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Po 11 wrzeœnia br. Polska
nie bêdzie ju¿ taka sama. Ma-
nifestacja górników w Warsza-
wie wykaza³a narastaj¹c¹
wolê walki Polaków o zacho-
wanie kopalñ i fabryk, o pra-
cê i chleb. Popieramy tê ma-
nifestacjê i jej cele. ¯¹damy
uwolnienia aresztowanych
uczestników manifestacji.

Aresztowaæ nale¿a³oby ra-
czej sprawców spo³ecznych
protestów: ministrów Hausne-
ra, Piechotê, Janika i innych.
W³adza wykaza³a bowiem po-
spolity bandytyzm, likwiduj¹c
polskie przedsiêbiorstwa w
myœl obcych interesów i od-
bieraj¹c Polakom warunki do
¿ycia, napuszczaj¹c policjê na

ludzi protestuj¹cych przeciw
swej krzywdzie. Minister Ja-
nik wprawdzie górników na-
zwa³ bandytami napadaj¹cymi
na policjantów, ale to taka
sama nieprawda, jak nazywa-
nie bandytami protestuj¹cych
stoczniowców przez tego sa-
mego Janika, kiedy by³ jesz-
cze w PZPR. Jeœli nawet
wœród manifestantów byli
bandyci, to zapewne agenci
w³adzy w roli prowokatorów.
Tak w³adza robi³a za czasów
PZPR i tak robi dzisiaj za cza-
sów SLD.

Dlaczego nikt z rz¹dz¹cych
nie wyszed³ do manifestantów,
aby ich przekonaæ o dobro-

W dzienniku “Rzeczpospo-
lita” nr 201 (6581), z dnia 29
sierpnia 2003 roku,  w arty-
kule pt. Polska – Niemcy. Po
sonda¿u “Rz”. Kanclerz prze-

ciwko Centrum w Berlinie,
podpisanym inicja³ami D. Z,
czytamy:  “Marek Edelman,
ostatni ¿yj¹cy dowódca po-
wstania w getcie warszaw-

skim, powiedzia³, ¿e przera¿a-
j¹ go wyniki sonda¿u “Rz”,
zgodnie z którymi wiêkszoœæ
Polaków uwa¿a Niemców za

Ju¿ w trakcie trwania
kampanii referendalnej,
ró¿ne organizacje spo-
³eczne i polityczne w
Czechach zwraca³y uwa-
gê na nielegalny sposób
jej prowadzenia. Poni¿ej
zamieszczamy doniesie-
nie o przestêpstwie ,do-
tycz¹cym kampanii me-
dialnej, skierowane
przez organizacjê „Ma-
cierz Czech, Moraw i Œl¹-
ska” do Prokuratury Re-
jonowej w Pradze w maju
2003. Za³¹czamy te¿ ko-
mentarz przewodnicz¹-
cego Pavla Poláèka.

Przegl¹d spraw, które ko-
niecznie trzeba przebadaæ w
zwi¹zku z kampani¹ przed
referendum dotycz¹cym
wst¹pienia Republiki Cze-
skiej do Unii Europejskiej:
1. Wykorzystanie sumy 200
milionów koron czeskich

przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych na cele ide-
alizowania Unii Europej-
skiej i przekonywania o ko-
rzyœciach wst¹pienia do Unii
Europejskiej bez obiektyw-
nych i neutralnych informa-
cji.
2. Dlaczego odrzucono proœ-
bê o finansowe wsparcie or-
ganizacjom, które mia³y
przeciwne pogl¹dy i argu-
menty ni¿ oficjalna propa-
ganda Ministerstwa Spraw
Zagranicznych?
3. Dosz³o do faktu powa¿nej
dyskryminacji niektórych
organizacji, które nie zgo-
dzi³y siê na wejœcie Republi-
ki Czeskiej do Unii Europej-
skiej. Czy jest to dopuszczal-
ne z punktu widzenia kon-
stytucji i innych norm praw-
nych obowi¹zuj¹cych w Re-

W dniu 19 wrzeœnia br. do
kin wchodzi film Jerzego Hof-
fmana „Stara Baœñ - Kiedy
S³oñce by³o bogiem” oparty
na motywach powieœci Igna-
cego Kraszewskiego.

Pod koniec sierpnia w Mi-
ko³ajkach w „wiosce ¿eglar-
skiej” odby³a siê promocja fil-
mu.  G³ówn¹ jej atrakcj¹ by³a
grupa wikingów uczestnicz¹-
cych w realizacji filmu, która
przedstawi³a m.in. pokazy
walki, stroju i zwyczajów
wczesnego œredniowiecza
oraz informacje o filmie.

W dniu 15 wrzeœnia odby³
siê pokaz prasowy, po którym
s³ychaæ by³o pierwsze opinie.
Na pokaz przyby³ spory t³um
dziennikarzy i oficjalnych
goœci, który spodziewa³ siê
czegoœ wyj¹tkowego z uwagi
na znane nazwisko re¿ysera
i spore œrodki przeznaczone
na film.

Niektóre opinie by³y kry-
tyczny m.in. argumentuj¹c,
¿e re¿yser bardzo skrótowo
przedstawi³ w¹tki opisane w
ksi¹¿ce, zamiast ograniczyæ
siê tylko do kilku, napocz¹³

ka¿dy i zostawi³ niedokoñczo-
ny.  Za to bardzo dobre wra-
¿enie zrobi³a muzyka Krzesi-
mira Dêbskiego.

Moje wra¿enie po obejrze-
niu filmu mimo pewnych
mankamentów by³o korzyst-
ne. Jak podkreœla re¿yser,
jest to jego wizja tamtych cza-
sów, do której jako autor ma
niew¹tpliwie prawo. Moim
zdaniem film bardzo dobrze
oddaje atmosferê tamtych
czasów tj. sferê kultury du-

Czeskie referendum,
ale ten sam schemat

Kat czy ofiara?
List otwarty do  Marka Edelmana
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Wiking, czyli rabuœ ... czyli Niemiec
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dziejstwie stosowanych przez
w³adzê reform? Dlaczego
wszyscy rz¹dz¹cy tchórzliwie
ukryli siê przed manifestan-
tami za kordonem policji?

Zapewne dlatego, ¿e rz¹-
dz¹cy to tchórze pogardzaj¹-
cy ludŸmi pracy, g³odz¹cy mi-
liony ludzi, sami maj¹c dzie-
si¹tki i setki tysiêcy z³otych
miesiêcznie. Rz¹dz¹cy to
zdrajcy rozmyœlnie likwiduj¹-
cy polsk¹ gospodarkê na za-
mówienie Niemiec i Unii Eu-
ropejskiej. To w³aœnie rz¹dz¹-
cy prowokuj¹ krwawe zajœcia
miêdzy manifestantami a po-
licj¹, by odwróciæ uwagê od
swoich zbrodni, by podzieliæ
Polaków na tych, którzy ob-
winiaj¹ policjê i tych, którzy
obwiniaj¹ manifestantów za
uliczne zajœcia. Umyka w ten
sposób przyczyna manifesta-
cji, jak¹ jest rz¹dowa zbrod-
nia likwidacji polskiej gospo-
darki.

Ale w nastêpnych manife-
stacjach policja mo¿e zacho-
waæ siê neutralnie lub ¿yczli-
wie wobec manifestantów,
umo¿liwiaj¹c im bezpoœredni
kontakt z rz¹dz¹cymi.

Tak chyba bêdzie, bo po
oszukanym referendum wpy-
chaj¹cym oszukanych Polaków
do Unii Europejskiej, na jej
rozkaz rz¹d przyspiesza likwi-
dowanie b¹dŸ przekazywanie
Zachodowi polskich przedsiê-
biorstw przemys³owych. ̄ ¹da-
nia Banku Œwiatowego, dzia-
³aj¹cego w imieniu USA i Unii
Europejskiej, s¹ jednoznacz-
ne: Polska ma nadal zmniej-
szaæ produkcjê i zatrudnienie
oraz sprywatyzowaæ resztê
przemys³u. Zmniejszaæ pro-
dukcjê i zatrudnienie – czyli
likwidowaæ zak³ady pracy i
zwiêkszaæ bezrobocie. Spry-
watyzowaæ – czyli pañstwow¹
w³asnoœæ polsk¹ zamieniæ na
prywatn¹ w³asnoœæ obc¹.

Produkcja jest najwa¿niej-
szym Ÿród³em dochodu i do-
brobytu. Dlaczego Polsce nie
wolno produkowaæ tyle, ile by
mog³a? Bo Polsce nie wolno
byæ konkurencj¹ dla Zachodu.
Polska ma byæ rynkiem zbytu
zachodnich towarów i p³aciæ za
nie swoimi fabrykami, bogac-
twami naturalnymi i ziemi¹.
Polska nie ma eksportowaæ
swoich towarów, a swoje za-
graniczne rynki zbytu ma od-
daæ Zachodowi. Ju¿ odda³a
rynek rosyjski Niemcom. Pol-
sce nie wolno produkowaæ na-
wet na zaspokojenie swoich
potrzeb wewnêtrznych. Wê-

gla, energii elektrycznej, ¿yw-
noœci wolno nam produkowaæ
tylko na 80% naszych we-
wnêtrznych potrzeb. Chodzi o
to, abyœmy byli uzale¿nieni od
Zachodu i zmuszeni do kupo-
wania jego towarów i bogace-
nia jego kapitalistów. Dlatego
zamyka siê wydajne kopalnie
i inne fabryki, sprzedaje siê
Zachodowi elektrownie i huty,
od³oguje siê ziemiê i sprzeda-
je Niemcom za bezcen, bloku-
je siê skup p³odów rolnych od

rolników, przygotowuje siê li-
kwidacjê wiêkszoœci gospo-
darstw rolnych i masow¹ wy-
przeda¿ ziemi obcokrajow-
com.

Dlaczego Polsce nie wolno
zachowaæ tak jak na Zachodzie
w³asnoœci pañstwowej? Bo
jest to w³asnoœæ ogólnonaro-
dowa, której ca³e zyski id¹
wprost do bud¿etu Pañstwa i
automatycznie s³u¿¹ wszyst-
kim obywatelom. Pañstwowa
w³asnoœæ mo¿e bezpoœrednio
utrzymywaæ s³u¿bê zdrowia,
szkolnictwo, naukê, wojsko i
emerytów. Pañstwowa w³a-
snoœæ umacnia samodzielnoœæ
i niepodleg³oœæ Pañstwa. Wy-
darcie Polsce w³asnoœci pañ-
stwowej – przez uczynienie jej
prywatn¹ w³asnoœci¹ niemiec-
kich i innych zachodnich ka-
pitalistów – os³abia nasz¹ su-
werennoœæ i nasze bezpieczeñ-
stwo, uzale¿nia nas od Nie-
miec i innych Pañstw zachod-
nich, zmniejsza nasz¹ produk-
cjê i zwiêksza bezrobocie, do-
prowadza do bezlitosnej eks-
ploatacji Polski przez wywóz
zysków za granicê i zmniej-
szanie nak³adów na p³ace,
emerytury, mieszkania, zdro-
wie, szkolnictwo, naukê i
opiekê socjaln¹, poszerza ob-
szary niedorozwoju i nêdzy.

Jak to siê sta³o, ¿e przez
ostatnie 13 lat na oczach ca-
³ego Narodu zdradziecka w³a-
dza nieustannie niszczy lub
wyprzedaje  gospodarkê Za-
chodowi, skazuj¹c miliony Po-
laków na coraz wiêksze bez-
robocie, bezdomnoœæ i nêdzê?
Jak to jest, ¿e Polacy masowo
przeciwko temu nie prote-
stuj¹, a jak protestuj¹ to po-
jedynczo i nieskutecznie?

S¹ tego nastêpuj¹ce przy-
czyny, nie kojarzone przez

wiêkszoœæ Polaków jako
³¹cznie dzia³aj¹cy i z góry przy-
gotowany system.

Po pierwsze, prawie
wszystkie œrodki masowego
przekazu w Polsce zosta³y wy-
kupione przez Zachód, g³ów-
nie przez Niemców, lub opa-
nowane przez zachodnich
agentów i rozpoczê³y og³upia-
nie Polaków, urabianie nas w
duchu zachodnich interesów.
Ci wszyscy dziennikarze i spi-
kerzy nie informuj¹, lecz agi-
tuj¹, szkaluj¹ i k³ami¹, ataku-
j¹c wszystko co polskie.

Po drugie, obrzydzono Po-
lakom w³asnoœæ pañstwow¹
jako rzekomo bezwartoœciow¹
i szkodliw¹ pozosta³oœæ po ko-
munizmie, któr¹ trzeba znisz-
czyæ lub oddaæ w prywatne
rêce zachodniego kapitalisty.
Dlatego robotnicy s³abo bro-
nili swoich fabryk.

Po trzecie, przyst¹piono do
niszczenia patriotyzmu jako
rzekomo niepotrzebnej, a na-
wet szkodliwej postawy, prze-
szkadzaj¹cej postêpowi oraz
europejskiej i œwiatowej inte-
gracji. Os³abi³o to obronê pol-
skiej w³asnoœci przed zabor-
czym kapitalizmem zachod-
nim oraz obronê wszelkich
polskich wartoœci i interesów.

Po czwarte, podzielono
Naród na walcz¹cych ze sob¹

zwolenników lewicy i zwolen-
ników prawicy, zaœ wiêkszoœæ
lewicowych i prawicowych
partii podporz¹dkowano jed-
nemu ponad partyjnemu
oœrodkowi sterowanemu
przez Zachód. Skutek jest
taki, ¿e cokolwiek Polacy wy-
bior¹ do Sejmu – czy prawicê
czy lewicê – w³adza sejmowa
robi to samo i jest coraz go-
rzej. Dopiero teraz Polacy za-
czynaj¹ rozumieæ, ¿e podzia³
na lewicê i prawicê jest nie
tylko przestarza³y ale wrêcz
fa³szywy, skrywaj¹cy prawdzi-
wy podzia³ – na antypolski kie-
runek globalistyczny i propol-
ski kierunek antyglobalistycz-
ny. Obecnie w Sejmie, zarów-
no rz¹dz¹ca jak i opozycyjna
prawica i lewica razem nale-
¿y do antypolskiego kierunku
globalistycznego.

Po pi¹te, przemys³ i komu-
nikacjê zdominowa³y dwa
zwi¹zki zawodowe – pracow-
nicza Solidarnoœæ i OPPZ, któ-
rych zdradzieckie kierownic-
two s³u¿y w³adzy krzywdz¹cej
pracowników. Dlatego dawne
strajki i manifestacje OPPZ
przeciwko rz¹dowi Buzka, czy
obecne strajki i manifestacje
Solidarnoœci przeciwko rz¹do-
wi Millera s¹ celowo niesku-
teczne i nie przynosz¹ korzy-
œci pracownikom. Podobnie
jest w rolnictwie zdominowa-
nym przez PSL i Samoobro-
nê, których kierownictwa
s³u¿¹ w³adzy przeciwko inte-
resom rolników.

Po szóste, Naród Polski w
swej wiêkszoœci zawierzy³ hie-
rarchii Koœcio³a Katolickiego,
która w przewadze opowie-
dzia³a siê za globalizmem i
szkodliw¹ dla Polski inte-
gracj¹ z Uni¹ Europejsk¹.
Spowodowa³o to os³abienie
oporu Polaków przeciwko in-
wazji obcego i niesprawiedli-
wego globalizmu, wywo³a³o
dezorientacjê i zniechêcenie.
Niewiele mo¿e pomóc Radio
Maryja, które z istoty swej
musi byæ podporz¹dkowane
hierarchii Koœcio³a Katolickie-
go. Dlatego jest nieskuteczne
w hamowaniu postêpuj¹cego
niszczenia Polski. Nieudanym
przedsiêwziêciem Radia Ma-
ryja by³o przepchniêcie do Sej-
mu Ligi Polskich Rodzin, któ-
rej kierownictwo odkry³o swo-
je globalistyczne i prounijne
pogl¹dy.

Powy¿sze przyczyny dopro-
wadzi³y Polaków po czêœci do
og³upienia, do za³amania, do
zastraszenia, po czêœci nawet

do zdrady Polski. Ale miarka
siê przebra³a. Za³amanie i za-
straszenie mija i zamienia siê
w spo³eczny wybuch. Tak siê
sta³o 11 wrzeœnia br. w War-
szawie.

Trudno bowiem wytrzymaæ
to, co w³adza wyprawia w Fa-
bryce “Wagon” w Ostrowie
Wielkopolskim, w Hucie
Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Hu-
cie Stalowa Wola i innych hu-
tach, w stoczniach, w likwido-
wanych kopalniach, w rolnic-
twie. Jeœli do tego dodamy
próbê opodatkowania szkó³,
uczelni, szpitali czyli przy-
spieszenia ich likwidacji, jeœli
dodamy ciche przygotowania
do wpuszczenia Niemców na
nasze Ziemie Odzyskane, to
znaczy, ¿e mamy do czynienia
ze zdradzieck¹ antypolsk¹
w³adz¹ na us³ugach zachod-
nich globalistów. Na ich roz-
kaz w³adza ta niszczy Polskê,
rozkrada polsk¹ gospodarkê,
demontuje Pañstwo Polskie,
przeœladuje moralnie i mate-
rialnie Polaków, a zw³aszcza
ludzi pracy.

Jeden z górników na ma-
nifestacji w Warszawie powie-
dzia³ pod adresem w³adzy:
“Wy zamykacie kopalnie, a my
g³odujemy!”. Inny doda³: “Wy
ca³y Œl¹sk chcecie zamkn¹æ!”.
By³y i takie komentarze, ¿e
manifestacja 11 wrzeœnia jest
IV-tym Powstaniem Œl¹skim
przeciwko niemieckiej i unij-
nej okupacji. Brawo górnicy i
wszyscy Œl¹zacy! Jesteœcie
wielkimi patriotami polskimi,
godnymi nastêpcami Powstañ-
ców Œl¹skich!

Nie pozwólmy ju¿ w³adzy
zlikwidowaæ lub sprzedaæ ani
jednej kopalni, ani jednej fa-
bryki, ani jednego hektara
polskiej ziemi! Zacznijmy wal-
czyæ z w³adz¹ wszyscy – rolni-
cy, robotnicy, inteligenci, a¿ do
ogólnopolskiego strajku gene-
ralnego i blokad dróg w³¹cz-
nie, a¿ do wymuszenia wcze-
œniejszych wyborów z pocz¹t-
kiem kwietnia 2004 roku i
zmiany w³adzy, a¿ do odrzu-
cenia integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹, która jest sprawc¹
wszelkiego dziej¹cego siê w
Polsce z³a! W³adza w Warsza-
wie jest tylko unijnym pacho³-
kiem, wykonuj¹cym antypol-
skie rozkazy Brukseli i Berli-
na.

Walczmy w imiê g³oduj¹-
cych Polaków, w imiê g³oduj¹-
cych dzieci polskich, w imiê
naszej niszczonej Œwiêtej Oj-
czyzny – Polski!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Manifestacja górnicza 11 wrzeœnia w Warszawie
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ofiary II wojny œwiatowej, tak
jak ¯ydów, Romów czy Pola-
ków. – Nie rozumiem, dlacze-
go Polacy uwa¿aj¹, ¿e cierpie-
li tak samo jak Niemcy. Prze-
cie¿ nie ma nigdzie w Warsza-
wie tablic o rozstrzelaniu pod
murem Niemców.”

Zupe³nie nie pojmujê, dla-
czego Pan mówi, ¿e tego nie
rozumie. Pan, ja i bardzo ju¿
niewielka, rozproszona grupa
osób w Polsce jeszcze siê po-
s³uguje tradycyjn¹ logik¹, od-
ró¿nia kata od ofiary, dostrze-
ga przyczyny i skutki, nie mie-
szaj¹c wszystkiego w jednym,
liberalnym worku. Jesteœmy z
epoki, której ju¿ nie ma, choæ
nie odesz³a w sposób natural-
ny. Ktoœ jej w tym pomóg³.
Zosta³a zrestrukturyzowana
w sposób zaplanowany. “Pla-
niœci” odnieœli socjotechniczny
sukces. W obecnym, kolek-
tywnym (wspólnym) polsko -
niemieckim pañstwie unijnym
miêdzy Renem a Bugiem, a
szczególnie miêdzy Odr¹ a
Bugiem, powstaje ju¿ coœ, o co
Niemcy – pogrobowcy Hitlera
– od dawna zabiegali. Po nie-
miecku nazywa siê to: “eine
europäische kollektive Iden-
tität” czyli “kolektywna to¿sa-
moœæ europejska”. Sami
Niemcy nie odnieœliby w Pol-
sce takiego “sukcesu”. Pomo-
g³y im tysi¹ce polskojêzycz-
nych zdrajców. Jest wiêc “ko-
lektywny sukces europejski”,
o który hitleryzm przezornie
zacz¹³ zabiegaæ wtedy, gdy
dogorywa³, a po wojnie znalaz³
przemo¿nych protektorów:

“Esesman Peiper, jeden z
katów Francji, bez przeszkód
g³osi apel „do wszystkich wier-
nych wielkiej idei SS”: „Nie
zapominajcie, ¿e w kadrach
broni SS zginêli pierwsi Eu-
ropejczycy. Nie zatrzymujcie
siê w po³owie drogi. Idea eu-
ropejska jest jedyn¹, dla któ-
rej warto dziœ jeszcze walczyæ.
Nigdy nie byliœmy bli¿si jej
urzeczywistnienia.” (Tadeusz
Sarnecki, Ostatnie 12 minut
Himmlera, “Dooko³a Œwiata”,
nr 8, Warszawa, 21 II 1954, s.
8).

A któ¿ to niedawno
upstrzy³ Polskê plakatami,
wzywaj¹c Polaków, by w re-
ferendum g³osowali za “Eu-
rop¹” – by byli “Europejczy-
kami”? Pytam o to tych, któ-
rzy poszli za tym podstêpnym
g³osem w kierunku wskazywa-
nym wczeœniej przez Hitlera,
a potem przez jego upiory?
Niestety, nie pytaj¹c o zdanie

Narodu Polskiego, jeszcze
wczeœniej postawiono Go
przed innym faktem:

“Przebaczamy i prosimy o
przebaczenie”. Ofiary popro-
si³y kata, by zechcia³ im
³askawie wybaczyæ, po czym
obie te strony pad³y sobie w
objêcia. Pad³a szczególnie
Polska. Pad³a i dalej pada.
Kat dziœ zaœ rozkwita, niby
ongiœ ró¿e na klombie przy
krematorium na Majdanku.
W duchu nowoczesnoœci, libe-
ralizmu, ekumenizmu i syn-
kretyzmu mamy tak “przeba-

czaæ bez koñca” wszystkim po
kolei: szaulisom, upowcom,
w³asowcom z ROA i wszyst-
kim innym, którzy od XVII
wieku niczego innego nie pra-
gn¹, jak rozszarpania naszej
Ojczyzny i ostatecznego roz-
wi¹zania kwestii polskiej. S¹
bliscy tego celu.

Pan chyba nie zauwa¿y³,
¿e albo nie ma ju¿ w Polsce
polskiej wiêkszoœci, z³o¿onej z
Polaków albo stanowimy ju¿
nic nie znacz¹c¹ mniejszoœæ,
co w³aœnie odzwierciedli³ son-
da¿ dziennika. Tutejsi “Euro-
pejczycy”, formalnie zwani
“Polakami”, zostali œwietnie
“wyedukowani” przez liberal-
nych nauczycieli, szczególnie
w latach po okr¹g³ym stole

czyli karuzeli. Oto zaledwie
paru zas³u¿onych edukato-
rów albo ojców sukcesu, któ-
rego Pan “nie rozumie”:

Niemieccy wspó³autorzy
pracy zbiorowej pt. Utracona
Ojczyzna, Poznañ 1996, nie
raczyli zauwa¿yæ zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych do-
tycz¹cych II wojny œwiatowej,
bredz¹c jedynie o biednych
wypêdzonych Niemcach, w
tonacji typowej dla Zwi¹zku
“Wypêdzonych”, a popraw-
nie: Zwi¹zku Przesiedleñców.

Prof. Jerzy K³oczowski, nie
zawaha³ siê uj¹æ historiê II
wojny œwiatowej, nie wskazu-
j¹c, kto by³ napastnikiem, a
kto – ofiar¹. Druga wojna
œwiatowa w ujêciu tego na-
ukowca nie mia³a przyczyn.
Wywo³a³a jedynie bezprzy-
czynowe skutki: ofiary wœród
Europejczyków. Swoim nie-
zrozumia³ym wyk³adem, wy-
g³oszonym w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, w dniu
20 marca 1995 roku, pt.
Chrzeœcijañstwo i podwaliny
Unii Europejskiej,, przyczy-
ni³ siê do wytworzenia – przy-
najmniej w œwiadomoœci nie-
których s³uchaczy – fa³szywe-
go obrazu II wojny œwiatowej
w Europie, do zatarcia ró¿ni-

cy miêdzy napastnikiem, któ-
ry wywo³a³ wojnê, a jego ofia-
rami. Wyk³ad zawiera dzie-
si¹tki eufemizmów, wypacza-
j¹cych obraz II wojny œwia-
towej i roli hitlerowskich Nie-
miec. Autor pisze w taki spo-
sób, ¿e odnosi siê wra¿enie,
i¿ by³a wprawdzie w Europie
jakaœ wojna, ale nie wiadomo,
kto i kiedy j¹ wywo³a³: “A tam
na Zachodzie, Niemcy, W³o-
chy i Francja kompletnie roz-
bite, Anglia zaœ nies³ychanie
os³abiona.” Z takich w³a-
œnie wyk³adów, jak ten
“os³awiony” ju¿ wyk³ad
prof. K³oczowskiego, na-
wet ma³o rozgarniêty nie-
uk natychmiast wyci¹-
gnie wniosek, ¿e Niemcy
te¿ stali siê ofiarami II
wojny œwiatowej i cierpie-
li na równi z Polakami,
Anglikami, ¯ydami itd.

Ks. Prof. Leon Dyczewski,
który wskaza³, ¿e Auschwitz
i Czarnobyl maj¹ wspólny
mianownik: “[...] Oœwiêcim,
Majdanek lub rejon Czarnoby-
la. Zmasowana w tych miej-
scach œmieræ zosta³a spowodo-
wana zbyt du¿ym zaufaniem
do inteligencji techniczno -
ekonomicznej [...]”. Czyli pre-
cyzyjnie zaplanowane hitle-
rowskie ludobójstwo autor
œmia³ porównaæ z sowieckim
niechlujstwem i niedbalstwem
czyli w koñcu – z dzie³em
przypadku! Oto liberalne
“rozumowanie”.

Doktorant z Uniwersytetu
Œl¹skiego szczyci siê po-
myœln¹ obron¹ rozprawy na-
ukowej pt. Dzia³alnoœæ kultu-
ralna w obozie koncentracyj-
nym Auschwitz-Birkenau.
Niemcy i Polacy wspólnie tam
widaæ cierpieli, zajmuj¹c siê
kul tur¹ ...

Bernd Martin, autor ksi¹¿-
ki pt. Der Warschauer Au-
fstand 1944 (Powstanie War-
szawskie 1944) postawi³ znak
równoœci miêdzy polsk¹ m³o-
dzie¿¹ w szeregach Armii
Krajowej a nieletnimi Niem-
cami wcielonymi do Wehr-
machtu, kiedy hitlerowska
bestia III Rzeszy Niemieckiej
dogorywa³a pod ciosami
Sprzymierzonych.

Ka¿dy liberalny, “politycz-
nie poprawny” dziennikarz,
jak np. autor artyku³u pt.
Adolf Hitler M³odoœæ tyra-
na (“Kurier Lubelski”, 26 VIII
1994), który pisze o “kontro-
wersyjnej osobowoœci Hitle-
ra”. Prawda, jaka elegancja?
Tygodnik “Myœl Polska” za-
mieœci³ nie tak dawno temu

na pierwszej stronie zdjêcie
Hitlera w pe³nej gali. S¹ to
haniebne fakty œwiadcz¹ce o
skandalicznej niewiedzy
wiêkszoœci obywateli RP.  To
niewiedza prowadzi Polskê
wprost do przepaœci. Tak zwa-
ne autorytety s¹ po prostu
g³uche i œlepe. Czêœæ Polaków
nie chce samodzielnie myœleæ.
Czêœæ zaœ doprowadzona zo-
sta³a do stanu takiej nêdzy
materialnej i duchowej, ¿e
myœl¹ jedynie o przetrwaniu
do jutra, jeœli ju¿ nie o samo-
bójstwie.

   Szefowie obecnego
NSZZ Solidarnoœæ nawet
nie s¹ w stanie zrozumieæ,
¿e w czerwcu – sierpniu
1980 ich Zwi¹zek nie wal-
czy³ o to, by polski prze-
mys³ zosta³ zlikwidowany,
a robotnicy – bez œrodków
do ¿ycia wraz z ich rodzi-
nami! Taka w³aœnie po-
tworna niewiedza i nie-
œwiadomoœæ doprowadza
do tak “rewelacyjnych”
wyników sonda¿y. Nawia-
sem mówi¹c, wyniki podob-
nych sonda¿y ustawicznie
wciskaj¹ nam inny “kit”: “pre-
zydent Kwaœniewski, premier
Miller oraz SLD ciesz¹ siê
niezmiennym poparciem
wiêkszoœci ankietowanych”!..
Dziêki Bogu i dziêki dwóm
w/w panom oraz ca³emu SLD,
b³ogi jest spokój w Polsce, b³o-
gie s¹ nastroje, cisza i porz¹-
dek niby na cmentarzu, œwie-
¿o po pogrzebie...

Podczas procesu pana Œwi-
tonia, us³yszeliœmy z ust jed-
nej z dziennikarek, ¿e teraz
w Polsce “nie wolno atakowaæ
Niemców”. Niemcy to chlebo-
dawcy. Daj¹ Polakom pracê.
Jak zawsze – dodaje hrabia
von Lambsdorff, maj¹c ani
chybi na myœli i saksy, i nie-
wolnicz¹ katorgê w hitlerow-
skich lagrach, i kopanie do³ów
przed egzekucj¹. Podobnie je-
den z Noblistów ju¿ oœmieli³
siê napisaæ, ¿e “[...] nie wa¿-
ne, kto panem, a kto – niewol-
nikiem”. Na okreœlone pytanie
sonda¿u “Rz”, z ³atwoœci¹
pada wiêc po¿¹dana odpo-
wiedŸ. Nie wa¿ne, kto by³ w
obozie panem kapo i mordo-
wa³, a kto – niewolnikiem,
cierpi¹cym i umieraj¹cym w
milczeniu. Ani Pan ani ja nie
wziêlibyœmy przecie¿ udzia³u
w takim “sonda¿u”. “Rz” do-
brze wie, z kim rozmawiaæ, by
uzyskaæ odpowiedŸ, na jak¹
czeka.

Dokoñczenie ze strony 1
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Sukcesem nazwano te¿
wspólne spotkania niektó-
rych by³ych ¿o³nierzy Armii
Krajowej oraz... SS i Wehr-
machtu na Westerplatte i w
innych miejscach. Kaci brata-
li siê z niektórymi jeszcze ¿y-
j¹cymi ofiarami. Jedni i dru-
dzy dopiero po tym akcie stali
siê “Europejczykami”... Oto
synkretyczny ob³êd, któremu,
niestety, od lat patronuje i
sekunduje znaczna czêœæ
hierarchii Koœcio³a.

Frau Steinbach bez trudu
zbuduje Centrum “wypêdzo-
nych” Niemców w sercu Eu-
ropy. Byæ mo¿e te¿ Pan napi-
sze, ¿e “nie rozumie”, jak mo-
g³o do tego dojœæ.

Ani Herr Fischer, ani Herr
Schroeder nie rz¹dz¹ Niem-
cami. Ani panowie Miller i
Kwaœniewski – Polsk¹.

Decyzje zapadaj¹ podczas
niejawnych obrad grupy Bil-
derberg, Banku Œwiatowego
i Miêdzynarodowego Fundu-
szu Walutowego. Tak zwani
“prezydenci pañstw europej-
skich” bardzo grzecznie odbie-
raj¹ jedynie telefony, bacz¹c,
by œciœle siê stosowaæ do prze-
kazanych im t¹ drog¹ pole-
ceñ. Wiêcej na ten temat mo¿-
na przeczytaæ w t³umaczonej
w³aœnie na jêzyk polski ksi¹¿-
ce w jêzyku francuskim: Ber-
nard Tissier de Mallerais,
Marcel Lefebvre, Clovis 2002.

Na uciechy t³umu prze-
znacza siê uzgodnione “infor-
macje” dla kolorowych, ha³a-
œliwych “og³upiaczy” (tzw. im-
becylizatorów), zwanych me-
diami. Bez przerwy tam jakiœ
ktoœ – mo¿e Goebbels, mo¿e
jego upiór – bêbni w nich i
dudni o demokracji i prawach
cz³owieka.

W ramach tego ob³êdu
funkcjonuje liberalna metoda
“edukowania” m³odzie¿y. Nie
wartoœciuje siê, nie ocenia,
nie krytykuje. Wpisujemy je-
dynie krzy¿yk albo kreskê we
wskazanej kratce. Nauki hu-
manistyczne uznano za zbêd-
ne. Wyj¹tek stanowi socjo-
technika, bo ³otrom przynosi
ona “szybki zysk”. Doprowa-
dza do sukcesów, których Pan
“nie rozumie”. S¹ to sukcesy,
do których miêdzy innymi
przyczyni³o siê grzebanie na
cmentarzu w polskiej ziemi
szcz¹tków siepaczy z SS, We-
hrmachtu i gestapo, oprawców
z Auschwitz, przy dŸwiêkach
Mazurka, w asyœcie kompanii
honorowej  Wojska Polskiego,
w obecnoœci ró¿nych ¿yj¹cych

czarnych eminencji czy eksce-
lencji. Co o tym myœl¹ ludzie?
Myœl¹ tak, ¿e póŸniej jest z
tego wynik sonda¿u w “Rz”: “A,
widocznie ci biedni Niemcy z
SS i gestapo tak samo ucier-
pieli od wojny, jak i Polacy,
skoro siê im teraz gra Mazur-
ka i z tak¹ pomp¹ grzebie w
polskiej ziemi, a jeszcze i bi-
skup ich b³ogos³awi czyli jak-
by sam Ojciec Œwiêty...” Oto

do czego prowadzi libera-
lizm. Wszystko niszczy
znacznie wydajniej, ani¿e-
li totalitarny komunizm
razem z jego najbli¿szym
krewnym – narodowym so-
cjalizmem!

Wspomniany pogrzeb -
ob³êd odnotowa³ jedynie pan
Jerzy Urban w tygodniku
“NIE” (SS Rusza do Nieba,
“NIE”, nr 44, 2002), s³usznie
zauwa¿aj¹c, ¿e niektórzy Po-
lacy nauczyli siê samodziel-
nie pluæ sobie w twarz.

Pisze Pan, ¿e nigdzie w
Warszawie nie ma tablic o roz-
strzelaniu Niemców pod mu-

rem. Nic nie szkodzi. Powiem,
pos³uguj¹c siê liberalnym jê-
zykiem k³amstwa, ¿e by³y ta-
kie tablice, ale zniszczyli je
komuniœci. Ju¿ bez niesto-
sownych ¿artów, zwrócê uwa-
gê na fakt, ¿e w jednym
z urzêdów czeka na rozpa-
trzenie obywatelski wniosek o
zbudowanie “pomnika folks-
dojcza”. Czekamy zatem na
rozpoczêcie prac – akt erek-

cyjny, kamieñ wêgielny, uro-
czyste poœwiêcenie w obecno-
œci... itd. Paru by³ych faszy-
stów zosta³o og³oszonych
œwiêtymi (np. w Chorwacji,
zob. Rodney Atkinson : Po-
wstaje faszystowska Europa,
Lublin 2002. Innymi s³owy,
Koœció³ rzymskokatolicki, jak-
¿e ciê¿ko doœwiadczony w cza-
sie II wojny œwiatowej przez
ludobójczy hitleryzm, nie tyl-
ko, ¿e wybacza wszystkim lu-
dobójcom, ale i wszystko
puszcza w niepamiêæ, zrównu-
je kata z ofiar¹ na o³tarzu
ob³êdnej mi³oœci. Obecny, po-
soborowy Koœció³ przestaje

byæ tradycyjnym Koœcio³em
rzymskokatolickim. Niestety,
wiêkszoœæ wyznawców katoli-
cyzmu w ogóle tego nie do-
strzega. Te¿ ju¿ by mnie wiêc
nie zdziwi³o zawi¹zanie siê
wœród tutejszych obywateli
Zagonu Socjalistycznych
Urzêdów Europejskich (dalej,
w skrócie: UE) czyli by³ych
Polaków, “obywatelskiego ko-
mitetu budowy pomnika kanc-
lerza III Rzeszy”.

Szymon Wiesenthal wielo-
krotnie ostrzega³, ¿e w Euro-
pie odrodzi³ siê faszyzm.
Oczywiœcie. Odrodzi³ siê. Ty-
si¹ce faktów o tym œwiadczy,
ale nie ¿yj¹ ju¿ w wiêkszoœci
ludzie, którzy doœwiadczyli na
sobie dzia³añ tego systemu.
Pozostali “Europejczycy”, po
zniszczeniu w Europie wszyst-
kich suwerennych pañstw na-
rodowych (cel nr 1, tak Stali-
na, jak i Hitlera), otumanieni
przez liberalnych edukatorów
i zawodowych k³amców, œwia-
domie wypaczaj¹ dzieje. Son-
da¿ “Rz” to sukces na skalê
kontynentu. Niemiec – Polak,
dwa bratanki, do obozu i
³apanki.

Generalna Gubernia, w
której Pan ¿y³ i walczy³ z hi-
tlerowsk¹ besti¹ (podobnie
jak setki tysiêcy innych, a
wœród nich i œp. mój Ojciec,
¿o³nierz Armii Krajowej)
okreœlona zosta³a przez jed-
nego z europejskich laure-
atów Nagrody Nobla, jako
Gangster Gau (kraj bandy-
tów). I Pan i mój Ojciec byli
zatem – w liberalnym rozu-
mieniu – bandytami, bo wal-
czyli z Besti¹.

Bestia pali³a ksi¹¿ki. Dzi-
siaj, z bibliotek ju¿ siê usuwa
polskie ksi¹¿ki, oddaj¹c je na
przemia³. Dzieje II wojny
œwiatowej s¹ perfidnie wypa-
czane. A dowody zbrodni –
usuwane. Ten, kto tego jesz-
cze nie widzi, wkrótce siê
przekona, gdy zabraknie cza-
su na myœlenie. Œwiat bez
pañstw i narodów, gdzie prze-
bacza siê ludobójcom, nie-
uchronnie wpada ponownie w
³apy ludobójców, pomimo ca-
³ej gadaniny ob³udnej, któr¹
nasycona jest zagonowa pro-
paganda – jak Europa d³uga i
szeroka. Bardzo dok³adnie
napisa³em o tych sprawach w
ksi¹¿ce pt. Razem z Niemca-
mi (Lublin 2003), ale “Polacy”,
którzy odpowiadaj¹ na sonda-
¿e “Rz” nie czytaj¹ ksi¹¿ek.

Ca³y œwiat siê wali, kiedy
czytamy w ultraliberalnych

podrêcznikach, ¿e zarówno
Chrystus, jak i Hitler to po-
stacie charyzmatyczne (Hen-
ri Mendras, Elementy socjo-
logii, Wroc³aw 1997; Norman
Goodman, Wstêp do socjolo-
gii, Poznañ 1997). Z takich
w³aœnie podrêczników korzy-
staj¹ studenci. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e potem wypisuj¹ nie-
mal bluŸniercze brednie w
podsuwanych im sonda¿ach
“Rz”, skoro libera³owie umie-
œcili Hitlera obok Chrystusa,
wi¹¿¹c jeszcze Panu Bogu
rêce „prawami cz³owieka”, jak
gdyby praw Boskich  nie by³o.

Wszystko jest doskonale
zrozumia³e. S¹ ³ajdackie
przyczyny i ³ajdackie skutki.
To dalszy ci¹g “cywilizacji
ob³êdu” – jak pisa³ prof. Kon-
rad Wielloch w odniesieniu do
hitleryzmu, niby rak rozra-
staj¹cy siê na naszych
oczach.

W Berlinie, 29 marca 1982
roku odby³a siê defilada “zwy-
ciêskich” wojsk polskich i
niemieckich po wspólnym roz-
prawieniu siê honeckerow-
skich Niemców i jaruzelskich
Polaków z Niezale¿nym Sa-
morz¹dnym Zwi¹zkiem Zawo-
dowym Solidarnoœæ. Defiladê
odbierali panowie Honecker i
Jaruzelski. Nie zdziwi mnie
kolektywna defilada wojsk
polsko-niemieckich w Alejach
Jerozolimskich w czasie
pierwszych obchodów jakiegoœ
nowego œwiêta UE, np. 1
wrzeœnia 2004 roku. Diabe³ by
tego nie wymyœli³, ale od cze-
go s¹ libera³owie?

Maszerowali i rzeczywiœcie
dalej maszeruj¹ – id¹c jak la-
wina, i wszystko wali siê
w gruzy: od œwiadomoœci i
to¿samoœci pojedynczych osób
poczynaj¹c – poprzez ruinê
autorytetu Noblistów i nisz-
czenie ogólnoludzkiego syste-
mu wartoœci o tysi¹cach lat
tradycji – na likwidacji pañstw
i neutralizacji narodów koñ-
cz¹c. Oto New Age. Toleran-
cja. Pluralizm. Przebaczenie i
zapomnienie. Ekumenizm
synkretyczny. Pokorny dialog
z diab³em.

Z powa¿aniem dla Pana,
bez powa¿ania dla diab³a

Jerzy Wieluñski
Wiceprzewodnicz¹cy
Polskiej
Wspólnoty Narodowej
Oddzia³ Lublin

K a t    c z y    o f i a r a ?
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publice Czeskiej?  Jak po-
traktowa³ je s¹d konstytu-
cyjny (28)?
4. Dlaczego w telewizji i w
radiu wystêpowali tylko
zwolennicy wejœcia Republi-
ki Czeskiej do Unii Europej-
skiej, nigdy zaœ oponenci?
Kto pokrywa koszty telewi-
zji i radia!
5. Podana suma 200 milio-
nów przedstawia finansowe
wsparcie, w którym partycy-
puj¹ wszyscy podatnicy.
Ca³a ta kwota zosta³a wyko-
rzystana dla politycznych
interesów. Dlaczego Mini-
sterstwo Spraw Zagranicz-
nych zwróci³o siê tylko do
niektórych agencji a pozo-

sta³e organizacje zignorowa-
³o?
6. Obowi¹zkiem przedstawi-
cieli rz¹du Republiki Cze-
skiej jest informowaæ obiek-
tywnie ludnoœæ o rzeczywi-
stych planach Unii Europej-
skiej, celach i wymaganiach
oraz o osi¹gniêtych wyni-
kach gospodarczych w kra-
jach cz³onkowskich. Tak czy
nie? W danym wypadku w
Republice Czeskiej chodzi³o
o medialn¹ kampaniê agita-
cyjn¹ za wszelk¹ cenê, któ-
ra by³a prowadzona w for-
mie medialnego terroru. Ale
sfa³szowane informacje
przekazywane przez polity-
ków maj¹ charakter zdrady
ojczyzny! I to nie tylko zdra-
dy ojczyzny.

Wielkie Niemcy to marzenie naszych zachodnich s¹sia-
dów, które jest wci¹¿ obecne w ich umys³ach. To myœlenie
przyczyni³o siê do najwiêkszej katastrofy jaka dotknê³a Œwiat.
Niestety Niemcy nie potrafi¹ wyci¹gn¹æ wniosków z w³asnych
b³êdów i dziœ po raz kolejny staraj¹ siê udowodniæ, ¿e czarne
jest bia³e. Centrum Przeciwko Wypêdzonym, Erika Steinbach,
Otto Schily, Edmund Stoiber oraz Pat Cox to dzisiejsze sym-
bole wybielania historii.

To nazwy i nazwiska, które jednoznacznie poni¿aj¹ Na-
ród Polski. Ci ludzie pluj¹ w twarz naszym ojcom i dziadom,
którzy przelewali krew w walce z odwiecznym wrogiem. To

jednak tak¿e nowoczeœni politycy buduj¹cy tzw. now¹ Euro-
pê.

Najjaœniejsz¹ gwiazd¹ wœród wy¿ej wymienionych jest Pat
Cox, szef Parlamentu Europejskiego, który nazwa³ wypêdze-
nie Niemców po drugiej wojnie œwiatowej wielkim bezpra-
wiem. Swoje k³amliwe przemówienie wyg³osi³ podczas 54.
Zjazdu Niemców Sudeckich.

Powiedzia³ wówczas:
„Mam szczególn¹ przyjemnoœæ przekazaæ wam pos³anie Par-
lamentu Europejskiego. (...) Jestem bardzo œwiadom tego,
(...) ¿e powojenne wypêdzenie Niemców i Wêgrów by³o wiel-
kim bezprawiem. B¹dŸcie proszê pewni, ¿e cierpienie wypê-
dzonych nie zosta³o zapomniane podczas dyskusji o przy-
st¹pieniu nowych krajów do Unii Europejskiej”

Najbardziej niebezpieczne jest to, ¿e s³owa te wypowie-
dzia³ adwokat Polski w jej staraniach o przyst¹pienie do Unii
Europejskiej.

Akt wysiedlenia Niemców z ziem polskich by³ dziejowym
aktem sprawiedliwoœci dlatego domagamy siê:

1. Uznania Eriki Steinbach, Otto Schiliego, Edmund Stoibe-
ra oraz Pat Coksa za persona non grata, przed 17 wrzeœnia
(planowan¹ wizyt¹ w Polsce Pata Coksa).

2. Rozpisania referendum w sprawie wyst¹pienia Polski z
Unii Europejskiej.

3. Wyp³acenia Polsce przez Niemcy reperacji wojennych.

Apelujemy tak¿e do w³adz niemieckich o delegalizacjê
Zwi¹zku Wypêdzonych.

Jacek Tomasiak
Prezes Stowarzyszenia
Awangarda Narodowa

7. Media s³u¿y³y równie¿ wy-
st¹pieniom przedstawicieli
Unii Europejskiej, którzy
swoim dzia³aniem wtr¹cali
siê do wewnêtrznych spraw
naszego kraju (Ramiro Ci-
brian oraz inni...)
8. Kto finansowa³ prywatn¹
aktywnoœæ (plakaty, ...) pro-
paguj¹c¹ dla naszej republi-
ki Uniê Europejsk¹. Czy w
naszym kraju mo¿na w for-
mie plakatów i w inny spo-
sób prowadziæ dzia³alnoœæ
propagandow¹ jak¹ siê
uzna za stosown¹? Jakie
zagraniczne organizacje fi-
nansowa³y tê kampaniê?

Pavel Poláèek

OŒWIADCZENIE Czeskie referendum,
ale ten sam schemat

Dokoñczenie ze strony 1

Pikieta Stowarzyszeñ "Niklot" i "Awangarda Narodowa" pod ambasad¹
RFN, 06.09.2003
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P r z e g l ¹ d  w y d a r z e ñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Wydzia³ Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
roczne podyplomowe studnia mened¿erskie dla twórców,

artystów i animatorów kultury.

Studnia s¹ kierowane do pracowników i kadry kierowniczej
instytucji kulturalnych oraz  samorz¹dowych, ludzi kultury,

historyków, konserwatorów zabytków, bibliotekarzy i wydaw-
ców, teatrologów, muzeologów, etnografów i socjologów.

Studia umo¿liwiaj¹ zdobycie kwalifikacji mened¿erskich niezbêd-
nych do efektywnego prowadzenia projektów i przedsiêwziêæ

kulturalnych, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzi-
nie kultury.

Szczegó³owych informacji udziela mgr Maria Kujcys_So³obodow-
ska Wydzia³ Zarz¹dzania U.W. 02-678 Warszawa, ul. Szturmo-
wa 3, tel./fax (0-22) 8315374,  tel. gsm 602768287. Szersze
informacje s¹  równie¿ dostêpne pod adresem internetowym

http://www.wz.uw.edu.pl/studia/psm.htm

OG£OSZENIE

10.08.2003
W po³udniowej Francji na p³a-
skowy¿u Larzac odby³ siê
„Letni uniwersytet antyglo-
balizacyjny” zorganizowany
przez ruch „Zbudowaæ soli-
darny œwiat” i francuskiego
hodowcê Jose Bove. Przyby-
³o oko³o 150 - 200 tysiêcy
uczestników, a kolejni nie
mogli przybyæ ze wzglêdu na
policyjn¹ blokadê dróg dojaz-
dowych. Spotkanie by³o po-
œwiêcone krytyce dzia³añ
Œwiatowej Organizacji Han-
dlu (WTO).

14.08.2003
Najwy¿sza Izba Kontroli z³o-
¿y³a do prokuratur w War-
szawie i Lubinie zawiadomie-
nia o pope³nieniu przestêpstw
podczas sporz¹dzania rapor-
tu o stanie spó³ek skarbu pañ-
stwa w momencie przejmo-
wania rz¹dów przez koalicjê
SLD/UP. „Raport Otwarcia”
mówi³ o bardzo z³ej kondycji
spó³ek skarbu pañstwa, któ-
ra by³a spowodowana z³ym
zarz¹dzaniem za rz¹dów ko-
alicji AWS/UW. Obecnie oka-
za³o siê, ¿e urzêdnicy Mini-
sterstwa Skarbu Pañstwa
zniszczyli, ukryli i usunêli
niektóre dokumenty, które w
innym œwietle przedstawia³y
kondycje spó³ek skarbu pañ-
stwa.

15.08.2003
W trakcie uroczystoœci obcho-
dów œwiêta Wojska Polskiego,
arabskich goœci przyby³ych
do siedziby  polskich oddzia-
³ów czêstowano grochówk¹
ugotowan¹ na miêsie wie-
przowym. Dla Arabów, szcze-
gólnie g³êboko wierz¹cych

szyitów, którzy zamieszkuj¹
polsk¹ strefê w Iraku jest to
g³êboka obraza. Jak do tej
pory szejkowie nie dowiedzie-
li siê o tym fakcie, ale dobit-
nie to œwiadczy o braku zna-
jomoœci miejscowych zwycza-
jów i nie przygotowaniu  mi-
sji w Iraku.

18.08.2003
Amerykañscy ¿o³nierze za-
strzeli Mazena Dana - Pale-
styñczyka, kamerzystê agen-
cji informacyjnej Reuter. Na-
st¹pi³o to w  trakcie filmowa-
nia wiêzienia Abu Ghraib na
przedmieœciach Bagdadu.
Strza³y oddano z czo³gu.
Wczeœniej 8 kwietnia br. w
podobnych okolicznoœciach
zamordowano ukraiñskiego
kamerzystê pracuj¹cego dla
tej agencji. Wtedy amerykañ-
ski czo³g ostrzela³ hotel „Pa-
lestyna” w Bagdadzie. W
œledztwie stwierdzono, ¿e by³
to „nieszczêœliwy wypadek”.

19.08.2003
Gazeta „¯ycie Warszawy” po-
informowa³a, ¿e koszty zaku-
pu samolotu wielozadanio-
wego F-16 bêd¹ o 700 milio-
nów USD wy¿sze, ni¿ oficjal-
nie podawane z powodu ob-
jêcia zakupu op³atami celny-
mi, VAT i akcyzowymi przez
Uniê Europejsk¹. Jako cz³o-
nek UE bêdziemy podlegaæ
unijnym regulacjom celnym,
które nak³adaj¹ c³o, VAT i
akcyzê do 20% wartoœci zaku-
pionego poza UE sprzêtu woj-
skowego. Powy¿sze kwoty tra-
fi¹ do bud¿etu UE i nie zo-
sta³y ujête w wyliczeniach
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej i  Finansów.

20.08.2003
Najwy¿sza Izba Kontroli opu-
blikowa³a raport na temat
wykorzystania funduszy z
unijnego programu PHARE
za rz¹dów koalicji AWS/UW
w latach 1997 - 2001. Kon-
trola objê³a wydatki w kwo-
cie  67 milionów z³otych tj.
41% ogó³u œrodków, z czego
niezgodnie z przeznaczeniem
wydano 12 milionów z³otych
(18%). NIK szczególnie zwró-
ci³ uwagê na niegospodarne
wykorzystanie 287 tysiêcy
z³otych i niecelowe 920 tysiê-
cy z³otych, które wydatkowa-
no na zakupy luksusowych
samochodów, specjalne ubez-
pieczenia na ¿ycie pracowni-
ków „Funduszu Wspó³pracy”,
obchody rocznic i jubile-
uszów, bale, przejazdy lotni-
cze w klasie business i poby-
ty w luksusowych hotelach.

W okresie objêtym kon-
trol¹ wydatki w³asne w
UKIE wynios³y 19 milionów,
z³ z czego niezgodnie z za-
wartymi umowami wydatko-
wano 7,5 miliona z³otych, za
które kupiono: 3 luksusowe
samochody BMW, urz¹dzenia
klimatyzacyjne, centrale te-
lefoniczn¹.

W okresie objêtym kon-
trol¹  „Fundusz Wspó³pracy”
- instytucja zarz¹dzaj¹ca
wydatkowaniem œrodków z
programu PHARE wydatko-
wa³a na wynagrodzenia
kwotê 9,5 miliona z³otych
(194 zatrudnionych), zakupi-
³a powierzchnie biurow¹ za 4
miliony z³otych, zaœ na obs³u-
gê prawn¹, administracyjn¹
i ksiêgow¹, op³aty telekomu-
nikacyjne, czynszowe ³¹cznie
kwotê 10 milionów z³. W wy-
niku kontroli w „Funduszu
Wspó³pracy” stwierdzono
brak sprzêtu bêd¹cego wypo-
sa¿eniem biur na ³¹czn¹ kwo-
tê 102 tysiêcy z³.

W okresie 1997 - 2001 z
funduszu PHARE wydatko-
wano 163 miliony z³ z czego
wydatkowanie procentowo
wynios³o: Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej 12%,
Fundacja „Centrum Europej-
skie Natolin” 35%, Fundacja
„Fundusz Wspó³pracy” 17%,
ministerstwa i urzêdy cen-
tralne - 13%, instytucje  spo-
za administracji rz¹dowej -
23%.

Z funduszy „PHARE” za
poœrednictwem „Funduszu
Wspó³pracy” zakupywano

równie¿ sprzêt dla Agencji
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR),
przeznaczony na urucho-
mienie Zintegrowanego Sys-
temu Zarz¹dzania i Kontroli
ZSZiK-IACS. W ramach
tych zakupów wydatkowano
niezgodnie z umowami co
najmniej 1 milion 890 tysiê-
cy euro.

Z powodu niedostateczne-
go nadzoru opóŸniono do-
stawê z firmy JFK sprzêtu
do kolczykowania zwierz¹t i
kolczyków, co spowodowa³o
utratê œrodków z funduszu
PHARE w wysokoœci 110 ty-
siêcy euro.

ARiMR przy budowie sys-
temu transportu obs³uguj¹-
cego Zintegrowany System
Zarz¹dzania i Kontroli
ZSZiK-IACS nie przeprowa-
dzi³a procedur przetargo-
wych. Z naruszeniem usta-
wy o zamówieniach publicz-
nych i wyraŸnie widoczn¹
niegospodarnoœci¹ wybrano
ofertê dealera FIAT-a, PKN
Orlen i Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego „Warta”.

Dalej NIK w raporcie wy-
mienia wykryte nieprawi-
d³owoœci w wykorzystaniu
œrodków z funduszu PHARE
w nastêpuj¹cych instytu-
cjach: Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów (65 tysiêcy
z³), Suwalskie Stowarzysze-
nie Pracodawców (79 tysiê-
cy z³), firma „Tysol” (65 ty-
siêcy z³).

W okresie objêtym kon-
trol¹ „Fundusz Wspó³pracy”

zaprzepaœci³  mo¿liwoœæ
otrzymania 17 milionów z³o-
tych dodatkowych œrodków.
W wyniku niewykorzysta-
nia œrodków z programu
PHARE na koniec 2000 roku
Polsce przepad³o bezpowrot-
nie 4,5 miliarda euro. Do
koñca wrzeœnia 2001 wyko-
rzystano ³¹cznie 189 milio-
nów  euro, czli 58% œrodków
przyznanych w ramach pro-
gramu PHARE

Raport wykaza³ nieprawi-
d³owe funkcjonowanie w in-
stytucjach centralnych jed-
nostek kontroli wewnêtrznej
lub ich brak oraz wskaza³ na-
stêpuj¹ce osoby  jako odpo-
wiedzialne za malwersacje,
nadu¿ycia i zaniedbania: Mi-
nistrowie Rolnictwa: Jacek
Janiszewski, Artur Balazs,
Jaros³aw Kalinowski; urzêd-
nicy Ministerstwa Rolnictwa:
Zbigniew Chrzanowski, Hen-
ryk Wujec, Czes³aw Siekier-
ski, Robert Gmyrek, Jerzy
Plewa; Prezesi Agencji Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa: Andrzej Œmie-
tanko, Miros³aw Mielniczuk,
Aleksander Bentkowski;
Cz³onkowie Zarz¹du „Fundu-
szu Wspó³pracy”: Wojciech
Paciorkiewicz, Maria Szre-
der, Robert Malicki, Beata
Olbrycht, Pawe³ Samecki,
Aleksander Garczarek, Ta-
deusz Kozek; Cz³onkowie
Zarz¹du Fundacji „Fundusz
Wspó³pracy”: Robert Malic-
ki, Maria Szreder , Wojciech
Paciorkiewicz; UKIE: Ry-
szard Czarnecki, Pawe³ Sa-
mecki, Jacek Saryusz-Wol-
ski. Czêœæ z w/w osób jest na-
dal zatrudniona w instytu-
cjach zwi¹zanych z rozdzia-
³em funduszy z UE.

W dniu 11 wrzeœnia br. redakcja "Wspólnoty" otrzyma³a od czytelnika z
USA wzór nowej wersji banknotu
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chowoœci i obyczaju, a dla
przeciêtnego widza niesie
ogromny walor poznawczy.

Bardzo interesuj¹ce i ro-
bi¹ce wra¿enie realistyczno-
œci maj¹ sceny dotycz¹ce
œwi¹tyni i obrzêdowoœci s³o-
wiañskiej  oraz „komunikacji”
ludzi z bóstwami. Mam tu na
myœli np. obrzêdy Jaruchy,
które maj¹ u³atwiæ Mili poœlu-
bienie Ziemka, czy np. mo-

ment z³o¿enia przez Ziemka
dodatkowej ofiary w œwi¹ty-
ni, która ma przeb³agaæ bó-
stwa i umo¿liwiæ zabranie
Dziwy. Na znak aprobaty bo-
gów przez dach œwi¹tyni
wdzieraj¹ siê promienie s³o-
neczne do ciemnego wnêtrza,
a nad œwi¹tyni¹ przelatuje
orze³. Stanowi to wyraz s³o-
wiañskiego postrzegania
œwiata, w którym ogromne
znaczenie mia³a natura i
przyroda, bêd¹ce wyrazem
oddzia³ywania na œwiat mocy
boskich. S³owianie czcz¹c
twory przyrody czcili moce
boskie, które je stworzy³y, co
by³o bardziej logiczne, ni¿
czczenie wyrobów r¹k ludz-
kich.

G³ównym mankamentem
filmu jest czas jego trwania.
Film jest zbyt krótki. W nie-
ca³e dwie godziny nie da siê
w sposób wyczerpuj¹cy i sa-
tysfakcjonuj¹cy przedstawiæ
w¹tków ksi¹¿ki, tym samym
widza skazuje siê na skróty i
przemieszanie w¹tków. Bar-
dzo brakuje tych przynaj-
mniej 30 - 45 dodatkowych
minut.

Niepotrzebny jest równie¿
pewien manieryzm re¿ysera
manifestuj¹cy siê w chêci
„podci¹gniêcia” w¹tku z³ego
w³adcy i jego zbrodniczej ¿ony

pod tragediê szekspirowsk¹
czy zrobienia z Ziemka Robin
Hood’a.

 Chcia³bym równie¿ od-
nieœæ siê do filmu w kontek-
œcie politycznym. Jedynym
g³ównym w¹tkiem ksi¹¿ki,
który zosta³ przez re¿ysera
gruntownie zmieniony to w¹-
tek niemiecki. ¯on¹ ksiêcia
jest niewolnica, a nie niemiec-
ka ksiê¿na, znikn¹³ Niemiec
kupiec Hengo, zniknêli sascy
krewni ksiêcia, którzy napa-

dli na ziemie polskie. Re¿y-
ser Niemców zamieni³ na wi-
kingów.

Nale¿y siê tu doszukaæ
kontekstu politycznego. Oka-
zuje siê, ¿e w „wolnej” Polsce
nie mo¿na nakrêciæ filmu
zgodnie treœci¹ ksi¹¿ki Igna-
cego Kraszewskiego, która
wczeœniej zniknê³a ze spisu
lektur szkolnych. Re¿yser nie
po raz pierwszy zachowuje siê
bardzo „politycznie popraw-
nie”.

Poprzednio w 1999 roku
Jerzy Hoffman nakrêci³ film
„Ogniem i mieczem” pod
Ukraiñców „specyficznie”
przedstawiaj¹c t³o historycz-
ne walk Polaków z Chmielnic-
kim. Co te¿ by³o zgodne z
priorytetami politycznymi
budowania „niezale¿nej”
Ukrainy (t.j. Ukrainy wrogiej
Rosji i zale¿nej od Zachodu,
tak jak obecnie Polska) i szu-
kania dlañ “na si³ê” odrêbno-
œci oraz tradycji pañstwowej
i niepodleg³oœciowej w³aœci-
wie na przekór faktom histo-
rycznym. Co doprowadza do
gloryfikacji np. wspó³pracy
niektórych Ukraiñców z na-
zistami oraz dokonanych w
imiê “niezale¿nej Ukrainy”
zbrodni.

Jeœli chodzi o zast¹pienie
w filmie Niemców przez wi-

kingów fakt ten dla osób, któ-
re czyta³y ksi¹¿kê kompromi-
tuje re¿ysera jako konformi-
stê poddaj¹cego siê cenzurze
i naciskom politycznym.
Szczególnie, je¿eli re¿yser
wkomponowa³ w film prak-
tycznie wszystkie w¹tki
ksi¹¿ki, a zast¹pienie Niem-
ców wikingami to jedyna
istotna ró¿nica miêdzy fil-
mem, a ksi¹¿k¹.

Jest to równie¿ kompro-
mitacja telewizji publicznej
oraz jej aktualnego kierow-
nictwa, gdy¿ Telewizja Pol-
ska jest wspó³producentem
filmu. Jak¿e to kontrastuje z
niedawn¹ sytuacj¹ dotycz¹-
c¹, równie¿ publicznej, bry-
tyjskiej Telewizji BBC, która
w sprawie spreparowania
przez rz¹d Blair’a raportu
wywiadowczego dotycz¹cego
posiadania przez Irak broni
masowego ra¿enia i gotowo-
œci jej u¿ycia w kilkanaœcie
minut postawi³a siê rz¹dowi.

Inn¹ ciekaw¹ spraw¹ wo-
kó³ filmu jest termin rozpo-
czêcia emisji. Zdjêcia do fil-
mu ukoñczono pod koniec
lata zesz³ego roku. Na mon-
ta¿ wystarczaj¹cym okresem
jest pó³ roku, zatem premie-
ry nale¿a³o siê w pierwszym
kwartale bie¿¹cego roku. Có¿
takiego siê zda¿y³o, ¿e pre-
miera nie odby³a siê w pierw-
szej po³owie roku?

Moim zdaniem prawdopo-
dobnie chodzi³o znów o poli-
tykê. Otó¿ w dniach 7 i 8
czerwca br. mieliœmy refe-
rendum europejskie, zaœ film,
nawet przy takim re¿yserze
promowa³ by idee s³owiañ-
skie sprzeczne z ideami (za-
chodnio-)europejskimi. Za-
tem ktoœ m¹dry zadecydowa³,
¿e nale¿y opóŸniæ premierê.
Skoro tak, to równie¿ dla
tego nale¿y pójœæ na ten film.
W czerwcu po referendum,
ze wzglêdu na pocz¹tek okre-
su urlopowego premiera nie
mia³a ju¿ sensu. Zatem pocze-
kano do wrzeœnia.

Namawiam P.T. Czytelni-
ków do przeczytania lub po-
nownego przeczytania ksi¹¿-
ki przed udaniem siê do kin.
Mam nadziejê, ¿e zadzia³a
równie¿ mechanizm zwiêk-
szonego zainteresowania
ksi¹¿k¹ po emisji w kinach i
telewizji filmu.

Andrzej Zgódka

Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury
“NIKLOT”
Oddzia³ Wielkopolski

Rada Miasta Kalisza
Urz¹d Miejski
G³ówny Rynek 20

Petycja
do Rady Miasta Kalisza w sprawie zamiaru przyznania

tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Kalisza Ambasado-
rowi Izraela, p. Szewachowi Weissowi

My, cz³onkowie Oddzia³u Wielkopolskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Tradycji i Kultury “NIKLOT” pragniemy wyraziæ
swój zdecydowany sprzeciw wobec pomys³u Rady Miasta, a
dotycz¹cego przyznania tytu³u Honorowego Obywatela Mia-
sta Kalisza Ambasadorowi Izraela, p. Szewachowi Weissowi.
Jakimi to zas³ugami dla Kalisza wyró¿ni³ siê p. Weiss, a¿eby
w³adze miasta uhonorowa³y jego osobê tak zaszczytnym tytu-
³em? Czy w³adze Kalisza potrafi¹ podaæ choæ jedn¹ przyczy-
nê, która by uzasadni³a podjêcie decyzji Rady miasta w spra-
wie przyznania Honorowego Obywatelstwa?

Uwa¿amy, i¿ p. Szewach Weiss nie powinien otrzymaæ ty-
tu³u “Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”, a to ze wzglêdu
na kilka powodów.

Po pierwsze, p. Ambasador Szewach Weiss by³ niejedno-
krotnie autorem szeregu wypowiedzi o charakterze zdecydo-
wanie antypolskim, a udzielanych mediom izraelskim, ame-
rykañskim, niemieckim jak i… polskim!

Po drugie, istnieje dziœ spór polsko-¿ydowski. Spór ten
dotyczy m.in. sprawy restytucji mienia po¿ydowskiego w Pol-
sce, jak te¿ znacznej ró¿nicy w merytorycznej ocenie niektó-
rych faktów historycznych, zw³aszcza relacji i stosunków pol-
sko-¿ydowskich. Niestety, z przykroœci¹ musimy stwierdziæ,
i¿ wypowiedzi p. Weissa dowodz¹ tylko jednoznacznie, i¿ wy-
stêpuje on jako strona w powy¿szym sporze.

Pan Ambasador Szewach Weiss, jako przedstawiciel dy-
plomatyczny Pañstwa Izrael, niejednokrotnie naciska³ na rz¹d
polski, aby ten przyspieszy³ prace nad ustaw¹, umo¿liwiaj¹c¹
potomkom ¯ydów, którzy niegdyœ mieszkali na terenie Pol-
ski, staranie siê o zwrot nieruchomoœci.

¯ydowskie ¿¹dania w tej kwestii, natarczywe i nieuzasad-
nione, s¹ w znacznej mierze nacechowane antypolonizmem.
Œwiatowa diaspora ¿ydowska nie dostrzega, b¹dŸ te¿ nie chce
dostrzegaæ tego, ¿e mienie ¿ydowskie zosta³o w znacznej mie-
rze zniszczone tak przez okupanta niemieckiego, (czyli fak-
tycznego sprawcê Holocaustu), jak te¿ wskutek dzia³añ wo-
jennych. Dlatego te¿ Polska, a przede wszystkim spo³eczeñ-
stwo polskie, nie musz¹ poczuwaæ siê do jakiejkolwiek odpo-
wiedzialnoœci za coraz to wiêksze i coraz bardziej napastliwe
¿¹dania ¿ydowskie.

Pan Szewach Weiss da³ te¿ wyraz swemu skrzêtnie skry-
wanemu przed polsk¹ opini¹ publiczn¹ antypolonizmowi, kie-
dy IPN prowadzi³ œledztwo w sprawie mordu na ¯ydach w
Jedwabnem w czasie II wojny œwiatowej. Pan Weiss by³ wów-
czas autorem wielu nieprzychylnych Polsce i Polakom
oszczerstw i pomówieñ. Pomimo, i¿ œledztwo wykaza³o ewi-
dentny i niekwestionowany udzia³ Niemców w tej masakrze,
p. Szewach Weiss inwektyw swych ju¿ nie odwo³a³.

Dlatego te¿ uwa¿amy, i¿ osoba Pana Ambasadora Szewa-
cha Weissa wzbudza raczej wiele kontrowersji i zdecydowa-
nie nie s³u¿y procesowi pojednania polsko-¿ydowskiego, wo-
bec powy¿szego uznajemy decyzjê Rady Miasta Kalisza o przy-
znaniu p. Szewachowi Weissowi tytu³u Honorowy Obywatel
Kalisza za wysoce nieusprawiedliwion¹, nieprzemyœlan¹ oraz
kontrowersyjn¹.

Tomasz Musielak
Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
Oddzia³u Wielkopolskiego

Micha³ Jakubiak
Cz³onek Zarz¹du
Oddzia³u Wielkopolskiego

Film a polityka

Wiking, czyli rabuœ ... czyli Niemiec
Dokoñczenie ze strony 1

Pokaz walki wikingów ze S³owianami, Miko³ajki, 23.08.2003



Numer 9 (50) Wrzesieñ 2003 r. Przeczyta³eœ, daj przeczytaæ innym!

Strona 8Strona 8Strona 8Strona 8Strona 8

PRACOWNICY
PRZEMYS£U I KOMUNIKACJI!

ROLNICY!
BEZROBOTNI!

Po oszukanym referendum wcielaj¹cym Pol-
skê do Unii Europejskiej, na jej rozkaz rz¹d
przyspiesza zamykanie lub przekazywanie Za-
chodowi polskich przedsiêbiorstw. Jest to dal-
sza likwidacja bran¿ konkurencyjnych dla Za-
chodu, dalsze zmniejszanie polskiej i zwiêk-
szanie zachodniej produkcji uzale¿niaj¹cej nas
od zachodnich towarów, dalsze zwiêkszanie
polskiego bezrobocia, wzmo¿one wywo¿enie za
granicê zysków z przejêtych przez Zachód
przedsiêbiorstw.

Przyk³adem tego jest niszczenie i rozkra-
danie PKP, Fabryki “Wagon” w Ostrowie Wiel-
kopolskim, Huty Ostrowiec Œwiêtokrzyski,
Huty Stalowa Wola, okradanie pracowników
przez nowych w³aœcicieli oraz ich Zarz¹dy i
Rady Nadzorcze. Przyk³adem jest wêgiel, któ-
rego wydobycie z rozkazu Unii Europejskiej
spad³o z 200 do 100 milionów ton, a ma wyno-

siæ 70 milionów ton. Dlatego likwiduje siê ko-
palnie i wyrzuca z pracy górników. W³adza
k³amie, ¿e wêgiel jest niepotrzebny i nieop³a-
calny. Przecie¿ brak go miêdzy innymi rolni-
kom, a nasz dawny op³acalny eksport wêgla
przejmuje Zachód. Po I wojnie œwiatowej z
eksportu wêgla zbudowaliœmy najnowocze-
œniejsze miasto Gdyniê, port i stoczniê.

Dzisiaj ju¿ nie pomog¹ pojedyncze strajki,
przechwytywane i uœmierzane przez wys³u-
guj¹ce siê w³adzy kierownictwa pracowniczej
Solidarnoœci i OPZZ.

W tej tragicznej sytuacji, nakazem chwili
jest powo³anie przez pracowników Komitetu
Obrony Polskiego Przemys³u, na wzór Komi-
tetu Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” powo-
³anego przez rolników, aby nie dopuœciæ do
zlikwidowania przez Uniê Europejsk¹ 1,7 mi-
liona polskich gospodarstw rolnych i wyprze-
dawania obcokrajowcom polskiej ziemi, aby
zwiêkszyæ polsk¹ produkcjê roln¹ i ograniczyæ
przywóz ¿ywnoœci z Zachodu oraz uruchomiæ
eksport ¿ywnoœci na Wschód.

Komitet Obrony Polskiego Przemys³u, re-
prezentuj¹c ogó³ pracowników i zwi¹zki za-
wodowe wszystkich przedsiêbiorstw przemy-
s³owych i komunikacyjnych, u³atwi walnym
zebraniom za³óg pracowniczych jako prawo-
witym w³aœcicielom przedsiêbiorstw odwo³y-
wanie Zarz¹dów i Rad Nadzorczych i wybie-
ranie swoich, powo³ywanie spó³ek pracowni-
czych z udzia³em w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
Uchroni¹ one przedsiêbiorstwa przed likwi-
dacj¹ lub sprzeda¿¹ obcemu kapita³owi, za-
pewni¹ miejsca pracy, produkcjê i p³ynnoœæ
finansow¹, a w tym regularnoœæ wyp³acania
zarobków. Zlikwiduj¹ one obc¹ w³asnoœæ ra-
buj¹c¹ pracowników i rozkradaj¹c¹ przedsiê-
biorstwa. Zlikwiduj¹ spó³ki jednoosobowe
Skarbu Pañstwa, s³u¿¹ce do przejmowania
pañstwowej czyli ogólnonarodowej w³asnoœci
i przekazywania jej obcemu kapita³owi oraz
grupom rz¹dz¹cym.

Komitet Obrony Polskiego Przemys³u i Ko-
mitet Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” wy-
st¹pi¹ do Sejmu o podjêcie uchwa³y czyni¹cej
spó³ki pracownicze z udzia³em w³asnoœci Skar-
bu Pañstwa dominuj¹c¹ form¹ w³asnoœci w
przemyœle i komunikacji, uchwa³y zakazuj¹-
cej wyprzeda¿y fabryk i ziemi obcokrajowcom,
uchwa³y uniemo¿liwiaj¹cej opanowanie Ziem
Odzyskanych przez Niemców, uchwa³y powo-
³uj¹cej Skarb Narodowy i Polski Bank Naro-
dowy chroni¹ce polsk¹ w³asnoœæ i finanse na-
rodowe, uchwa³y powo³uj¹cej Trybuna³ Naro-
dowy s¹dz¹cy za polityczne i gospodarcze prze-
stêpstwa przeciwko Narodowi Polskiemu i lu-
dziom pracy, przeciwko polskiej gospodarce,
w³asnoœci i niepodleg³oœci, uchwa³y o wcze-

œniejszych wyborach do Sejmu z pocz¹tkiem
kwietnia 2004 roku. Te szeœæ postulatów musz¹
wysuwaæ wszystkie strajki i manifestacje, a¿
do ogólnopolskiego strajku generalnego i blo-
kad dróg jako ostatecznoœci!

W³adza – zdradzaj¹ca Polskê na rzecz Za-
chodu, rabuj¹ca i niszcz¹ca Pañstwo, zaprze-
daj¹ca gospodarkê i ziemiê obcemu kapita³o-
wi, przeœladuj¹ca Naród, a zw³aszcza ludzi
pracy bezrobociem, bezdomnoœci¹ i g³odem, na-
padaj¹ca na obce Pañstwo i okupuj¹ca je, hañ-
bi¹c dobre imiê Wojska Polskiego – w³adza
taka nie ma prawa rz¹dzenia i decydowania
w maju 2004 roku o przyst¹pieniu Polski do
rujnuj¹cej nas Unii Europejskiej, której Na-
ród Polski nie chce!

Komitet Obrony Polskiego Przemys³u i Ko-
mitet Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” dadz¹
pocz¹tek ogólnopolskiemu ruchowi narodowe-
mu i wy³onieniu Rady Narodu Polskiego dla
zjednoczenia Polaków w ratowaniu istnienia
i w³asnoœci Narodu oraz samodzielnoœci i nie-
podleg³oœci Pañstwa!

Skuteczne ratowanie Polski wymaga ape-
lu do europejskich Narodów i ich ludzi pracy o
poparcie Narodu Polskiego w walce z globali-
stycznym uciskiem i wyzyskiem Unii Europej-
skiej. Narody i ludzie pracy Europy musz¹
razem przeciwstawiæ siê œwiatowemu globali-
zmowi i Unii Europejskiej oraz d¹¿yæ do utrzy-
mania w Europie samodzielnych, niepodle-
g³ych, wspó³pracuj¹cych gospodarczo Pañstw
narodowych o nienaruszalnych granicach i nie-
naruszalnej w³asnoœci, zapewniaj¹cej pracê i
godne ¿ycie swoim obywatelom!

Ryszard Majewski
Przewodnicz¹cy Komitetu Obrony Polskiej
Ziemi “Placówka”

Pawe³ Ziemiñski
Cz³onek Prezydium Rady G³ównej Komitetu
Obrony Polskiej Ziemi “Placówka”
Cz³onek Organizacji Narodu Polskiego
– Ligi Polskiej

Grzegorz Krasiñski
Cz³onek Komitetu Obrony Polskiej Ziemi
“Placówka”

Tadeusz Sikorski
Sekretarz Polskiego Komitetu S³owiañskiego

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
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