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Z Narodowej trybuny...

Czy rzeczywiœcie wygrane referendum?

Boles³aw Tejkowski
Polska znajduje siê w wielkim niebezpieczeñstwie.
Wzros³o ono znacznie na skutek uzyskania pro-unijnych
wyników referendum, które
rozzuchwali³y w³adzê coraz
bezczelniej uzale¿niaj¹c¹ Polskê od Unii Europejskiej. Prounijne wyniki referendum
przygnêbi³y wiêkszoœæ Polaków. Przygnêbi³y nawet wiêkszoœæ tych, którzy z niewiedzy
lub zdrady g³osowali za Uni¹
Europejsk¹. Widz¹ bowiem
wyraŸnie, ¿e obietnice unijne
okazuj¹ siê k³amstwem.

Wyzieraj¹ca spoza unijnoeseldowskich frazesów prawda jest groŸna. Zgodnie z unijnymi planami, Polska w Unii
Europejskiej ma byæ rozbijana na nieistniej¹ce narodowoœci, wymyœlane w Berlinie
oraz na autonomiczne regiony dla wygodniejszego zaboru
przez Zachód reszty polskiego maj¹tku narodowego. Niesuwerenna i uzale¿niona Polska ma byæ dla Unii Europejskiej tanim rezerwuarem niekwalifikowanej si³y roboczej
Dokoñczenie na stronie 2

O godzinie dwudziestej,
dnia ósmego czerwca br., w
niedzielê, w programach
pañstwowej telewizji wyst¹pili, z³¹czeni w braterskim
uœcisku radoœci - prezydent
Aleksander Kwaœniewski i
premier Leszek Miller, pozoruj¹c pojednanie, a zarazem
wspólne szczêœcie z powodu
„zwyciêstwa” zwolenników
przyst¹pienia naszego kra-

ju do Unii Europejskiej. Nast¹pi³o to po og³oszeniu wymaganej frekwencji i przewagi g³osów na „Tak”, tylko
na podstawie aktualnych
sonda¿y przy urnach, ale
na d³ugo przed og³oszeniem
wyników rzeczywistych g³osowania przez Pañstwow¹
Komisjê Wyborcz¹! Wygl¹da³o to, wed³ug niektórych
sceptyków na dawanie umó-

wionych sygna³ów ewentualnym fa³szerzom, na jakim
poziomie maj¹ „ustaliæ” procenty frekwencji g³osuj¹cych i jak¹ przewagê procentow¹ maj¹ „uzyskaæ” g³osy na „Tak” nad g³osami na
„Nie”!
Og³oszone póŸniej wyniki nie wygl¹da³y zbyt prze-
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Apel
Komitet Obrony Polskiej
Ziemi “Placówka” popiera protesty i strajki górników, hutników, stoczniowców, kolejarzy, pracowników przedsiêbiorstw taboru kolejowego i
innych przedsiêbiorstw przemys³owych.
Jest to s³uszna i konieczna dzia³alnoœæ w obronie pracowników nie otrzymuj¹cych
nale¿nych zarobków, w obronie likwidowanych miejsc
pracy i ca³ych fabryk, w obronie polskiej w³asnoœci rabowanej przez obcy kapita³ Unii
Europejskiej.
Apelujemy do za³óg pracowniczych i zwi¹zków zawodowych, aby walne zebrania
pracowników odwo³ywa³y
Rady Nadzorcze i Zarz¹dy
tych zak³adów przemys³owych, które nie wyp³acaj¹
nale¿nych zarobków, s¹ przeznaczane do likwidacji lub do
sprzeda¿y obcemu kapita³owi. Apelujemy o powo³ywanie
w zak³adach spó³ek pracowniczych z udzia³em w³asnoœci
Skarbu Pañstwa reprezentowanego przez kuratora, o
wybieranie nowych Rad Nad-

zorczych i Zarz¹dów spoœród
za³óg pracowniczych.
Zlikwidowane zostan¹ w
ten sposób spó³ki jednoosobowe Skarbu Pañstwa, bêd¹ce
celowo powo³anym przez grupê rz¹dz¹c¹ tworem, s³u¿¹cym do przejêcia pañstwowej
czyli ogólnonarodowej w³asnoœci i przekazania jej obcemu kapita³owi.
Powo³ywanie w przedsiêbiorstwach spó³ek pracowniczych z udzia³em w³asnoœci
Skarbu Pañstwa uchroni je
przed likwidacj¹ lub wyprzeda¿¹ obcemu kapita³owi, zapewni miejsca pracy, pozwoli
utrzymaæ produkcjê i zapewniæ p³ynnoœæ finansow¹, a w
tym regularnoœæ wyp³acania
zarobków.
Obowi¹zkiem za³óg pracowniczych i zwi¹zków zawodowych jest wyst¹pienie z
postulatem do Sejmu, aby
przyj¹³ uchwa³ê czyni¹c¹
spó³ki pracownicze z udzia³em
w³asnoœci Skarbu Pañstwa
powszechnie obowi¹zuj¹c¹
form¹ w³asnoœci w Polsce.

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Grzegorz Krasiñski

Ciekawe czy tak samo jak Edyta Górniak s¹ w tej chwili uœmiechniêci bezrobotni byli pracownicy

Poznañ liczy 750 lat czy 1035?
Jak promowaæ miasto?
Najlepiej przez obchody rocznicowe. Kraków, Gdañsk,
Wroc³aw, Warszawa popularyzowa³y swoje dokonania i
by³y w sposób szczególny “rozpieszczane” we wszystkich
mediach. Teraz przyszed³ czas
na poznañskie œwiêtowanie.
750-lecie lokacji miasta by³o
pretekstem do powo³ania swoistej Fundacji z niema³ym, bo
10 milionowym bud¿etem.
Jednak ju¿ startu Fundacji w
2000 roku nie mo¿na zaliczyæ
do nader udanych. Ogólnopolskie media pokpiwa³y, ¿e to
“Rocznicowy kapitalizm poli-

tyczny” (Najwy¿szy Czas),
“Fundacja dla wybranych”
(Nasz Dziennik), “Fundacja
dla swoich” (Trybuna), “Dla
kogo ta Fundacja” (Przewodnik Katolicki), “Fundacja dla
anonimowych p³atników”
(Przekrój), “Fundacyjne stanowiska dla unitów „ (Angora).
„Nie inaczej reagowali poznañscy dziennikarze pisz¹c,
¿e to “Trwonienie pieniêdzy”
(G³os Wielkopolski) lub “Bardzo droga Fundacja bez planu pracy” (Gazeta Wyborcza
-Wielkopolska).

PóŸniej by³o jeszcze ciemniej, wrêcz ponuro. Ogólnopolskie media nabra³y “wodê
w usta”, nic nie pisz¹c o poznañskich “ambitnych” planach i nie mniej szczytnych
realizacjach. Z 37 projektów
w 2002 roku jedynie grupa
rzeŸb Magdaleny Abakanowicz na poznañskiej Cytadeli zosta³a zauwa¿ona i szerzej
odnotowana.
Powiedzenie “Wart Pac pa³aca a pa³ac Paca” w przypadku dzia³alnoœci Fundacji 750lecia Lokacji Poznania, mo¿e
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Dokoñczenie ze strony 1
oraz rezerwuarem surowcowo-terytorialnym. Przemys³
ma byæ jeszcze zmniejszony,
ma zatrudniaæ mniej osób i
przejœæ ca³kowicie w rêce obcego kapita³u. Zatrudnienie w
rolnictwie z 27% ma byæ
zmniejszone do 5%, co ozna-

lipca br. zg³osi³a pod obrady
sesji Sejmiku projekt uchwa³y nie uznaj¹cej istnienia narodowoœci œl¹skiej jako staronowego wymys³u Berlina. W
ostatniej chwili podpis swój
wycofa³ radny Ligi Polskich
Rodzin Bernard Szweda, ce-

Pomnik poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku

cza likwidacjê 80% polskich gospodarstw rolnych czyli miliona siedemset tysiêcy. Z 20 znakomitych polskich uniwersytetów ma pozostaæ tylko 5. Z
21 milionów gruntów ornych,
obcokrajowcy maj¹ wykupiæ
oko³o 10 milionów. Nasze
ogromne bogactwa naturalne
wraz z obecn¹ w Polsce wielk¹
rop¹ maj¹ byæ w³asnoœci¹ zachodnioeuropejskiego i amerykañskiego kapita³u. Nasze
terytorium ma byæ obszarem
osiedlania siê obcokrajowców,
g³ównie Niemców. Maj¹ oni
zapewnione przejêcie na w³asnoœæ nieruchomoœci na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, jako wstêp do przy³¹czenia tych Ziem do Niemiec.
W sprawie zagro¿onego
Œl¹ska, znalaz³a siê w Katowicach wymagana liczba 10
radnych Sejmiku Województwa Œl¹skiego z Rajmundem
Pollakiem na czele, która 7
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lowo nie dopuszczaj¹c w ten
sposób do wniesienia pod obrady Sejmiku tej uchwa³y i jej
uchwalenia.
Co w unijnej Polsce ma
zostaæ dla Polaków w ich w³asnym Kraju, budowanym
przez pó³tora tysi¹ca lat wysi³kiem wielu pokoleñ? Na
pewno zostanie dla nas bezdomnoœæ, bezrobocie, niska
p³aca i emerytura, bieda,
brak perspektyw, zw³aszcza
dla m³odzie¿y. Ona pierwsza
zwróci siê radykalnie i w ca³oœci przeciwko Unii Europejskiej, bowiem najbardziej zosta³a przez ni¹ oszukana.
M³odzie¿ w wiêkszoœci nie ufa
w³adzy i jej bezkrytycznej
prounijnoœci, bêdzie wiêc
zwraca³a siê ku polskiemu
patriotyzmowi.
W obliczu wielkich zagro¿eñ, Polacy nie mog¹ pozwoliæ na to, by Polska wesz³a do
Unii Europejskiej. Przeciwko

integracji z Uni¹ jest w rzeczywistoœci wiêkszoœæ oszukanego Narodu. Wejœcie do Unii
Europejskiej jest tylko w interesie rz¹dz¹cych Polsk¹ elit
politycznych, wywodz¹cych
siê z partii w³adzy (SLD, UP)
i partii sejmowej opozycji (PO,
PiS, PSL). W poreferendalnej
sytuacji jasno wynika, ¿e i
Samoobrona oraz Liga Polskich Rodzin przesz³y do prounijnego obozu i planuj¹ wyci¹gniêcie dla siebie korzyœci
z niekorzystnej dla Polski integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Szczególnie cudownego
przeistoczenia dozna³o kierownictwo Ligi Polskich Rodzin, które nie tylko dostrzeg³o korzyœci z wejœcia Polski
do Unii Europejskiej, ale dostrzeg³o te¿ misjê dziejow¹
Polski – wci¹gniêcie Ukrainy
do Unii Europejskiej i NATO.
Tak¹ sam¹ misjê dziejow¹
g³osi SLD, a zw³aszcza eseldowski prezydent Kwaœniewski. Gwoli sprawiedliwoœci
trzeba powiedzieæ, ¿e tê eseldowsko-elpeerowsk¹ misjê
opracowa³ Berlin. To w interesie Niemiec le¿y podporz¹dkowanie sobie Polski i Ukrainy i przeciwstawienie ich
Rosji. To os³abienie Rosji i
wyeliminowanie jej z polityki
europejskiej uczyni³oby
Niemcy pierwszym mocarstwem europejskim zdolnym
ca³kowicie zdominowaæ i Polskê i Ukrainê.
Ta z³owieszcza niemiecka
koncepcja sk³ócania Narodów
i Pañstw s³owiañskich oraz
germanizowania ich po kolei
zosta³a opracowana na d³ugo
przed I wojn¹ œwiatow¹, udoskonalona przez Hitlera i
zmodyfikowana przez powojennych kanclerzy Niemiec –
od Adenauera do Schroedera. Polska w Unii Europejskiej potrzebna jest Niemcom
do skolonizowania, a przedtem do przeci¹gniêcia na niemieck¹ stronê Ukrainy i do
stworzenia szerokiego frontu
antyrosyjskiego.
T¹ niemieck¹ koncepcj¹
jest zainteresowana obecna
w³adza USA, która zamierza
przenieœæ swoje bazy wojskowe z Niemiec do Polski jako
granicznego Pañstwa strefy
zachodniej. Ta groŸna dla
Polski propozycja znajduje
zgodne poparcie zarówno
SLD jak i LPR. Te dwie partie szczyc¹ siê równie¿ agresj¹ Polski na Irak i polsk¹
okupacj¹ czêœci tego Kraju na

polecenie USA. Szczyc¹ siê te¿
zapewne zabiciem przez Amerykanów dwóch synów Husajna i jednego czternastoletniego wnuka. To zabijanie przez
¿o³nierzy USA w Iraku ca³ych
rodzin wraz z dzieæmi przypomina nam zabijanie Polaków
przez Niemców w II wojnie
œwiatowej, a zw³aszcza w pacyfikowaniu polskich wsi i Powstania Warszawskiego.
Wobec takich “wartoœci zachodnich”, zachowajmy samodzielnoœæ w stosunku do
imperialnego Zachodu. W
przeciwstawieniu siê Unii
Europejskiej nie mo¿na liczyæ
ani na rz¹dz¹ce, ani na opozycyjne partie sejmowe. Liczyæ mo¿na na Naród pod
przewodem nowej elity politycznej, która wy³oniæ siê
musi z poza-sejmowych ugrupowañ anty-unijnych i antynatowskich, konsekwentnie
anty-globalistycznych. Ugrupowania te maj¹ szansê wykreowania ogólnopolskiego

ruchu narodowego, który powinien powo³aæ Tymczasow¹
Radê Narodu Polskiego. To
ona w imieniu wiêkszoœci Polaków musi przygotowaæ
ogólnopolski protest przeciwko wci¹ganiu Polski do Unii
Europejskiej, a potem przygotowaæ siê do wyborów i przejêcia w³adzy.
Niechaj natchnieniem do
walki z rabuj¹c¹ Polaków
Uni¹ Europejsk¹ bêd¹ czcigodne rocznice: wybuchu Powstania Warszawskiego - 1
sierpnia oraz powstrzymania
ofensywy trockistowsko-bolszewickiej pod Warszaw¹ - 15
sierpnia! Niechaj nam dzisiaj
udzieli siê wielki patriotyzm
tamtych pokoleñ Polaków,
którzy przeciwstawili siê Unii
Europejskiej Trockiego, a potem Unii Europejskiej Hitlera. Nie ufajmy ¿adnym autorytetom, które namawiaj¹
nas do Unii Europejskiej!
Ufajmy tylko tym, dla których wolna S³owiañska Polska jest najwy¿sz¹ wartoœci¹!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Postulaty z Sierpnia 1980 s¹ nadal niezrealizowane, a obecnie
prawa pracownicze s¹ mniej respektowane, ni¿ w przesz³oœci
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Czy rzeczywiœcie wygrane referendum?
Dokoñczenie ze strony 1
konuj¹co dla cz³onków wielu komisji referendalnych,
którzy zarówno na wsiach
jak i w miastach nigdzie nie
widzieli takiej przewagi g³osów na „Tak” nad g³osami na
„Nie”.
Oficjalne wyniki wyborów, nawet abstrahuj¹c od
ewentualnych zafa³szowañ,
wbrew nachalnej propagandzie pro-unijnej bynajmniej
nie upowa¿niaj¹ do twierdzenia, ¿e spo³eczeñstwo
polskie rzeczywiœcie popar³o w swej wiêkszoœci wst¹pienie do Unii. Frekwencja
58,85% oznacza, ¿e 41,15%
uprawnionych nie posz³o do

urn w tak wa¿nym dla kraju g³osowaniu. Mog³o to byæ
wynikiem bezsilnego, aczkolwiek nie bardzo efektywnego protestu.
Przy takim za³o¿eniu, zsumowanie procentu ich absencji z oficjaln¹ procentow¹
liczb¹
g³osów
na
„Nie”(22,55%) daje cyfrê
63,70% uprawnionych do
g³osowania, którzy nie poparli wst¹pienia do Unii Europejskiej. Nie jest to ma³o,
gdy siê weŸmie pod uwagê
praktycznie nie dopuszczanie przeciwników integracji
do œrodków masowego przekazu, przede wszystkim telewizji pañstwowej, opanowanej przez pro-unijne par-

tie: SLD,PO,UP,PIS,PSL,
masow¹ indoktrynacjê w
szko³ach i na uczelniach (za
pieni¹dze wszystkich podatników, w tym i przeciwników
Unii), przez nag³aœnianie

kart do g³osowania. Nie wykorzystano 495 kart. Liczba
uprawnionych do g³osowania
/razem z letnikami, którzy
przyjechali z Warszawy/ w
chwili zakoñczenia g³osowa-

wrednych apeli hierarchów
koœcio³a katolickiego - papie¿a, prymasa, a tak¿e niektórych biskupów, w tym g³ównego kapelana Wojska Polskiego, orêdownika NATO biskupa polowego genera³a
S³awoja G³ódzia, arcybiskupa Goc³owskiego z Gdañska,
abp Muszyñskiego z Gniezna,
abp ¯yciñskiego z Lublina,
abp Pieronka, rektora Akademii Teologicznej z Krakowa. Wszyscy wymienieni niedwuznacznie poparli wst¹pienie do Unii, reszta episkopatu, mimo paru patriotycznych biskupów, w s³awnym
liœcie odczytywanym w koœcio³ach, w sposób zawoalowany tak¿e popar³a Uniê. W
ten sposób obecna hierarchia
do³¹czy³a do papie¿y, którzy
popierali Krzy¿aków, potêpiali polskie powstania przeciw zaborcom, jak na przyk³ad papie¿ Grzegorz XVI w
1832r, jak prymas Poniatowski, brat króla, agent króla
pruskiego i biskupów nawo³uj¹cych do wspó³pracy z zaborcami.
Autor niniejszego artyku³u uzyska³ konkretne dane z
wiejskich komisji referendalnych gminy Zabrodzie, po³o¿onej oko³o 45 km na pó³nocny wschód od Warszawy. W
komisji w szkole podstawowej w Zabrodziu by³o 1050

nia - 1094. Liczba osób, którym wydano karty do g³osowania wynosi³a 555. Wyjêto
z urny 555 kart (50,73%
uprawnionych). Liczba g³osów niewa¿nych - 5. Liczba
g³osów wa¿nych - 550. Za
Uni¹ (na Tak) - 302 (55%),
przeciw Unii (na Nie) - 248
(45%). Nastêpnie Komisja w
Niegowie: uprawnionych
1007, wa¿nych g³osów 499,
niewa¿nych 0, frekwencja
4 9 , 5 5 % . N a Ta k - 2 6 5
(53,10%), na Nie - 234
(46,89%). W komisji w Niegowie by³y próby fa³szowania
wyników - na szczêœcie udaremnione: totumfacka wójta
gminy G. Pani A.S. chcia³a
uzyskaæ 3 czyste i podstemplowane, niewype³nione protokó³y wyników /in blanco/
podpisane przez pozosta³ych
cz³onków komisji - „na wypadek potrzeby uzupe³nieñ lub
poprawek, bez potrzeby ponownego fatygowania cz³onków komisji i ¿e /rzekomo/
zawsze siê tak robi!”. Czeœæ
cz³onków komisji, bior¹cych
ju¿ udzia³ wczeœniej w komisjach z oburzeniem odrzuci³a tê argumentacjê. Komisja
w szkole podstawowej w
Adelinie: uprawnionych 501,
frekwencja 242 /48,3%/, g³osów na Tak - 114 /47,10%/, na
Nie - 124 /51,24%/, niewa¿nych 4 g³osy. Komisja refe-

rendalna w Gaju: wa¿nych
g³osów 126, niewa¿nych 0,
g³osów na Tak 37 (29,36%),
g³osów na Nie 89 (70,63%).
A wiêc nie tylko zmaltretowane przez propagandê
¿ydowsk¹ miasto Jedwabne
g³osowa³o na „Nie Unii” w
65%. Wiele innych miast i
wsi, szczególnie w Podlaskim, powiecie Wysokie Mazowieckie i na LubelszczyŸnie. W wiêkszych miastach
Kaha³ mia³ wiêksze mo¿li-

Poznañ liczy 750 lat czy 1035?
Dokoñczenie ze strony 1
byæ najczêœciej przywo³ywane
i u¿ywane w pejoratywnym
znaczeniu!
Wynika to bowiem z dotychczasowych dzia³añ prezesa i Rady Fundacji, którzy w
wa¿nych sprawach dali ju¿
niejednokrotne œwiadectwa,
¿e ¿yj¹ w pewnym getcie zawodowym, w którym problemy wynikaj¹ce z profesji dominowa³y nad wszystkimi innymi aspektami ¿ycia. Nie
mo¿na w ¿aden sposób zawierzyæ ich opiniom, zdumienie
ogarnia ju¿ kiedy czyta siê
“ambitny” program obchodów. Tam gdzie mo¿na zweryfikowaæ opinie z faktami,
nie widzê ¿adnej zbie¿noœci
miêdzy jednym a drugim.
Wiele horrendalnych b³êdów
pope³nili ju¿ ludzie Fundacji
(zatrudnieni w niej oraz ci
bêd¹cy w Radzie) i przewodnicz¹cy Ryszard Grobelny.
Zajmuj¹c siê jak¿e uniwersaln¹ dziedzin¹ w ¿aden sposób
nic potrafili potwierdziæ swoich kompetencji, raczej wykazali ich brak. A warto wiedzieæ, ¿e wszystkich mianowa³ prezydent Ryszard Grobelny. W poznañskiej Fundacji ignorancja to cnota, a arogancja form¹ dzia³ania. Bezu¿ytecznoœæ widaæ go³ym
okiem. Wszystko to oczywiœcie
w dobrej wierze dla uczczenia
daty, która promocyjnie dla
Poznania znaczy chyba
mniej, ni¿ obchody imienin
Patronów miasta.

Czy ta sztuczna rocznica 750-lecie lokacji na prawach
magdeburskich co najmniej
1035-letniego Poznania gwarantuje rozg³os miasta w kraju? Z pewnoœci¹ nie. “Co robicie z naszymi 10 milionami?” pytali dziennikarze Gazety Poznañskiej i inni pisali
w podobnym tonie - “Feta za
dychê” Dzieñ Dobry, „¯onglerka milionami” i „100 tysiêcy euro za Sylwestra” - to
tytu³y z Bezp³atnego Tygodnika Poznañskiego, który
obna¿y³ poczynania prezesa
i Rady Fundacji. To towarzystwo ma siê jednak dobrze,
nie odpowiada na zarzuty.
Pewien stopieñ zdumienia
ogarniaæ móg³ widz¹c, ¿e
Wielk¹ Iokacyjn¹ Paradê prowadzi³ ... krakus Stañczyk.
Dlaczego w³aœnie ten b³azen
szed³ na czele? Mo¿e ze wzglêdu na stylow¹ czapkê z dzwoneczkami. Jako najwa¿niejszy akcent lokacji 750-lecia
mia³a byæ parada, ale sta³o
siê inaczej. Takie apogeum
mia³o jednak liczne fajerwerki, ale zainteresowanie centralnych mediów by³o ponownie niewielkie. Bardziej dostrzeg³y one, maj¹ce w tym
samym czasie, premierê Polskiego Teatru Tañca (Puderja, Zefirurn, Naszyjnik go³êbicy), Dni U³ana czy VI Miêdzynarodowy Festiwal “Universtas Cantans”.
T. K. Janek

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

woœci og³upiania Polaków,
korumpowania i fa³szowania. My narodowcy, musimy
zaktywizowaæ ten antyunijny elektorat, inaczej,
nie tylko umrzemy politycznie, ale i nasza Ojczyzna
zginie!
Zygmunt K. Kuligowski,
woj. pomorskie

KOMUNIKAT
KOMITET OBRONY POLSKIEJ
Z IEMI “PLACÓWKA” PROSI
POSZKODOWANYCH I REPRESJONOWANYCH ROLNIKÓW
BIOR¥CYCH UDZIA£ W MANIFESTACJACH I BLOKADACH ,
ABY ZG £ASZALI SIÊ W CELU
OTRZYMANIA POMOCY PRAW-

PRZEWODNICZ¥CEGO “PLACÓWKI”:
RYSZARD M AJEWSKI,
G OŒLINOWO 10,
62 - 200 GNIEZNO ,

NEJ LUB INNEJ DO
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O S³owiañskim Odrodzeniu
(FRAGMENT
Do Przewodnicz¹cego
Polskiej Wspólnoty Narodowej Boles³awa Tejkowskiego napisa³ Profesor
Aleksy Zacharowicz Dmitrowskij, za³¹czaj¹c bardzo interesuj¹ce materia³y i informacje, które ze
wzglêdu na ograniczon¹
iloœæ miejsca, drukujemy
w skrócie.
Dmitrowskij A.Z. jest profesorem Katedry Literatury i
Dziennikarstwa Uniwersytetu w Kaliningradzie, cz³onkiem Miêdzynarodowej Akademii S³owiañskiej, absolwentem Wydzia³u Literatury oraz
Wydzia³u Filozofii Uniwersytetu Im. £omonosowa w Moskwie (MGU). Jest równie¿
poet¹, publicyst¹, cz³onkiem
Zwi¹zku Pisarzy i Zwi¹zku
Dziennikarzy. Nagrodzony
medalem Puszkina.

WIELCE SZANOWNY PANIE
PRZEWODNICZ ¥CY!
Serdecznie dziêkujê za
uprzejmy list i za zainteresowanie moj¹ prac¹ publicystyczn¹ na wspólnej niwie
idei s³owiañskiej. Szczególnie
jestem zadowolony ze zbie¿noœci naszych pogl¹dów na
temat najbardziej zasadniczych problemów wspó³czesnego ruchu s³owiañskiego i
jego celów.
Pana wyst¹pienia programowe na miêdzynarodowych
s³owiañskich spotkaniach i
Wasza gazeta „Wspólnota”, z
obowi¹zuj¹cym, patriotycznym wezwaniem „Wszystko
dla Polski”, stale s¹ przedmiotem pracy Kaliningradzkiego
Oddzia³u Miêdzynarodowej
Akademii S³owiañskiej. Cieszê siê z mo¿liwoœci uczestniczenia w Waszej odwa¿nej
dzia³alnoœci w zakresie opracowywania, propagowania i
wcielania idei wszechstronnej
s³owiañskiej wspó³pracy, wzajemnego wzbogacania i rozwoju, w imiê powszechnego
pokoju i dobrobytu.
Z wiar¹ w dalsz¹ wspó³pracê na rzecz S³owiañskiej Sprawy
A.

Dmitrowskij
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osy S³owiañszczyzny
decyduj¹ siê w „trójk¹cie” Rosji, Polski, Serbii. Przy czym szczególne
miejsce w konstytuowaniu
s³owiañstwa jako czynnika
œwiatowego rozwoju zajmuj¹
stosunki rosyjsko - polskie.

tu jako wy¿szego etapu duchowej egzystencji i jej realizacja
przede wszystkim - w ¿yciu
rodzinnym, w rodzeniu i wychowywaniu dzieci, co jest
szczególnie wa¿ne teraz, bior¹c pod uwagê wyraŸne symptomy wymierania niektórych

mniejszym lub wiêkszym
stopniu na „wpasowywanie
siê” w krañcowo egoistyczny,
obcy duchowo-moralnym zasadom, polityczno - ekonomiczny, wojskowy i agresywnie anty-kulturowy kurs
USA, co jest jednoznacznie

Boles³aw Tejkowski przemawia na wiecu w trackie Zjazdu Wszechs³owiañskiego w Pradze, czerwiec 1998.

Polska i Rosja stanowi¹ decyduj¹ce geopolityczne flanki
S³owiañszczyzny, zachodni¹
oraz wschodni¹ i dysponuj¹
najwiêkszym twórczym potencja³em. Okazuje siê, ¿e ideê
wzajemnego rosyjsko - polskiego braterstwa, najlepiej
wyrazi³ w Polsce I. Lelewel w
haœle „za nasz¹ i wasz¹ wolnoœæ”, a w Rosji M. Bierdiajew, który pisa³: „Dusza rosyjska pozostanie prawos³awna
w swoim podstawowym duchowym rysie, tak jak polska
dusza pozostanie katolick¹.
Jest to g³êbszy i szerszy wymiar, ni¿ prawos³awie i katolicyzm jako wyznania, to
szczególne odczuwanie ¿ycia
i szczególny charakter duszy.
Lecz te ró¿ne narodowe dusze mog¹ nie tylko zrozumieæ
i pokochaæ jedna drug¹, lecz
tak¿e poczuæ swoj¹ przynale¿noœæ do jednej rasowej wspólnoty i zrozumieæ swoj¹ s³owiañsk¹ misjê w œwiecie.”
Istota s³owiañskiej misji w
œwiecie, o której pisa³ M. Bierdiajew, przejawia siê w obronie jednoœci i równoœci wszystkich narodów przed Bogiem;
wolnoœci jako naturalnego
warunku zbawczej, kulturotwórczej dzia³alnoœci; wspólnotowoœci jako zasady spo³ecznej w harmonijnej relacji
indywidualnego i spo³ecznego dobra; osi¹gania dobroby-

narodów, w tym tak¿e s³owiañskich.
Mo¿na powiedzieæ: to
przecie¿ s¹ wartoœci ogólnoludzkie. - Tym lepiej!
[...] Wydaje siê, ¿e obecna
polityka wiêkszoœci rz¹dz¹cych elit w krajach s³owiañskich, nastawiona jest w

katastrofalne dla nas S³owian,
jak i w ostatecznym rachunku dla ca³ego œwiata i samych
USA. Rezultatem tej polityki
nie interwencji i pob³a¿liwoœci
by³a niedawna agresja USA
przeciw Jugos³awii, która by³a
pierwszym, wojskowym uderzeniem w s³owiañsk¹ suwe-

rennoœæ. Teraz, niew¹tpliwie
budzi nadziejê, ¿e nowa przestêpcza wojna USA przeciwko Irakowi spotka³a siê ze zdecydowanymi protestami w
wiêkszoœci krajów i narodów
œwiata, w tym tak¿e w samych
Stanach Zjednoczonych i W.
Brytanii.
W tych, z³o¿onych warunkach, gwarancja uratowania
i historycznej ci¹g³oœci S³owian zale¿y od wszechstronnej ogólnos³owiañskiej jednoœci i od aktywnego przeciwstawienia siê agresywnemu,
amerykañskiemu globalizmowi. Jest to trudne zadanie, lecz jest to jedyna droga
ratunku, droga bohaterów, a
nie „sprytnych piskorzy” (Sa³tykow - Szczedrin). Kropla
dr¹¿y kamieñ, a drogê pokonuje id¹cy!
[...] ¯ycie rozgrywa siê we
wszechstronnym twórczym
dzia³aniu, od ogólnos³owiañskiej i ogólnoludzkiej przesz³oœci ku kosmicznej przysz³oœci. Dla nas S³owian, w
pierwszym rzêdzie - w tworzeniu Wspólnego S³owiañskiego Domu, w polityczno ekonomicznym, kulturowym,
rodzinno - rodowym jednoczeniu i wzajemnym wzbogacaniu oraz przyjaŸni w ramach
wymienionego wczeœniej
„trójk¹ta” i w ogóle „wszêdzie
tam gdzie s³ychaæ s³owiañsk¹
mowê”. (Jan Kolar)
A. Dmitrowskij
przek³ad i opr.
red. B. Krygier

Rezolucja
W dniu 4 sierpnia 2003 roku
w GnieŸnie–Dalkach odby³o siê
posiedzenie prezydium Rady
G³ównej Komitetu Obrony Polskiej Ziemi “PLACÓWKA” pod
przewodnictwem Ryszarda
Majewskiego.
Przedmiotem obrad by³o
podsumowanie przebiegu referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz
sytuacja spo³eczno–polityczna
w Polsce w dwa miesi¹ce po
referendum. “PLACÓWKA”
zapowiada mobilizacjê swoich
zwolenników oraz podjêcie
dzia³añ w celu ogólnonarodowego sprzeciwu wobec treœci
konstytucji Unii Europejskiej.
Od wrzeœnia br. Komitet Obrony Polskiej Ziemi “PLACÓWKA” podejmie dzia³ania dla
konsolidacji ruchu ch³opskiego
i wszystkich polskich organizacji patriotycznych w celu odrzucenia postanowieñ konstytucji

Unii Europejskiej, likwiduj¹cej
suwerennoœæ Polski.
Prezydium Komitetu
Obrony Polskiej Ziemi
“PLACÓWKA” z dniem 4
sierpnia 2003 roku inicjuje powstanie w GnieŸnie
Miejsca Pamiêci Martyrologii Narodu Polskiego i
Narodów S³owiañskich.
Ponad tysi¹cletnia historia
zmagañ Narodów S³owiañskich z próbami ich eksterminacji na terenie od £aby do
Uralu, od Ba³tyku po Morze
Œródziemne wymaga wreszcie
dokumentacji i ukazania tej
najstraszniejszej hekatomby
chrzeœcijañskiej Europy. Bezpoœredni sprawcy (Niemcy) i
poœredni inicjatorzy (judeo–
masoñscy globaliœci) chc¹ j¹
ukryæ i uznaæ jej dotychczasowy przebieg za nieby³y. Pozwala im to kontynuowaæ tê
barbarzyñsk¹ dzia³alnoœæ w

nowej unijno–europejskiej postaci. “PLACÓWKA” bêdzie
zawsze wystêpowaæ przeciwko
narzuceniu Narodowi Polskiemu i Narodom S³owiañskim
euro–atlantyckiej amnezji.
“PLACÓWKA” zawsze bêdzie
przeciwko eksterminacji Narodu Polskiego i bratnich Narodów S³owiañskich.
W imieniu prezydium Rady
G³ównej Komitetu Obrony Polskiej Ziemi “PACÓWKA”:
Ryszard Majewski
– przewodnicz¹cy
Jan Piwowarski
– wiceprzewodnicz¹cy
Kamil Matuszewski
– sekretarz
Pawe³ Ziemiñski
– cz³onek prezydium
do spraw mediów
Grzegorz Krasiñski
– specjalista do spraw
gospodarczych
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Wybór konsumenta
WSTÊP
Zamiarem redakcji jest zamieszczanie na ³amach
“Wspólnoty” cyklu praktycznych porad do zastosowania
w codziennym ¿yciu przez
zwyk³ych ludzi. Mo¿liwie bez
poruszania spraw “wielkiej
polityki”, choæ kupowanie to
te¿ polityka. Tak, by by³o
odrobinê ³atwiej ¿yæ w œwiecie, który staje siê dla nas co
raz bardziej nieludzki.
Uwa¿amy, ¿e oddolne postêpowanie poszczególnych
osób mo¿e przynieœæ poprawê
sytuacji naszego kraju, szczególnie jeœli nie mo¿na liczyæ
na rz¹dz¹ce krajem obce lub

Przed 1989 rokiem Polska
produkowa³a znacznie wiêcej
ni¿ obecnie. Nasze produkty
przemys³owe technologii œrednio zaawansowanych technicznie (np. stale narzêdziowe, wyroby precyzyjne, statki, podzespo³y elektroniczne,
wyroby przemys³u lotniczego, uzbrojenie) by³y konkurencyjne na rynku œwiatowym
i by³y chêtnie kupowane. Mia³o to swój wyraz w dodatnim
bilansie handlowym.
Ko³a przemys³owe i elity
w³adzy Zachodu mia³y œwiadomoœæ, ¿e potencja³ przemys³owy Polski i innych by³ych
krajów socjalistycznych - jak

s³em i organizacjê bran¿ (zjednoczenia) mimo, ¿e by³ on analogiczny do systemu koncernów funkcjonuj¹cych na Zachodzie. Zniszczono równie¿
system powi¹zañ kooperacyjnych, co zachwia³o mo¿liwoœciami produkcyjnymi wielkich zak³adów i wprowadzi³o
je w k³opoty finansowe.
Wreszcie w sposób nag³y
wprowadzono druzgoc¹ce
oprocentowanie œrodków obrotowych m.in. w posiadaniu
przedsiêbiorstw, podnosz¹c do
granic niemo¿liwoœci koszty
ich funkcjonowania.
Jednoczeœnie zmieniono
prawo gospodarcze i karne,

Skoro funkcjonujemy od
1992 roku z ujemnym bilansem handlowym ¿yjemy wyraŸnie na kredyt, którego obs³uga du¿o kosztuje i który
trzeba bêdzie w przysz³oœci
sp³aciæ. Niepokoj¹cy jest
wzrost d³ugu publicznego
(zad³u¿enia wewnêtrznego i
zagranicznego), które mimo
tr¹bionych „sukcesów pol-

tu widzenia przeciêtnego
konsumenta nale¿y kupowaæ jak najwiêcej towarów wytworzonych w kraju i przez firmy krajowe,
wszêdzie tam gdzie jest
mo¿liwy taki wybór. Pomimo wielu lat faworyzowania
zagranicznych korporacji w
niektórych bran¿ach (g³ównie
spo¿ywczej) nadal jest on
mo¿liwy. Dodatkowo wyroby
np. spo¿ywcze wytworzone w kraju s¹ nadal tañsze,
ni¿ wyroby importowane.
Dlatego œwiadomy wybór konsumenta wyrobów krajowych
bêdzie przyczynia³ siê do
oszczêdnoœci, nawet w sytu-

Kody paskowe polskich wyrobów zaczynaj¹ siê do liczb 5

skich reform” jest co najmniej
trzy razy wy¿szy ni¿ w 1989
roku. Sytuacjê Polski i innych
krajów s³owiañskich mo¿na
okreœliæ jako „wczesn¹ Argentynê”. Sytuacja jest w pe³ni
analogiczna: zasobny i potencjalnie bogaty kraj, majstrowanie miêdzynarodowych „reformatorów”, nieop³acalnoœæ jakiejkolwiek produkcji, masowy import z zagranicy, wzrost zad³u¿enia
wewnêtrznego, a znacznie
póŸniej ca³kowity upadek finansowy kraju.

CO
sprzedajne elity, które na
pewno nie podejm¹, na szersz¹ skalê dzia³añ zapewniaj¹cych poprawê warunków ¿ycia
ogó³u. Je¿eli Polacy jako konsumenci w wiêkszym stopniu
bêd¹ œwiadomie wybieraæ, zaczn¹ wtedy wp³ywaæ na nasz¹
sytuacjê i przyczynia siê do
powstawania miejsc pracy w
kraju. Zwracamy siê do P.T.
Czytelników o nadsy³anie
swoich pomys³ów na rozs¹dniejsze wydatkowanie pieniêdzy.

O DROBINÊ
“POLITYCZNYCH” PODSTAW
Od lat 14 ¿yjemy w jawniej kapitalistycznym œwiecie,
gdzie panuj¹ proste zasady:
kto produkuje i sprzedaje ten
zarabia, kto nie zarabia, ten
nie mo¿e kupowaæ nawet rzeczy najniezbêdniejszych, czyli
nie ¿yje lub (na krótko) ¿yje
na kredyt.

to mówi³ jeden z ówczesnych
senatorów USA - „zdestabilizuje rynek œwiatowy”. Co
oznacza, ¿e produkty technologii œrednio zawansowanych
u nas wytworzone mog³y z powodzeniem wyprzeæ z rynku
œwiatowego towary wytworzone na Zachodzie i staæ siê
Ÿród³em znacznych dochodów i dobrobytu naszego kraju.
Aby tego unikn¹æ sfinansowano zdobycie w³adzy w Polsce przez obce nam lub sprzedajne elity, które wprowadzi³y w ¿ycie pod szyldem „reform
gospodarczych” politykê brutalnej likwidacji przemys³u,
g³ównie decyzjami administracyjnymi najwy¿szego szczebla,
zamiast polityki powolnego
przekszta³cania i przystosowania do funkcjonowania w
nowych warunkach. W ramach „reform gospodarczych”
zniszczono dotychczasowy
system zarz¹dzania przemy-

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

tak by w sposób mo¿liwie bezkarny da³o siê rabowaæ pañstwowy maj¹tek produkcyjny
i czêœciowo przekszta³caæ go
we w³asnoœæ prywatn¹, przy
okazji wiêkszoœæ niszcz¹c.
Efektem tych operacji by³
upadek przedsiêbiorstw, trwaj¹cy do dziœ dziêki pu³apce
zad³u¿enia, a odczuwany
spo³ecznie jako utrata miejsc
pracy, masowe bezrobocie, czy
niewyp³acanie wynagrodzeñ.
W skali miêdzynarodowej
wyst¹pi³y: spadek eksportu,
utrata klientów i rynków zbytu oraz ujemny bilans handlowy kraju.
Spadkowi produkcji krajowej towarzyszy wzrost importu towarów wytworzonych za
granic¹, g³ównie w krajach
UE i USA. Tym samym ubo¿si, polscy konsumenci przysparzaj¹ dochodów i zysków
zachodnim koncernom oraz
ich w³aœcicielom (akcjonariuszom) i pracownikom.

Z TYM ROBIÆ ?

Generalnie nie ma co liczyæ na jakieœ dzia³ania odgórne elit w³adzy, które poprawi³y by sytuacjê ogó³u, niezale¿nie czy bêdzie rz¹dziæ
uk³ad lewicowy SLD/PSL, czy
prawicowy jakiœ nowy AWS
np. UW/PO/PiS. Ludzie aktualnych elit w³adzy zarówno
tych post-pzpr-owskich jak i
post-soliadrnoœciowych niezale¿nie jak¹ now¹ partiê stworz¹ i tak bêd¹ dzia³aæ, jak do
tej pory w interesie zachodniej finansjery i swoim w³asnym.
W tej sytuacji jedynie poprawê mog¹ przynieœæ dzia³ania oddolne poszczególnych ludzi. Nale¿y zacz¹æ od prostych dzia³añ ekonomicznych
wykonywanych przez zwyk³ego cz³owieka.
Najogólniej, nale¿y ¿yæ
tak by mo¿liwie jak najwiêcej pieniêdzy pozostawa³o w naszych kieszeniach i w obrocie gospodarczym w kraju. Z punk-

acji wczeœniejszego ograniczenia konsumpcji z uwagi na
skromnoœæ domowego bud¿etu.

CO

BY£OBY GDYBY?

Gdyby oddolne dzia³ania konsumenckie polegaj¹ce na wyborze i kupowaniu towarów wytworzonych w kraju i mo¿liwie
przez krajowe firmy upowszechni³ siê, strumieñ pieni¹dza wêdruj¹cy obecnie za
granicê, trafi³by do przedsiêbiorstw krajowych i ich pracowników, czyli ogó³u spo³eczeñstwa. Nast¹pi³aby stopniowa poprawa dochodowoœci polskich firm, które
mog³yby dokonaæ inwestycji zwiêkszaj¹cych produkcjê i zatrudnienie, w ten
sposób z czasem odczuwalna by³aby poprawa
sytuacji bud¿etów polskich rodzin. Dodatkowo
zwiêkszone dochody firm krajowych umo¿liwi³yby z czasem
inwestycjê w dziedziny stracone na rzecz zagranicznych
producentów i stopniowy powrót polskich wyrobów na rynek krajowy i miêdzynarodowy. Wszystko zale¿y od konsekwencji nas jako konsumentów.

J AK

TO ROBIÆ?

Nale¿y dok³adnie ogl¹daæ
wyroby, które zamierzamy
kupiæ. Na opakowaniu wyrobu powinny znajdowaæ siê
kod paskowy oraz informacje
o nazwie i adresie producenta wyrobu oraz kraju pocho-
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹
12.07.2003
W dniach 11-13.07.2003 odby³y siê “Dni Grunwaldzkie
2003”, których g³ówn¹ atrakcj¹ by³a sobotnia inscenizacja
bitwy pod Grunwaldem.
Oprócz bitwy mo¿na by³o
zwiedzaæ obozy rycerskie oraz
uczestniczyæ w jarmarku œredniowiecznym i kupiæ wyroby „z epoki”. Na uroczystoœæ
przyby³a du¿a liczba widzów,
oceniona przez œrodki masowego przekazu na 50 tysiêcy.

Mohamed’a al-Zaidane, w którym przebywali w³aœciciel
domu (kuzyn by³ego przy-

saja i Udaja przyczyni siê do
uspokojenia antyamerykañskich nastrojów w Iraku.

19.07.2003
Na terenie muzeum historycznego na zamku w Malborku odby³ siê festyn „Oblê¿enie Malborka 2003” upamiêtniaj¹cy wydarzenia z roku
1410 tj. nieudane oblê¿enie
zamku krzy¿ackiego przez
wojska króla Jagie³³y. W ramach festynu widzowie podziwiali turnieje i walki rycerskie, pokazy sokolnicze i
³ucznicze oraz wieczorn¹ inscenizacjê oblê¿enia Malborka
przez wojska polskie.

22.07.2003
Si³y okupacyjne USA zaatakowa³y w Tikricie dom szejka

Mogi³a z cmentarza Powstañców Warszawy, miejsca gdzie
spoczywaj¹ prochy 104 tysiêcy zabitych i poleg³ych

wódcy Iraku) z synem, synowie Kusaj i Udaj oraz 14-letni wnuk Saddana Husajna.
Œwiadkowie mówi¹, ¿e po ataku z domu wyniesiono 4 worki z cia³ami zabitych. W³adze
USA wyp³aci³y po 15 milionów
USD irackim informatorom
za wskazanie miejsca pobytu
zabitych. W³adze USA licz¹,
¿e informacja o œmierci Ku-

J AK ¯YÆ

16.07.2003
W œrodkach masowego przekazu w Polsce informowano,
¿e nasz kontyngent przyby³
na teren swojego sektora i
przygotowuje siedzibê. Wspomniano, ¿e nastroje i sytuacja
w bazie s¹ dobre oraz nadmieniono mimochodem, ¿e 2
¿o³nierzy dozna³o depresji, 2

W NIELUDZKIM ŒWIECIE ?

dosta³o zawa³u, a jeden ma
k³opoty psychiczne. Kilka dni
temu dotar³a do nas informacja jak dosz³o do w/w przypadków. Otó¿ nasi profesjonalnie przygotowani ¿o³nierze wyjechali samochodem na
pustyniê na wycieczkê krajoznawcz¹. Jako, ¿e w Iraku
mia³o byæ bezpiecznie pojechali objuczeni aparatami fotograficznymi i innym tego
typu sprzêtem. Jad¹cych jak
na wycieczkê zatrzymali
miejscowi. Zabrali im broñ,
samochód, aparaty, rozebrali
do naga i pobili. Incydent
przerwa³ amerykañski patrol.
Powy¿sza informacja jakoœ
dziwnym trafem nie znalaz³a miejsca w serwisach informacyjnych ani radia, ani
telewizji.

01.08.2003
Uroczyœcie obchodzono piêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹ rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego. G³ówne uroczystoœci odby³y siê na cmentarzu wojskowym na Pow¹zkach oraz na cmentarzu Powstañców Warszawy na Woli.
Tradycyjnie o 17:00 zatrzymano ruch w centrum Warszawy oraz w³¹czono syreny.

(1)
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dzenia. Szczególnie istotny
jest kod paskowy zwi¹zany z
krajem rejestracji wyrobu. Z
grubsza pokrywa siê to z krajem producenta. Wyroby
wytworzone w Polsce i
przez polskie firmy posiadaj¹ kody rozpoczynaj¹ce siê od liczb 5 90. W przypadku produktów niewytwarzanych w kraju np. ry¿u
nale¿y wybieraæ produkty
importowane i pakowane
przez polskie firmy, gdy¿ w
ten sposób zyski z poœrednictwa i obróbki koñcowej wyrobu trafiaj¹ do firm krajowych, dziêki czemu nast¹pi
wzrost ich produkcji, wzrost
zatrudnienia i eksport za
granicê.
Zamiarem redakcji jest
przedstawienie konkretnych
przyk³adów, jak wybieraj¹c
wyroby polskie konsument
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mo¿e oszczêdzaæ oraz wspieraæ polskie firmy i przyczyniaæ siê do zmniejszenia bezrobocia.

ZAKUP HERBATY
Jak powszechnie wiadomo
herbata nie jest w Polsce wytwarzana i podlega importowi, ale import importowi nie
równy, a czêœæ asortymentu
podlega przetworzeniu w krajowych przedsiêbiorstwach.
Na rynku wystêpuje szeroki
wybór herbat co do odmiany
i sposobu opakowania. Skupimy siê na najczêœciej kupowanych herbatach czarnych,
wystêpuj¹cych w trzech formach: herbaty granulowanej
luzem, herbaty liœciastej luzem i herbaty w torebkach
(ekspesówki).
Na rynku herbat dzia³aj¹
zarówno producenci krajowi
jak i zagraniczni, jedynie na
rynku herbaty w torebkach
zarysowa³a siê dominacja pro-

ducentów zagranicznych,
g³ównie silnie reklamuj¹cej
swoje wyroby firmy Lipton.
Namawia³bym P.T. Czytelników do zaniechania zakupu herbat w torebkach (ekspresówek) i kupowania herbat
liœciastych lub granulowanych

krajowych producentów w
du¿ych opakowaniach ze
wzglêdów smakowych i zdrowotnych oraz ekonomicznych.
Wzglêdy smakowe i zdrowotne dotycz¹ nastêpuj¹cych faktów: do produkcji herbaty w
torebkach stosuje siê suro-

W Tikricie odby³ siê pogrzeb
synów oraz 14-letniego wnuka Saddama Husajna zabitych przez wojska amerykañskie. Okupacyjne w³adze USA
naruszy³y islamskie zwyczaje dotycz¹ce pochówku tj.
pokaza³y na widok publiczny
zw³oki zabitych, publikuj¹c ich
zdjêcia w prasie, zwleka³y z
pogrzebem, który wed³ug
miejscowych zwyczajów powinien siê odbyæ jak najszybciej.
Efektem takich dzia³añ bêdzie
jeszcze wiêksza wœciek³oœæ i
determinacja Irakijczyków w
walce z wojskami okupacyjnymi. Ju¿ teraz co dziennie
œrodki masowego przekazu donosz¹ o przynajmniej jednym
zamachu na ¿o³nierzy USA w
Iraku.

12.08.2003
Amerykañski patrol wojskowy
zaatakowa³ 3 irackich policjantów, którzy œcigali z³odziei. Amerykañscy ¿o³nierze
zabili 2 policjantów mimo, ¿e
tamci krzyczeli, ¿e s¹ policjantami i pokazywali oznaki policji. Trzeci policjant - kierowca samochodu zosta³ przez
Amerykanów jedynie wyci¹gniêty z samochodu, przewrócony i brutalnie skopany,
prawdopodobnie od œmierci
uratowa³a oznaka policjanta
jak¹ pokazywa³ napastnikom.

wiec gorszy jakoœciowo (bo go
nie widaæ), torebki s¹ klejone, a klej rozpuszcza siê w
trakcie parzenia, daj¹c czêsto
charakterystyczny posmak,
herbata w torebkach pod
wp³ywem wilgoci czêsto pleœnieje szczególnie przy zaniedbaniach w transporcie czy
przechowywaniu.
Oczywiœcie niezaprzeczalna jest wygoda stosowania torebek, ale kontekst zdrowot-

Dokoñczenie na stronie 7

Zmiany bezrobocia i sumy deficytu handlowego Polski w latach 1989 - 2002
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ny wymaga zastanowienia i
przeciwstawienia siê presji
reklam, które sugeruj¹, ¿e
sukces i powodzenie jest
zwi¹zane z piciem herbaty
ekspresowej (Lipton).
WyraŸna jest ró¿nica w
koszcie zakupu herbaty liœciastej luzem i herbaty ekspresowej. Opakowanie 25 50 torebek ekspresowych
herbaty markowej zagranicznego producenta po 2
gramy ka¿da, czyli 50 - 100
gram herbaty kosztuje podobnie, co du¿e opakowanie
250 gram herbaty liœciastej
luzem w dobrym gatunku
(Yunan, Assam, Madras)
krajowego producenta. Oczywiste jest, ¿e opakowanie 250
gram herbaty liœciastej luzem

jest bardziej ekonomiczne i
wystarczy na d³u¿ej.
Od kilku lat kupujê wy³¹cznie herbaty liœciaste luzem.
Wybieraj¹c siê do sklepu, kupujê kilka du¿ych opakowañ
(250 gram) herbat Yunan, Assam, Madras krajowych producentów oraz herbatê liœciast¹ Earl Grey jako dodatek smakowy do mieszanek.
Zakup kilograma herbaty liœciastej krajowego producenta (w du¿ych opakowaniach)
kosztuje oko³o 20 - 25 z³otych
i wystarcza dla czteroosobowej rodziny na oko³o pó³ roku.
Herbaty czêsto mieszam (np.
Madras/Earl Grey lub Assam/
Earl Grey) i przechowuje w
du¿ych metalowych puszkach
w suchym miejscu. Za podobn¹ kwotê mo¿na zakupiæ oko³o

100 - 300 torebek zagranicznej herbaty ekspresowej, która dla czteroosobowej rodziny wystarczy³aby na 10 - 28
dni. Ró¿nica pó³ roku, a miesi¹c jest oczywista. C.D.N.

ne, daj¹ca gorsz¹ i niezdrow¹ ¿ywnoœæ. Stanowi realne
zagro¿enie ca³kowitego pozbawienia polskich rolników
mo¿liwoœci sprzeda¿y ¿ywca,
którego skup jest ju¿ teraz
skutecznie blokowany.
Uruchamianie w Polsce
przez obcokrajowców przemys³owej produkcji trzody
chlewnej jest celowym, dywersyjnym dzia³aniem w³adzy, niszcz¹cym polskie rolnictwo w myœl haniebnych

NASZA SIEDZIBA
W POZNANIU
S IEDZIBA ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ ,
KLUBU S£OWIAN, S TOWARZYSZENIA
AKTYWNYCH SENIORÓW MIEŒCI SIÊ W
POZNANIU (61-577) PRZY UL .
RÓ¯ANEJ 9A, WEJŒCIE RÓWNIE ¯ OD
ULICY G ÓRNA W ILDA 80.

wytycznych Unii Europejskiej.
Wystêpuj¹c w obronie polskich rolników, ¿¹damy cofniêcia zezwolenia obcym firmom na przemys³ow¹ produkcjê trzody chlewnej. ¯¹damy wyci¹gniêcia stosownych konsekwencji wobec
osób, które wyda³y to niekorzystne dla Polski zezwolenie.
Grzegorz Krasiñski

Sygn. akt III SW 58/03

UCHWA£A
Dnia 24 czerwca 2003 r.
S¹d Najwy¿szy w sk³adzie :
SSN Maria Tyszel
(przewodnicz¹cy)
SSN Andrzej Kijowski
SSN Andrzej Wasilewski
(sprawozdawca)
po rozpoznaniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych w dniu 24 czerwca 2003 r.,
sprawy z protestu referendalnego Boles³awa Tejkowskiego
postanawia:
pozostawiæ protest bez dalszego biegu.
Na przytoczenie Uzasadnienia szkoda papieru. Sprowadza siê
Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

ono bowiem do tego,
¿e w³adza ma racjê, bo
dzia³a zgodnie z usta-

Rada Miasta Kalisza
Urz¹d Miejski
G³ówny Rynek 20

Andrzej Zgódka

Protest
Komitet Obrony Polskiej
Ziemi “Placówka” protestuje
przeciwko wydaniu zezwolenia obcym firmom amerykañskim i holenderskim oraz spó³kom z kapita³em zagranicznym na uruchomienie w Wielkopolsce i Pomorzu przemys³owej produkcji trzody chlewnej.
Jest to dzia³alnoœæ gospodarcza wysoce niehumanitarna i antyekologiczna, zatruwaj¹ca œrodowisko natural-

Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury
“NIKLOT”
Oddzia³ Wielkopolski
Z.R.W.
Skr. poczt. 16
63-200 Jarocin

nowionym przez siebie
prawem, a jeœli je ³amie to nadal ma racjê.
Skoro S¹d Najwy¿szy czyli w³adza postanawia protest przeciwko wa¿noœci referendum pozostawiæ
bez dalszego biegu, to
my postanawiamy pozostawiæ bez dalszego
biegu wyniki referendum czyli nie uznaæ
przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej.
Jeœli tak uczyni wiêkszoœæ Narodu, to racja
bêdzie po jego stronie.
Boles³aw Tejkowski

Petycja
Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury “NIKLOT”
pragnie wyraziæ swój ostry i zdecydowany protest przeciwko
planowanemu przekazaniu ¯ydowskiej Gminie Wyznaniowej z Wroc³awia terenu Zespo³u Szkó³ przy ul. Handlowej w
Kaliszu.
Stanowisko nasze w tej sprawie podyktowane jest wzglêdami czysto merytorycznymi. Po pierwsze, na obecnym terenie dawnego cmentarza ¿ydowskiego nie zachowa³y siê ¿adne doczesne szcz¹tki ludzkie, dlatego te¿ tworzenie cmentarza – (obok jednego ju¿ istniej¹cego w Kaliszu przy ulicy
Podmiejskiej ) “widmo”, zakrawa wrêcz na cynizm. Po drugie, miasta wielkoœci Kalisza nie staæ na utratê placówki
oœwiatowej tak du¿ej, jak w/w szko³a.
Czy w³adze miasta pomyœla³y o k³opotach zwi¹zanych z
likwidacj¹ szko³y? Gdzie znajd¹ pracê nauczyciele ze zlikwidowanej szko³y? A uczniowie? Do jakich szkó³ bêd¹ mieli
uczêszczaæ? Zobowi¹zanie przez w³adze miasta Wroc³awskiej
¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej do wybudowania szko³y w
innym rejonie Kalisza wcale nie musi oznaczaæ wybudowania takiej placówki w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. A jeœli oka¿e siê, ¿e gmina ¿ydowska nie bêdzie w stanie rozpocz¹æ budowy ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych, lub te¿ – powodowana z³¹ wol¹ – celowo opóŸniaæ
bêdzie powstanie owej szko³y? Jak wówczas wyt³umacz¹
spo³eczeñstwu miasta sw¹ uleg³¹ wobec ¿ydowskich ¿¹dañ
decyzjê radni Rady Miejskiej Kalisza?
Apelujemy wiêc do Was, kaliscy radni, abyœcie nie wyra¿ali zgody na ten haniebny i irracjonalny pomys³ budowy
cmentarza ¿ydowskiego. Czy jako w³odarze miasta zagwarantujecie Kaliszanom to, i¿ nowopowsta³y cmentarz nie bêdzie utrzymywany za pieni¹dze podatników przez miasto,
jak to ma miejsce w przypadku cmentarza ¿ydowskiego przy
ulicy Podmiejskiej? A mo¿e podacie do publicznej wiadomoœci kwotê, jak¹ do chwili obecnej przeznaczy³o miasto na utrzymanie powy¿szego cmentarza? Niestety, mamy wszelkie podstawy ku temu by s¹dziæ, i¿ równie¿ w tym przypadku gmina ¿ydowska z Wroc³awia przerzuci³aby koszty utrzymania
na barki w³adz miasta.
Czy domen¹ polskiego ¿ycia politycznego zaczyna siê dziœ
stawaæ wszechogarniaj¹cy filosemityzm? Czy chore zasady
bezsensownej “politycznej poprawnoœci” zaczynaj¹ braæ górê
nad zdrowym rozs¹dkiem? Jak d³ugo jeszcze Radê Miasta
dotkniêt¹ aberracj¹ umys³ow¹, cechowa³a bêdzie s³u¿alczoœæ
wobec obcych?
Szanowni radni – “Europejczycy”! Czy zawsze, gdy chodzi o dobro spo³eczeñstwa polskiego, zw³aszcza w skali lokalnej, chowacie g³owy w piasek i wolicie s³u¿yæ obcym, ani¿eli
powiedzieæ “nie!” wszelkim antypolskim pomys³om? Czy a¿
tak bardzo boicie siê pos¹dzenia o antysemityzm, ksenofobiê
lub nietolerancjê? Pamiêtajcie, ¿e wybra³o Was spo³eczeñstwo miasta Kalisza i tylko ono bêdzie Was rozliczaæ za Wasz¹ rajcowsk¹ dzia³alnoœæ.
Wyra¿amy wiêc nadziejê, ¿e bêd¹c radnymi Rady Miasta
powiecie stanowcze “nie!” bezczelnym i nies³usznym ¿¹daniom ¿ydowskim.
Tomasz Musielak
Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
Oddzia³u Wielkopolskiego
Micha³ Jakubiak
Cz³onek Zarz¹du
Oddzia³u Wielkopolskiego
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POLACY!
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 koniecznoœæ
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 wiêkszoœci obc¹ w³asnoœci¹.
Nastawiona prounijnie
Pañstwowa Komisja Wyborcza dopuœci³a do kampanii
referendalnej
wszystkie popieraj¹ce
Uniê Europejsk¹ i przez
ni¹ finansowane stowarzyszenia i fundacje. Nie
dopuœci³a wiêkszoœci
przeciwnych Unii Europejskiej ugrupowañ, w
tym Soboru Wszechs³owiañskiego, d¹¿¹cego do
wspó³pracy Polski z Pañstwami S³owiañskimi. Ta
stronniczoœæ pozwoli³a
zwolennikom Unii Europejskiej opanowaæ obwodowe komisje referendalne.
Rz¹dowa agitacja prounijna by³a oparta na
k³amstwie, przedstawiaj¹cym nieprawdziwe warunki przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej,
zmyœlaj¹cym nie istniej¹ce korzyœci i zatajaj¹cym
istniej¹ce zagro¿enia.
Naród Polski zosta³ oszukany i poddany manipulacji, aby w nieœwiadomoœci zagro¿eñ i wbrew w³a-
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snym 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 treœci
dzia³aj¹cych na podœwiadomoœæ cz³owieka i sugeruj¹cych mu g³osowanie
"Tak", nie zapewnia³a
tajnoœci g³osowania i
prawdziwoœci 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
oœwiadczenia hierarchii
Koœcio³a Katolickiego,
która ponosi najwiêksz¹
odpowiedzialnoœæ za negatywne skutki referendum, w³¹czaj¹cego Polskê do Unii Europejskiej,
nie uznaj¹cej ani narodowych ani chrzeœcijañskich korzeni Europy.
Samoobrona, Liga Polskich Rodzin nie wyko-

rzysta³y swoich wielkich
mo¿liwoœci w kampanii antyunijnej. Czas ods³oni ich
prawdziwe oblicze.
W powszechnym przekonaniu, referendum zosta³o sfa³szowane przez zawy¿enie frekwencji i liczby g³osów "Tak". Jeœli nawet uznamy oficjalne wyniki referendalne, to przy
frekwencji 58,8% liczba
g³osów "Tak" wynosz¹ca
77,4% stanowi w rzeczywistoœci 45,2% uprawnionych
do g³osowania. Zatem
mniejszoœæ g³osuj¹ca z g³upoty lub zdrady "Tak" zadecydowa³a niedemokratycznie o zgubnym losie
wiêkszoœci, o zgubnym losie ca³ego Narodu.
Z inicjatywy Unii Europejskiej, natychmiast po
referendum rozpocz¹³ siê w
Strasburgu proces o uznanie narodowoœci œl¹skiej
jako wstêpu do przyznania
Œl¹skowi autonomii, potem oddzielenia go od Polski, nastêpnie uczynienia
go osobnym Pañstwem,
wreszcie w³¹czenia go do
Niemiec. Natomiast Bank
Œwiatowy zaoferowa³ Polsce po¿yczkê na likwidacjê 6 kopalni wêgla, pozbawienie pracy 20 tysiêcy górników i sprywatyzowanie najwiêkszej kopalni na rzecz unijnych w³aœcicieli. 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 wiêkszoœci Polaków i

nie uznajemy wejœcia Polski do Unii Europejskiej!
Wzywamy Polaków,
którzy przeciwstawili siê
Unii Europejskiej - g³osuj¹c w referendum "Nie"
lub nie bior¹c w referendum udzia³u - jako wiêkszoœæ 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
dopuœciæ 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 œwiêty narodowy cel,
którym jest samodzielna
i suwerenna Polska,
otwarta na wspó³pracê ze
wszystkimi Pañstwami
Œwiata, 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"
Przewodnicz¹cy Ryszard Majewski
Grzegorz Krasiñski
Warszawa, sierpieñ 2003 rok
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