowania oraz
wrzucenie karty do urny w
taki sposób, by strona zadru-

kowana by³a niewidoczna.
b) Re¿yser Andrzej Wajda.
W telewizji prywatnej
TVN w dniu 07.06.2003 oko³o godz. 19:00 w programie informacyjnym Fakty przedstawiono materia³ z g³osowania znanych osób m.in. Andrzeja Wajdy, który wyranie
pokaza³ do kamery swoj¹ kartê wyborcz¹ z zaznaczonym
g³osem na tak, nastêpnie
wrzuci³ j¹ do urny.
Zachodzi tu równie¿ naruszenie przez Andrzeja Wajdê
i telewizjê prywatn¹ TVN art.
68 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., nr 46
poz. 499), które nakazuj¹
wyborcy udanie siê do miejsca zapewniaj¹cego tajnoæ
g³osowania oraz wrzucenie
karty do urny w taki sposób,
by strona zadrukowana by³a
niewidoczna.
c) Prof. W³adys³aw Bartoszewski, by³y minister
spraw zagranicznych.
W dniu 07.06.2003 w Telewizji Polskiej  Program 2 w
programie informacyjnym
(prawdopodobnie wydanie wyborcze Panoramy) oko³o
godz. 15:55 przedstawiono kolejny materia³ z g³osowania
znanych osób. Pokazano m.in.
prof. Bartoszewskiego, który
po g³osowaniu wypowiedzia³
siê, ¿e dzisiejsze g³osowanie
da lepszy start przysz³ym pokoleniom. Ten materia³ praw-
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model Pañstwa partyjnego.
Wed³ug tego modelu, referenda nie s¹ wyrazem woli wiêkszoci lecz j¹ pozoruj¹ i s³u¿¹
w³adzy do uzasadniania swej
samowoli jako rzekomego
wyrazu woli Narodu. Dlatego SLD nie wprowadzi³ najbardziej demokratycznego
referendum obowi¹zkowego,
jak w Szwajcarii, gdzie wszyscy g³osuj¹ i decyduje rzeczywista wiêkszoæ uprawnionych do g³osowania. Tymczasem w referendum akcesyjnym wed³ug Pañstwowej Komisji Wyborczej wziê³o udzia³
58,85% uprawnionych do g³o-

sowania, z czego Tak g³osowa³o 77,45%, co stanowi zaledwie 45,25% wszystkich
uprawnionych do g³osowania.
W rzeczywistoci by³o ich zapewne jeszcze mniej. Zatem
o wejciu Polski do Unii Europejskiej zadecydowa³a
mniejszoæ, co jest sprzeczne
z elementarnymi zasadami
demokracji.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu
S³owiañskiego
Warszawa, 16 VI 2003 roku
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dopodobnie by³ wielokrotnie
pokazywany w innych programach informacyjnych.
2. Agitacja do udzia³u w
g³osowaniu i czêciowo
g³osowaniu na tak w
czasie trwania ciszy wyborczej.
a) Aktorka Anna Dymna.
W dniu 07.06.2003 w Telewizji Polskiej  Program 2
w programie informacyjnym
(prawdopodobnie wydanie
wyborcze Panoramy) oko³o
godz. 15:55 przedstawiono
kolejny materia³ z g³osowania
znanych osób. Pokazano
m.in. aktorkê Annê Dymn¹,
która powiedzia³a, ¿e g³osuje
bo wierzy, ¿e bêdzie lepiej.
Wypowied ta zosta³a pokazana wielokrotnie w telewizji publicznej praktycznie we
wszystkich programach informacyjnych TVP1, TVP2 i
TVN,
m.in.
w
dniu
08.06.2003 oko³o godz. 08.58
w TVP2, w dniu 07.06.2003
w Faktach TVN.
b) Aktor Wojciech Pszoniak.
W materiale wyemitowanym w Telewizji Polskiej 
Program 2 w programie informacyjnym Panorama w
dniu 08.06.2003 oko³o godz.
18:30, dotycz¹cym przebiegu
g³osowania we Francji, przedstawiono wypowied aktora
Wojciecha Pszoniaka, który
powiedzia³, ¿e jest Polakiem
i czuje siê Europejczykiem i
dlatego bierze udzia³ w g³osowaniu. Tym samym porednio
zasugerowa³, ¿e udzieli³ odpowiedzi na tak.
3. Agitacja do udzia³u w
g³osowaniu w czasie trwania ciszy wyborczej.
a) Dziennikarka pani Bunda.
Prowadz¹ca program informacyjny Panorama (TVP
Program 2, 8.06.2003 godz.
18:30), rozpoczynaj¹c powiedzia³a, ¿e zosta³o jeszcze 1,5
godziny do zamkniêcia lokali
wyborczych i ¿e jest to ostatni
moment by pójæ do g³osowania, by referendum by³o wa¿ne.
b) Polityk Donald Tusk.
W telewizji prywatnej TVN
w programie informacyjnym
Fakty w dniu 07.06.2003
przedstawiono w materiale
dotycz¹cym referendum wypowied Donalda Tuska z
Platformy Obywatelskiej,

który powiedzia³, ¿e g³osujê
teraz, ¿eby nie by³o smutnej
sobotniej frekwencji.
c) Ogólnopolska akcja
Biura do spraw Referendum Europejskiego.
W³aciciele telefonów komórkowych sieci Era GSM i
Plus GSM otrzymali wiadomoci tekstowe (SMS) o treci:
- przed cisz¹ wyborcz¹:
Spotkajmy siê na referendum 7-8 czerwca. Biuro ds.
Referendum Europejskiego.
Nadawca: Referendum. Na
telefon nr 602760531 powy¿sz¹ wiadomoæ przes³ano
05.06.2003 o godz. 08:12,
- w trakcie ciszy wyborczej:
sieæ ERA GSM: G³osowanie
w referendum w niedzielê do
20.00. Biuro ds Referendum
Europejskiego. Nadawca: Referendum. Na telefon Andrzeja Zgódki nr 602760531
wiadomoæ
przes³ano
07.06.2003 o godz. 08:36, sieæ
Plus GSM: G³osowanie w
referendum do godz. 20.00 w
niedzielê. Biuro ds. Referendum Europejskiego. Na telefon Andrzeja Marsza³kowskiego nr 609 932 036 z Kartuz wiadomoæ przys³ano
07.06.2003 o godz. 20:15.
Powy¿szego typu wiadomoci tekstowe wysy³ano (jak
wyjania³y Biura Obs³ugi
Klienta sieci Era GSM i Plus
GSM) na polecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
oparciu o wpis w ustawie (zapewne telekomunikacyjnej),
który mówi o obowi¹zku realizacji bezp³atnych us³ug na
rzecz Pañstwa w sytuacjach
kryzysowych.
Agitacja do g³osowania
szczególnie narusza interes
prawny Stowarzyszenia Patriotycznego Wola  Bemowo (podmiot uprawniony
kampanii referendalnej) i
Mazowieckiego Oddzia³u Stowarzyszenia Nie dla UE,
które namawia³y do bojkotu.
4. Ogólne naruszenia ciszy wyborczej.
a) Reklama firmy Atlas.
TVP Program I w dniu
06.06.2003 oko³o godz. 20:13
wyemitowa³a reklamê firmy
Atlas. Reklama zawiera³a
melodiê Ody do radoci 
hymnu Unii Europejskiej.
b) Reklama firmy samochodu Peugeot 206.
TVP Program I w dniu
07.06.2003 oko³o godz. 09:02

wyemitowa³a reklamê samochodu Peugeot 206, w której
powiedziano, ¿e ponad 531
tysiêcy Europejczyków kupi³o
w Polsce samochód Peugeot
206. Peugeot 206, najchêtniej
kupowany samochód w Unii
Europejskiej.

Za³¹cznik 2
Agitacja za Uni¹ Europejsk¹ w miejscach zabronionych to jest naruszenie art.
40 pkt. 2 Ustawy o referendach ogólnokrajowych
Na mocy decyzji rz¹du, wykonywanej przez ministra ds.
referendum Lecha Nikolskiego, utworzono we wszystkich
urzêdach gmin Punkty informacji o Unii Europejskiej, w
których zatrudniono sta¿ystów
na koszt Pañstwa. W dniu
14.06.2003 r. rodki masowego przekazu poda³y informacjê,
¿e Punkty informacji o Unii
Europejskiej spe³ni³y swoj¹
rolê i rz¹d wycofuje siê z ich
finansowania. Zatem nie by³y
one miejscem informacji, ale
elementem kampanii wyborczej rz¹du za przyst¹pieniem
do Unii Europejskiej. Zachodzi
tu naruszenie art. 40 pkt. 2
Ustawy o referendach ogólnokrajowych, zabraniaj¹cej prowadzenia kampanii referendalnej na terenie jednostek administracji samorz¹du terytorialnego.

Za³¹cznik 3
Naruszenia zasady tajnoci g³osowania i bezpieczeñstwa g³osów to jest naruszenie art. 66 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001
r. Ordynacji wyborczej do
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2001 r., nr 46 poz. 499),
na skutek nie zapewnienia
tajnoci g³osowania
- Wykonanie urny wyborczej z przezroczystego plastiku z rozbieralnym dnem.
We Wroc³awiu w niektórych
lokalach wyborczych wykonano urny z przezroczystego plastiku, dodatkowo z rozbieralnym dnem. Takie informacje
przekaza³ p. Longin Tubielewicz (zamieszka³y 51-114 Wroc³aw, ul. Bezpieczna 20/3) - pe³nomocnik Stowarzyszenia Nie
dla Unii Europejskiej z Wroc³awia, który zauwa¿y³ takie
urny w nastêpuj¹cych obwodowych komisjach referendalnych we Wroc³awiu  nr 65, nr
55 (ul. Trzebnicka 33), nr 13
na ul. Prostej 16 i skierowa³
do PKW  Delegatura we Wroc³awiu, ul. Podwale 18  protest w dniu 08.06.2003.
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursywą
10.06.2003
Leszek Miller po og³oszeniu
oficjalnych wyników referendum wyst¹pi³ z ofensyw¹ polityczn¹, która pokrzy¿owa³a
plany zmiany rz¹du i powo³ania pod patronatem Aleksandra Kwaniewskiego
rz¹du fachowców opartego
o szerok¹ koalicjê ugrupowañ
popieraj¹cych w³¹czenie Polski do UE. Premier Miller
zaproponowa³ g³osowanie w
Sejmie nad wotum zaufania
dla obecnego rz¹du, a w przypadku nie uzyskania wotum
zg³oszenie dymisji rz¹du.
Niejasne i nieznane opinii
publicznej s¹ powody wspólnego wyst¹pienia ludzi prezydenta i opozycji przeciwko
Leszkowi Millerowi. Jednym

z prawdopodobnych wyjanieñ mo¿e byæ fakt, ¿e Leszek
Miller jedzi³ do USA, rozmawia³ ze rodowiskami ¿ydowskimi, k³ania³ siê, ale reprywatyzacji nie za³atwi³. Teraz
za jest szansa wykorzystania
niskich notowañ rz¹du i powo³ania nowego, który przyjmie korzystny dla rodowisk
¿ydowskich projekt ustawy o
reprywatyzacji. Nale¿y jeszcze
zaznaczyæ, ¿e ta reprywatyzacja ma dotyczyæ mienia, które przed wojn¹ zosta³o uzyskane w sposób nieuczciwy
lub w nagrodê od zaborców
za przyjêcie antypolskich postaw np. w okresie powstania
styczniowego. Chodzi tu o
mienie zakupione w okresie
hiperinflacji marki polskiej
tu¿ po odzyskaniu niepodle-

Dni Grunwaldu 2003
Dokoñczenie ze strony 1
zacja bitwy rozpoczê³a siê o
14.00. Poprzedzi³y j¹: wyjcie
rycerstwa z obozów oraz ustawienie formacji na polu bitwy.
Bitwê rozpoczê³y popisy harcowników, póniej nast¹pi³o
przybycie krzy¿ackich heroldów, którzy przynieli dwa
miecze.
W³aciwe starcie rozpocz¹³
atak lekkich formacji litewskich, ruskich i tatarskich.
Dalej nast¹pi³ atak czêci
chor¹gwi polskich poprzedzony odpiewaniem Bogurodzicy. Przedstawiono równie¿
epizod dramatycznej walki o
g³ówny sztandar wojsk polskich, starcia króla Jagie³³y
z rycerzem krzy¿ackim oraz
powrotu lekkich formacji litewskich i tatarskich rozproszonych przez Krzy¿aków.
W chwil¹ osi¹gniêcia przewagi przez wojska polsko czesko - litewsko - rusko - tatarskie, przedstawiono epizod
mierci wielkiego mistrza,
wycofywania siê czêci formacji krzy¿ackich w stronie taborów, formowania szyków
krzy¿ackich w ko³a oraz ataku wojsk króla Jagie³³y na
obóz krzy¿acki.
Widowisko trwa³o oko³o
godziny, mia³o oprawê s³owno  muzyczn¹ opart¹ o relacje historyczne. Zosta³o ono
uatrakcyjnione przez efekty
pirotechniczne z tamtej epo-
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ki np. wystrza³y bombarów
(ówczesnych armat).
W bitwie uczestniczy³o
oko³o 1500  2000 rycerzy z
Bia³orusi, Czech, Estonii, Litwy, £otwy, Niemiec, Polski,
Rosji, S³owacji i Ukrainy. Bitwa by³o ogl¹dana przez
ogromn¹ liczbê widzów, którzy w trakcie inscenizacji siedz¹c zape³nili wszystkie
wzgórki otaczaj¹ce miejsce
bitwy. W relacjach telewizyjnych podano liczbê 50 tysiêcy, ale wygl¹da³o na znacznie
wiêcej.
W godzinach popo³udniowych odby³y siê: turnieje i gry
rycerskie, spartakiada po¿arnicza oraz wystêpy artystyczne.
W niedziele mia³y miejsce
imprezy zwi¹zane z trwaj¹cym od 9 lipca harcerskim
Zlotem Grunwaldzkim oraz
Zawodami Krótkofalarskimi.
Odby³y siê: fina³ Biegu
Grunwaldzkiego, zabawy
dla dzieci Wakacje na Maksa, Przegl¹d Piosenki Regionalnej, Harcerskiej i Turystycznej oraz widowisko
Ogniobranie powiecone
tradycjom grunwaldzkim.
W trakcie trwania Dni
Grunwaldu 2003 uczestnicy
i gocie mogli zwiedziæ obozy
rycerskie, a na jarmarku dokonaæ zakupów wyrobów redniowiecznych i ludowych.
Redakcja

g³oci, kiedy to sztucznie dodrukowywano ogromne iloci
pieni¹dza bez pokrycia, za
który wykupywano nieruchomoci z r¹k polskich. Reprywatyzacja zdaniem rodowisk
¿ydowskich ma równie¿ dotyczyæ mienia skonfiskowanego
powstañcom, a nastêpnie kupionego za u³amek wartoci
przez osoby, które uczestniczy³y w represjach i t³umieniu
powstania np. donosicielom.
W tej sytuacji krytykom rz¹du Leszka Millera proponujemy odrobinê umiaru i rozs¹dku. Nie wykluczone, ¿e
wykreowanie afery Rywina
i wyci¹ganie na wiat³o
dzienne innych grzeszków
ludzi SLD s³u¿y doprowadzeniu do upadku obecnego rz¹du i nastêpnie przeprowadzeniu reprywatyzacji przez
nastêpny rz¹d.

27.06.2003
Ministerstwo Kultury
Saksonii poinformowa³o faksem w³adze gminy w Chrócicach na £u¿ycach o decyzji
zamkniêcia tamtejszej szko-

³y redniej z pocz¹tkiem roku
szkolnego 2003/2004. Wiadomoæ z czasopisma Serbske
Nowiny mniejszoci £u¿yckiej w Niemczech.
Dodatkowe informacje na
stronach internetowych: Serbo³u¿yczanie w Niemczech
http://www.domowina.de
oraz http://www.sorben.com/
ski/
Bój o zachowanie szkoly w
Chrócicach http://www.sorben.com/chroscicy/ Na terenie £u¿yc zamieszkuje ponad
60 tysiêcy S³owian - Serbów
£u¿yckich, którzy s¹ oficjalnie uznan¹ mniejszoci¹ narodow¹. Na terenie £u¿yc
znajduje siê 6 serbo³u¿yckich
szkó³ podstawowych, szeæ
szkó³ rednich oraz jedno
gimnazjum. Utrata jednej ze
szkó³ jest dotkliw¹ strat¹.
W³adze RFN, oficjalnie szanuj¹ce prawa mniejszoci,
pod ró¿nymi pretekstami staraj¹ siê doprowadziæ do rozproszenia £u¿yczan i tym samym u³atwienia ich germanizacji.

04.07.2003
Serbowie £u¿yccy skierowali
list do Jana Paw³a II, w którym zaapelowali o wsparcie
w walce o zachowanie ich s³owiañskiej narodowej to¿samoci. List zosta³ przekazany nuncjuszowi apostolskiemu, arcybiskupowi Giovanniemu Lajolo. Napisano w
nim m.in. Prosimy Ciê, Ojcze wiêty, o wsparcie naszych zabiegów, zmierzaj¹cych do zachowania serbo³u¿yckiego narodu, poprzez wezwanie rz¹du RFN, jako kraju macierzystego Serbo³u¿yczan, oraz rz¹du Saksonii do
przestrzegania ratyfikowanych przez nich przepisów
Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszoci Narodowych i do stosowania tych przepisów w pe³nym
zakresie wobec Serbów £u¿yckich [....] Restryktywna
polityka zagra¿a dalszej egzystencji serbo³u¿yckiego narodu [....] Zamkniêcie szko³y
w Chrócicach oznacza tak¿e
utratê znacz¹cej narodowo religijnej placówki owiatowej katolickich Serbo³u¿yczan

Placówka broni Polski przed Uni¹ Europejsk¹
Dokoñczenie ze strony 1
k³amliwej propagandy w³adzy, wprowadzaj¹cej w b³¹d
miliony Polaków, manipuluj¹cej Narodem wbrew jego
woli i interesowi. Natomiast
nie ulega w¹tpliwoci, ¿e gdyby nie by³o prounijnego
owiadczenia Papie¿a i Episkopatu Polski, referendum
by³oby niewa¿ne z braku frekwencji lub odrzuci³oby Uniê
Europejsk¹ przewag¹ g³osów
Nie. Hierarchia Kocio³a
Katolickiego ponosi wiêc najwiêksz¹ odpowiedzialnoæ za
niebezpieczne wtr¹cenie Polski do Unii Europejskiej. Biskupi nas zdradzili  mo¿na
by³o us³yszeæ na sali obrad.
Jakie by nie by³y przyczyny przewagi g³osów Tak,
wiadcz¹ one o kryzysie rozumu i patriotyzmu w Narodzie Polskim. Najwiêksze
miasta by³y w tym wzglêdzie
najgorsze. Honor Polaków
ratowa³a wie, najliczniej g³osuj¹ca Nie.
Negatywn¹ ocenê wydali
zebrani PSL-owi jako partii,

która zdradzi³a rolników i
wszystkich Polaków. Zebrani
nieufnie odnieli siê do pokrêtnej, nieszczerej polityki
kierownictwa Samoobrony,
która nie myli na serio o
obronie rolników przed Uni¹
Europejsk¹.
W obronie przed integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹,
Polaków zawiod³a dzia³alnoæ
Radia Maryja i Ligi Polskich
Rodzin. Pojednawczy wobec
Unii Europejskiej wywiad
Giertycha w Gazecie Wyborczej nazwali zebrani zdrad¹,
przedk³adaniem racji wrogiego nam globalizmu nad racjê
Polski.
Dlatego wniosek narzuca
siê sam, a mianowicie Placówka musi swoimi strukturami obj¹æ ca³¹ Polskê, byæ
obecna we wszystkich województwach, powiatach i gminach. Wtedy bêdzie mog³a
sprawnie i skutecznie broniæ
polskiej ziemi, polskich rolników i wszystkich Polaków.
Na spotkaniu mówiono, ¿e
Placówka powinna byæ koordynatorem ogólnopolskiej

dzia³alnoci, przeciwstawiaj¹cej siê wejciu Polski do
Unii Europejskiej, powinna
wspó³uczestniczyæ w powo³aniu ogólnopolskiego ruchu
narodowego skupiaj¹cego
wszystkich Polaków i wszystkie ugrupowania antyunijne.
Powinnoci¹ i celem Placówki oraz wspó³pracuj¹cych
z ni¹ ugrupowañ jest uczynienie wszystkiego, by Polska
nie wesz³a do Unii Europejskiej, by Polska odzyska³a
ca³kowit¹ suwerennoæ i zdolnoæ samodzielnego rozwijania swojej gospodarki, zarówno rolnej jak i przemys³owej.
Tylko wtedy mo¿na zapewniæ
Narodowi Polskiemu sprawiedliwy dobrobyt.
Aby tak mog³o byæ, Polsk¹
nie mo¿e rz¹dziæ ani SLD-UP,
ani PO-PiS. Zebrani postulowali, aby now¹ w³adzê w najbli¿szych wyborach wy³oni³a ogólnonarodowa formacja
polityczna.
Redakcja

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Strona 7

XXX Obóz M³odzie¿y S³owiañskiej
Dokoñczenie ze strony 1
W ci¹gu trzech dni Obozu
prawie 1,5 tys. ludzi ró¿nych
narodowoci s³owiañskich
mieszka³o obok siebie, pracowa³o ze sob¹, bawi³o siê, ogl¹da³o wystêpy kolegów, wspó³zawodniczy³o w grach sportowych. Wszystko po to, by

stwierdziæ stanowczo, maj¹
racjê! Rosjanie i Bia³orusini
maj¹ w tej chwili bardzo dobr¹ muzykê rozrywkow¹,
opart¹ na muzyce tradycyjnej, na narodowych pieniach. Dziêki temu ich kultura narodowa jest ci¹gle

40% bezrobociu, braku pieniêdzy, wykupionych, stoj¹cych fabrykach, rozpadaj¹cych siê domach przykrytych
tylko dekoracjami z kolorowych plakatów, nie chciano
nam wierzyæ. Zawsze mówilimy Zatem zapraszamy do

Uczestnicy obozu z Polski oraz ich znajomi z innych krajów

jak najszerzej i najlepiej poznaæ siebie nawzajem. Jakby przy okazji tych codziennych zajêæ, nastêpowa³a wymiana kulturalna, dowiadczeñ, wiedzy.
Nie zabrak³o te¿ spotkañ
o zabarwieniu politycznym.
Uda³o nam siê rozmawiaæ z
ludmi z bliskiego otoczenia
prezydenta £ukaszenki, z
w³adz obwodu homelskiego,
Bia³oruskiego Zwi¹zku M³odzie¿y, czy archiwistami i historykami.
Przede wszystkim Obozy
Przyjani s¹ wielkimi festiwalami m³odzie¿owych zespo³ów artystycznych. Wród
nich dominuj¹ zespo³y tradycyjne, narodowe. I co ciekawe, m³odzie¿ s³owiañska
umie siê wietnie bawiæ przy
pieniach ojców. Charakterystyczne jest, ¿e w dyskotekach muzyka zachodnia jest
du¿¹ rzadkoci¹. Nie dlatego, ¿e jest trudno dostêpna 
sprawdzilimy, w sklepach
mo¿na kupiæ wszystkie licz¹ce siê zespo³y zachodnie , a
dlatego, ¿e oni wol¹ bawiæ siê
przy swojej muzyce, która
najlepiej odpowiada ich s³owiañskiej duszy. I musimy to

¿ywa i ma szansê byæ przekazana nastêpnym pokoleniom.
Gdy ogl¹dalimy kolejne
wystêpy co i raz pytano: A
gdzie jest zespó³ z Polski?.
Rzeczywicie z ¿alem trzeba
powiedzieæ, ¿e polskiego zespo³u zabrak³o. Za to na rok
nastêpny organizatorzy
wrêcz ¿¹daj¹ przyjazdu Polaków z nasz¹ muzyk¹, tañcami i pieniami.
Tu dotykamy pal¹cego
problemu, jakim jest zamkniêcie siê Polski i Polaków na wschodni¹ s³owiañszczyznê. Odczulimy z tamtej
strony ogromn¹ ciekawoæ i
sympatiê dla nas i naszego
kraju, ale te¿ nutkê ¿alu, ¿e
kontaktujemy siê tak rzadko. Co ciekawe, nie zapominaj¹ oni nawet o Serbach £u¿yckich, a kto w Polsce pamiêta o tym bratnim, uciniêtym narodzie?
Z wielu rozmów wynika,
¿e Polska jest na Wschodzie
przedstawiania jako kraj kapitalistycznej, rozwijaj¹cej
siê gospodarki, daj¹cy pracê
i dostatnie ¿ycie. Sk¹d my to
znamy? Czy¿ nie tak w latach 80 mówiono nam o Zachodzie? Kiedy mówilimy o
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nas, poka¿emy Wam prawdziw¹ Polskê.
Machina propagandy globalistycznej dzia³a w obie

cia przez Miñsk do Homla.
Na pewno widzielimy maleñk¹ czêæ tego du¿ego pañstwa. Ale to, co zobaczylimy
zupe³nie nie odpowiada propagandowym has³om.
Na przyk³ad Dworzec
G³ówny w Miñsku, zbudowany w ci¹gu ostatnich 2 lat,
przestronny, nowoczesny,
przeszklony, z ruchomymi
schodami, skomputeryzowany, z czystymi (!) toaletami
w niczym nie przypomina
brudnego, cuchn¹cego, szarego Dworca Centralnego w
Warszawie, stolicy pañstwa
aspiruj¹cego do Europy, a w
której od zawsze by³o. Inwestycje w infrastrukturê miejsk¹ s¹ nieporównanie wiêksze, ni¿ w Polsce: wymiana
kostki brukowej, nawierzchni ulic, remonty budynków i
zabytków. Proszê za przejæ
siê ulic¹ Poznañsk¹, Chmieln¹ (po stronie Woli), czy ¯elazn¹ w Warszawie, ¿eby zobaczyæ jak nam daleko do tej
biednej Bia³orusi! Stan kolei i jakoæ obs³ugi w poci¹gach to opowieæ na odrêbne
opowiadanie, ale porównanie
wypada znowu na nasz¹ niekorzyæ. A zaznaczyæ trzeba,
¿e koleje na Bia³orusi s¹ pañstwowe! Dodaæ wypada jeszcze jedno: wszêdzie jest czysto.
Zaskakuj¹ca dla dzisiej-

rialnych, nie dla biznesu, po
prostu dla przyjemnoci bycia razem. Interesuj¹ce jest
to, ¿e bêd¹c trzy dni poród
w³aciwie obcych ludzi, przebywaj¹c w ró¿nych grupach,
ró¿nych narodowoci, ani
razu nie dosz³o do sytuacji jakiegokolwiek konfliktu, czy
zagro¿enia. Co wiêcej, w ogóle nie widzielimy zachowañ
agresywnych, tak¿e miêdzy
nimi! Niestety o polskich
imprezach m³odzie¿owych
tego powiedzieæ siê nie da.
Wrócilimy do Polski
przewiadczeni, ¿e nasz dom
to Europa S³owian. Naszym
polem dzia³añ, pracy, ¿ycia
jest S³owiañszczyzna. To S³owianie najlepiej odpowiadaj¹ naszej mentalnoci i charakterowi. Z Europ¹ Zachodni¹ nigdy nie znajdziemy porozumienia tak g³êbokiego,
tak kompletnego jak w³anie
ze S³owianami.
Przed Polskim Komitetem S³owiañskim stoi wiêc
ogromnie wa¿ne zadanie.
Zadanie utrzymywania wiêzi i umacniania jej z narodami s³owiañskimi. Jest to
szczególnie istotne wobec
ekspansji globalizmu na Europê rodkow¹, a w dalszej
perspektywie Wschodni¹, co
przejawia siê wci¹gniêciem
Polski do UE. Musimy t³umaczyæ naszym bratnim narodom s³owiañskim zagro¿enie jakie p³ynie dla naszej
kultury i to¿samoci z Zachodu. Chocia¿, gdy patrzymy
na obecnych Ukraiñców,
Bia³orusinów, czy Rosjan, to

Zawieszanie sztandaru Polski na terenie obozu

strony. Na pewno jeszcze
brzmi nam w uszach has³o
euroentuzjastów Jak nie
Unia to Bia³oru?. Sugerowa³o ono jakoby Bia³oru,
która wybra³a w³asn¹ drogê
rozwoju, by³a krajem biedy,
terroru i braku perspektyw.
My przejechalimy poci¹giem ca³¹ Bia³oru, od Brze-

szego Polaka jest otwartoæ
tych ludzi. Mielimy okazjê
obcowaæ z ludmi, dla których kontakt z drugim cz³owiekiem jest wartoci¹ sam¹
w sobie. Tam nie zatracono
umiejêtnoci rozmowy. Nadal
jest to jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy w ¿yciu, bynajmniej nie dla korzyci mate-

mamy wra¿enie, ¿e oni ju¿
siê wietnie obronili, my za
wystêpujemy w roli pawia i
papugi narodów, jak pisa³
Juliusz S³owacki
¯ywia Cielak,
Ziemowit Cielak,
Tadeusz Sikorski
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P O L A C Y !
Wbrew interesom Narodu Polskiego,
Polska zosta³a wepchniêta do Unii Europejskiej przez oszustne referendum naruszaj¹ce zasady demokracji. Prounijna w³adza SLD-UP i prounijna opozycja PO, PiS
i PSL uczyni³y wszystko, aby ok³amaæ i
og³upiæ Polaków i zasugerowaæ koniecznoæ g³osowania Tak. Przeprowadzi³y
op³acon¹ z bud¿etu Pañstwa i z zagranicy kosztown¹, k³amliw¹ prounijn¹ propagandê, stokrotnie przewy¿szaj¹c¹ pozbawion¹ funduszy propagandê antyunijn¹
nie dopuszczan¹ do mediów, bêd¹cych w
wiêkszoci obc¹ w³asnoci¹.
Nastawiona prounijnie Pañstwowa Komisja Wyborcza dopuci³a do kampanii referendalnej wszystkie popieraj¹ce Uniê
Europejsk¹ i przez ni¹ finansowane stowarzyszenia i fundacje. Nie dopuci³a
wiêkszoci przeciwnych Unii Europejskiej
ugrupowañ, w tym Soboru Wszechs³owiañskiego, d¹¿¹cego do wspó³pracy Polski z Pañstwami S³owiañskimi. Ta stronniczoæ pozwoli³a zwolennikom Unii Europejskiej opanowaæ obwodowe komisje
referendalne.
Rz¹dowa agitacja prounijna by³a oparta na k³amstwie, przedstawiaj¹cym nieprawdziwe warunki przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej, zmylaj¹cym nie
istniej¹ce korzyci i zatajaj¹cym istniej¹ce zagro¿enia. Naród Polski zosta³ oszukany i poddany manipulacji, aby w niewiadomoci zagro¿eñ i wbrew w³asnym
interesom g³osowaæ Tak.
W³adza prowadzi³a ustawowo zakazan¹ agitacjê w jednostkach administracji
samorz¹du terytorialnego, stosowa³a wed³ug powszechnego przekonania zakazane metody przekazywania w audycjach telewizyjnych niezauwa¿alnych treci dzia³aj¹cych na podwiadomoæ cz³owieka i
sugeruj¹cych mu g³osowanie Tak, nie
zapewnia³a tajnoci g³osowania i prawdziwoci jego wyników przez ustalenie dwudniowego referendum i s³abe zabezpieczenie urn i lokali wyborczych, narusza³a ciszê wyborcz¹ miêdzy innymi przez inspirowanie telewizyjnych wypowiedzi znanych osób nawo³uj¹cych do g³osowania
Tak.
Dla ostatecznego zapewnienia wygrania referendum, w³adza stworzy³a warunki fa³szowania frekwencji i g³osowania w
obwodowych komisjach referendalnych, a
przede wszystkim w Pañstwowej Komisji
Wyborczej zliczaj¹cej wyniki 25165 miejsc
g³osowania w tajemnicy i bez kontroli.
Najwiêcej g³osów Tak w referendum
przysporzy³y prounijne owiadczenia hieNumer 7 (48) Lipiec 2003 r.

rarchii Kocio³a Katolickiego, która ponosi
najwiêksz¹ odpowiedzialnoæ za negatywne skutki referendum, w³¹czaj¹cego Polskê do Unii Europejskiej, nie uznaj¹cej ani
narodowych ani chrzecijañskich korzeni
Europy.
Samoobrona, Liga Polskich Rodzin nie
wykorzysta³y swoich wielkich mo¿liwoci
w kampanii antyunijnej. Czas ods³oni ich
prawdziwe oblicze.
W powszechnym przekonaniu, referendum zosta³o sfa³szowane przez zawy¿enie
frekwencji i liczby g³osów Tak. Jeli
nawet uznamy oficjalne wyniki referendalne, to przy frekwencji 58,8% liczba g³osów Tak wynosz¹ca 77,4% stanowi w
rzeczywistoci 45,2% uprawnionych do
g³osowania. Zatem mniejszoæ g³osuj¹ca
z g³upoty lub zdrady Tak zadecydowa³a
niedemokratycznie o zgubnym losie wiêkszoci, o zgubnym losie ca³ego Narodu.
Z inicjatywy Unii Europejskiej, natychmiast po referendum rozpocz¹³ siê w
Strasburgu proces o uznanie narodowoci l¹skiej jako wstêpu do przyznania
l¹skowi autonomii, potem oddzielenia go
od Polski, nastêpnie uczynienia go osobnym Pañstwem, wreszcie w³¹czenia go do
Niemiec. Natomiast Bank wiatowy zaoferowa³ Polsce po¿yczkê na likwidacjê 6
kopalni wêgla, pozbawienie pracy 20 tysiêcy górników i sprywatyzowanie najwiêkszej kopalni na rzecz unijnych w³acicieli. Planuje siê dalsz¹ wyprzeda¿ obcokrajowcom przemys³u, g³ównie hutnictwa oraz ziemi, likwidacjê kolejnych szkó³,
szpitali, fabryk i gospodarstw rolnych, zak³ada siê zwiêkszenie bezrobocia, obni¿enie stopy ¿yciowej i zmniejszenie liczby
Polaków w Polsce do po³owy.
W tej sytuacji nie uznajemy referendum
jako demokratycznie wyra¿onej woli wiêkszoci Polaków i nie uznajemy wejcia
Polski do Unii Europejskiej!
Wzywamy Polaków, którzy przeciwstawili siê Unii Europejskiej  g³osuj¹c w referendum Nie lub nie bior¹c w referendum udzia³u  jako wiêkszoæ Narodu
Polskiego zjednoczmy siê w ogólnopolski
ruch narodowy! Przeciwstawmy siê integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹! Stwórzmy si³ê, zdoln¹ wygraæ najbli¿sze wybory
do Sejmu, odsun¹æ od w³adzy SLD i nie
dopuciæ do w³adzy PO, ustanowiæ w³adzê rz¹dz¹c¹ w interesie Polski, Polaków,
ludzi pracy!
Polacy! Nie czekajmy biernie na rosn¹c¹ nêdzê, na likwidacjê polskiej gospodarki, Polskiego Pañstwa, Polskiego Narodu!
Zacznijmy realizowaæ nasz wiêty naro-

dowy cel, którym jest samodzielna i suwerenna Polska, otwarta na wspó³pracê
ze wszystkimi Pañstwami wiata, a
zw³aszcza na najkorzystniejsz¹ wspó³pracê z Pañstwami S³owiañskimi! Umo¿liwi
to zachowanie Ziem Odzyskanych, odbudowê gospodarki rolnej i przemys³owej, likwidacjê bezrobocia, wypracowanie warunków powszechnego dobrobytu! Niech
¿yje Polska!
Polska Wspólnota Narodowa
Przewodnicz¹cy
Boles³aw Tejkowski
Komitet Obrony Polskiej Ziemi
,,Placówka
Grzegorz Krasiñski
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