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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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Sytuacja w Polsce staje
siê coraz bardziej jasna. Do-
piero teraz, po 14 latach po-
dobnej niszcz¹cej polityki ko-
lejnych prawicowo-lewico-
wych Sejmów, rz¹dów i pre-
zydentów, coraz wiêcej Pola-
ków zaczyna rozumieæ, co siê
dzieje w Polsce i do czego to
wszystko zmierza.

Kiedy w³adza z pocz¹t-
kiem lat 90-tych zaczê³a za-
mykaæ fabryki i  PGR-y,
sprzedawaæ za grosze za-
chodniemu kapita³owi prze-
mys³ i ziemie stanowi¹ce
wspólny dorobek wszystkich
Polaków, wmówi³a wielu lu-
dziom, ¿e zamyka obiekty

niedochodowe, a obiekty
sprzedane bêd¹ produkowaæ
lepsze towary i lepiej p³aciæ
swoim pracownikom.

Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e tak
wtedy jak i teraz zamykane
obiekty by³y i s¹ dochodowe,
a sprzedane Zachodowi
obiekty produkuj¹ mniej i
wcale nie lepiej, p³ac¹ go-
rzej, zatrudniaj¹ coraz mniej
Polaków i ca³e zyski wywo¿¹
za granicê. St¹d z ka¿dym
zamkniêtym lub sprzedanym
zagranicy przedsiêbior-
stwem roœnie bezrobocie,
bezdomnoœæ, nêdza i g³ód.

S³awne spotkanie, które
redakcja “Rzeczpospolitej”
zorganizowa³a w dniu 16
wrzeœnia  z Erik¹ Steinbach,
przewodnicz¹c¹  niemieckie-
go Zwi¹zku Wypêdzonych, a
tak¿e nastêpuj¹ce debaty ra-
diowe i telewizyjne ujawni³y
niezwyk³¹ wprost jednomyœl-
noœæ polskojêzycznych  elit po-
litycznych. Najwiêksi zwolen-
nicy  zdominowanej przez

Niemcy Unii Europejskiej,
notoryczni germanofile jak np.
by³y ambasador RP w Niem-
czech pan Reiter (po niemiec-
ku  “jeŸdziec”) ró¿ni “ Polacy
¿ydowskiego pochodzenia” z
Unii Wolnoœci oraz tzw. sza-
besgoje o etnicznie polskim
pochodzeniu, wszyscy z
mniejszym lub wiêkszym za-
pa³em krytykowali projekt
ustanowienia w Berlinie Cen-

trum Wypêdzonych. Co siê
sta³o ? Czy¿by nagle i  niespo-
dziewanie obudzi³ siê w nich
polski patriotyzm? Ej, chyba
nie o to chodzi, raczej, ¿e w
obliczu konfliktów miêdzy
Amerykanami popieraj¹cymi
bez zastrze¿eñ hegemoniê
Izraela na Bliskim Wschodzie
i wojnê w Iraku, a krytykuj¹-

W niedzielê 5 paŸdzierni-
ka br. w Miejskim Oœrodku
Kultury w Nowej Rudzie od-
by³o siê 300-osobowe zebranie
przedstawicieli by³ych pracow-
ników zamkniêtej Kopalni
Wêgla Kamiennego “Nowa
Ruda” oraz zamkniêtych ko-
palñ wa³brzyskich. Zebranie
zosta³o zwo³ane przez Stowa-
rzyszenie Obrony Proletaria-
tu i Stowarzyszenie Rencistów
i Emerytów Robót Górniczych
oraz powo³any przez nie Ko-
mitet Poszkodowanych Robot-
ników i Ch³opów. By³o ono po-
œwiêcone sprawie odzyskania
przez pracowników zdewa-
stowanego i rozgrabionego
przez w³adzê spo³ecznego
mienia socjalno-wypoczynko-
wego zamkniêtych kopalñ
oraz sprawie utrzymania od-
bieranego by³ym pracowni-
kom górnictwa nale¿nego im
deputatu wêglowego. Zebra-
nie skrajnie pokrzywdzonych
ludzi bez pracy i œrodków do
¿ycia przekszta³ci³o siê w s¹d
nad w³adz¹, niszcz¹c¹ ca³¹
Polskê i wiêkszoœæ Polaków –

ludzi pracy, a zw³aszcza robot-
ników i rolników.

Zebranie otworzy³ mgr in¿.
Jerzy Ka³u¿ny, by³y kierownik
robót górniczych w zlikwido-
wanej Kopalni Wêgla Kamien-
nego “Nowa Ruda”. Powitanie
przez niego zaproszonych go-
œci ujawni³o ca³¹ bezczelnoœæ
w³adzy, która pogardza po-
krzywdzonymi przez siebie
ludŸmi pracy, a jednoczeœnie
siê ich boi. Otó¿ na zebranie
nie przybyli bez jakichkolwiek
wyjaœnieñ imiennie zaprosze-
ni senatorowie i pos³owie SLD
i UP w liczbie 8 osób, przed-
stawiciele Ministerstwa Skar-
bu Pañstwa i Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej, wicewojewoda
dolnoœl¹ski, przedstawiciele
krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych i miejskich w³adz
SLD, UP i Samoobrony,
przedstawiciel NSZZ “Solidar-
noœæ”. Nie przybyli równie¿
zaproszeni redaktorzy TVP
Program 1 – Wiadomoœci i

W Pradze, w dniach 22-26
wrzeœnia 2003 roku odby³o
siê spotkanie m³odych cze-
skich i polskich patriotów  w
celu wzajemnego poinformo-
wania siê o sytuacji w obu
krajach, po przeprowadzo-
nych w nich referendach w
sprawie przyst¹pienia do
Unii Europejskiej i o per-
spektywach obu narodów, a
szczególnie czeskiej i polskiej

m³odzie¿y w razie przyst¹-
pienia, do UE.

Przedstawiciele m³odego
pokolenia obu pañstw s¹ za-
niepokojeni tym, w jaki nie-
jasny i problematyczny zwi¹-
zek wstêpuj¹ ich pañstwa.
Pozytywne wyniki referen-
dum by³y osi¹gniête tylko
dziêki ogromnym sumom,
zu¿ytym na celow¹ propa-
gandê, przy czym nie dano
mo¿liwoœci wypowiedzenia

siê przedstawicielom opozy-
cji, w celu rozpatrzenia od-
miennych opinii i obiektyw-
nego spojrzenia na ten krok,
niezwykle wa¿ny dla obywa-
teli obu pañstw. Propaganda
by³a prowadzona celowo w
jednym tylko kierunku.

My, m³odzi S³owianie i pa-
trioci postrzegamy wst¹pie-
nie naszych krajów do UE na
zaproponowanych warun-

Centrum Wypêdzenia czy Centrum M¹cenia?

Dokoñczenie na stronie 2

Dokoñczenie na stronie 2

Spotkanie w Nowej Rudzie

Dokoñczenie na stronie 3

„Obserwujcie wspó³czesnych S³owian, a zrozumiecie lepiej dawnych S³owian.” - Tomáš G. Masarik

„Solidarnoœæ s³owiañska mog³a siê ju¿ oprzeæ tylko na uznaniu samoistnoœci ka¿dego z narodów s³owiañskich, na jej
poszanowaniu przez innych S³owian i na wspó³dzia³aniu tych narodów zarówno w ich rozwoju cywilizacyjnym, jak w

obronie przeciw wspólnym wrogom.” - Roman Dmowski

Komunikat o spotkaniu m³odych S³owian Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej

Dokoñczenie na stronie 4

Uroczystoœci z okazji szeœædziesi¹tej rocznicy bitwy pod Lenino, Warszawa 11.10.2003
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Kiedy w³adza z koñcem
lat 90-tych wci¹gnê³a nas do
NATO, wmówi³a wielu Pola-
kom, ¿e Polska bêdzie bez-
pieczniejsza, a Wojsko Pol-
skie silniejsze.

Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e Woj-
sko Polskie jest s³absze i uza-
le¿nione od zagranicznego
sprzêtu oraz od szkolonych
za granic¹ oficerów, nie za-
wsze polskiej narodowoœci.
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e Polska
jest mniej bezpieczna ze
wzglêdu na os³abienie i uza-
le¿nienie Wojska Polskiego
oraz wykorzystywanie go w
ramach NATO do agresji na
Jugos³awiê, Afganistan i Irak
oraz do planowanych agresji
na inne kraje.

Kiedy w³adza wci¹ga³a
nas do Unii Europejskiej,
wmówi³a wielu Polakom, ¿e
bêdzie lepiej, bo wchodzimy
na dobrych warunkach. Dla-
tego sporo ok³amanych g³o-
sowa³o w referendum “Tak”,
choæ nie brakowa³o i tych,
którzy g³osowali “Tak” ze
wzglêdu na prounijny apel
Papie¿a i Episkopatu.

Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e po
wejœciu do Unii Europejskiej
bêdzie gorzej, bo wchodzimy
na z³ych warunkach. Kapita-
liœci unijni maj¹ nam zabraæ
resztê przemys³u, bankowo-
œci i handlu oraz 10 milionów
hektarów ziemi po zlikwido-
waniu 1,7 miliona polskich
gospodarstw rolnych. Niem-
cy zamierzaj¹ nam zabraæ
w³asnoœæ na Ziemiach Odzy-
skanych, a z czasem w³¹czyæ
je do niemieckiego Pañstwa.
Jeszcze bardziej ma zmaleæ
polska produkcja i zwiêkszyæ
siê polskie bezrobocie. Unia
Europejska nie da Polsce
uzgodnionych funduszy na
rozwój, ani te¿ nie da niby
przyznanych dop³at polskim
rolnikom. Zmieni³a bowiem
w ostatnim czasie swoj¹ de-
cyzjê. Otó¿ fundusze pocz¹t-
kowo przyznane Pañstwom
mniej rozwiniêtym, w tym
Polsce, s¹ obecnie przyzna-
ne Pañstwom najbardziej
rozwiniêtym, a wiêc przede
wszystkim Niemcom. Znany
globalista i s³ugus unijny
Oleksy pochwali³ tê decyzjê,
bowiem lokowaæ kapita³ trze-
ba w najlepszych, a nie w
najgorszych.

Czy jeszcze ktoœ ma w¹t-
pliwoœci, o co tu chodzi? Cho-
dzi o gospodarcze niszczenie

Polski i kolonialne uzale¿nie-
nie jej od Zachodu. Chodzi
równie¿ o spo³eczne i biolo-
giczne niszczenie Polaków.
Zmierzaj¹ ku temu ostatnie
propozycje kolejnego ograni-
czania zdobyczy socjalnych,
odbierania rent, póŸniejsze-
go nabywania praw emery-
talnych, likwidowania ko-
palñ, fabryk i powiêkszania
bezrobocia, zwiêkszania im-
portu ¿ywnoœci z Zachodu i
rujnowania w ten sposób pol-
skich rolników.

Byæ mo¿e jest ktoœ tak na-
iwny, ¿e uwierzy w k³amstwa
w³adzy o zad³u¿onych szpita-
lach. W ten sam sposób mo¿-
na by mówiæ o zad³u¿onym
Sejmie, Senacie, rz¹dzie i
prezydencie. Szpitale nie
mog¹ byæ zad³u¿one, bo ni-

cymi ich obecnymi rz¹dami
Niemiec i Francji, wybrali
pro-syjonistyczn¹ opcjê ame-
rykañsk¹! Oczywiœcie kanc-
lerz Gerhard Schroeder ju¿
dziœ gotów jest czêœciowo po-
jednaæ siê z Bushem w spra-
wie Iraku, a nawet wys³aæ tam
trochê ¿o³nierzy Bundesweh-

ry pod listkiem figowym ONZ.
Robi  to  w wyniku protestów
niemieckich przemys³owców,
którzy bardzo op³akiwali stra-
cone zamówienia amerykañ-
skie w niemieckim przemyœle.
Najwa¿niejsze, ¿eby “polskie”
elity popiera³y bez zastrze¿eñ
opcjê amerykañsko-izraelsk¹,
niemieck¹ na drugim planie.
Trzeba zreszt¹ przyznaæ, ¿e
Schroeder , tak jak i jego mi-
nister Joschka Fischer oficjal-

czego nie produkuj¹ i nicze-
go nie sprzedaj¹, a z istoty

swej s¹ i musz¹ byæ utrzymy-
wane przez bud¿et Pañstwa.

Zatem k³amliwa propaganda
o zad³u¿onej s³u¿bie zdrowia
ma tylko na celu przekona-
nie Polaków – uwa¿anych
przez w³adzê za idiotów – o
koniecznoœci nie wyp³acania
zarobków lekarzom i pielê-
gniarkom oraz likwidowania
szpitali, a ostatnio tak¿e po-
gotowia ratunkowego. Chyba
teraz ju¿ wszystkim wiado-
mo, ¿e chodzi tu o celowe
zwiêkszenie liczby zgonów
wœród Polaków, o przemiesz-
czanie polskiej kadry me-
dycznej na Zachód dla zwiêk-
szenia opieki medycznej
wœród tamtych Narodów.
W³aœnie zosta³y przeszkolo-
ne pielêgniarki dla w³oskich
szpitali.

Mamy dostateczne dowo-
dy na antypolsk¹ dzia³alnoœæ

nie jest przeciw Centrum Wy-
pêdzonych, obiecuje im, ¿e po
cichu wpuœci ich do Polski
(obietnica- Berlin, rok 2000).
Nie wszyscy zreszt¹ z tzw. elit
s¹ tak szybcy w dopasowywa-
niu siê do meandrów aktual-
noœci politycznych. Elitki kul-
turalne bywaj¹ czasem w
swym serwiliŸmie wobec

Niemców wyraŸnie  zapóŸnio-
ne jak np. re¿yser  filmu “Sta-
ra baœñ” Jerzy Hoffman (po
niemiecku Georg “Cz³owiek
Nadziei” od Hoffnung – na-
dzieja, choæ powinien zmieniæ
tylko jedn¹ literê-usun¹æ jed-
no “f” w  nazwisku, aby zgod-
nie z jego prawdziw¹ natur¹
by³o Georg Hofmann czyli Je-
rzy Dworzanin albo Pochleb-
ca, lub Umizguj¹cy siê!). Pan
Hoffman w myœl poprawnoœci

politycznej najpierw umizgu-
je siê albo podlizuje Ukraiñ-
com, fa³szuj¹c historiê i po-
wieœæ Sienkiewicza “Ogniem i
mieczem” w swym filmie o tej
samej nazwie, a teraz sfa³szo-
wa³ nam przy przenoszeniu na
ekran “Star¹ baœñ” Kraszew-
skiego, aby nie uraziæ w ni-
czym Niemców! I tak najazd
niemieckich Sasów zastêpuje

w³adzy, realizuj¹cej globali-
styczne interesy Unii Euro-
pejskiej. Z tak¹ w³adz¹ nie
nale¿y ju¿ rozmawiaæ, bo k³a-
mie i straci³a wszelkie pra-
wa do rz¹dzenia Polsk¹. Tak¹
w³adzê trzeba jak najszybciej
zmieniæ na lepsz¹.

Dlatego apelujemy do
wszystkich propolskich i an-
tyunijnych ugrupowañ i œro-
dowisk – powo³ajmy wspóln¹
si³ê, która doprowadzi do
wczeœniejszych wyborów no-
wego Sejmu w kwietniu 2004
roku, który skutecznie prze-
ciwstawi siê integracji z Uni¹
Europejsk¹. Mo¿e to uchro-
niæ Polskê i Polaków przed
czekaj¹c¹ nas w Unii ca³ko-
wit¹ okupacj¹ i planowan¹
zag³ad¹.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

najazdem Wikingów, ksiê¿-
niczkê niemieck¹, trucicielkê,
¿onê Popiela zastêpuje “nie-
wolnic¹”. Nie jestem rasist¹,
ale za du¿o mi w polskich eli-
tach ludzi o obcych korze-
niach, którzy albo s¹ “dwora-
kami”, albo “nie zd¹¿yli siê”
spolszczyæ jak ró¿ne Muelle-
ry, Huebnery, Hoffmany itp.
      Zygmunt K. Kuligowski

Czy Polsce grozi kryzys fi-
nansowy i walutowy? Pewne
sygna³y zagro¿enia kryzysem
ju¿ siê pojawi³y. Roœnie d³ug
publiczny. Szybko zwiêksza siê
deficyt bud¿etu pañstwa. By
siê ratowaæ, rz¹d zapowiada
drastyczne ciêcia wydatków o
kilka miliardów z³otych rocz-
nie. Deficyt ma spaœæ z 45 mi-
liardów w 2004 r do 28 miliar-
dów z³  w 2007 r.

Jest jednak w¹tpliwe czy
obecny rz¹d i  kolejne ekipy
odwa¿¹ siê te ciêcia przepro-
wadziæ. Cena polityczna tych
operacji na ¿ywym ciele, ju¿
teraz ledwie wegetuj¹cego
spo³eczeñstwa, by³aby ogrom-
na. Szansa, ¿e uda siê szybko
ograniczyæ ten deficyt jest ra-
czej ma³a. Tak te¿ oceniaj¹ j¹
zagraniczni inwestorzy. Z³oty
traci na wartoœci, a Minister-
stwo Finansów ma problemy
ze sprzeda¿¹ papierów skar-
bowych, którymi finansuje de-
ficyt.

S³aboœæ z³otego wynika z
ograniczonego zaufania do
skutecznoœci dzia³añ rz¹du.
Brak jest chêtnych na rz¹do-
we papiery, których rentow-
noœæ jest coraz  ni¿sza. Na ra-
zie obecny kurs z³otego jest
nawet korzystny dla ekspor-
tu, ale dalsze os³abienie go
by³oby przyczyn¹ niepokoju.
Je¿eli zagraniczni inwestorzy
ca³kowicie strac¹ do Polski za-
ufanie nast¹pi ich ucieczka z
rynku polskiego i odp³yw  ka-
pita³u portfelowego. W rezul-
tacie za³ama³by siê rynek wa-
lutowy i nast¹pi³oby znaczne
os³abienie kursu z³otego.
GroŸba za³amania siê tak¿e
systemu bankowego chwilowo
jeszcze nie wystêpuje, ale wy-
kluczyæ tego nie mo¿na. Na-
st¹pi³oby wtedy tak jak w Ar-
gentynie zamykanie banków i
ograniczanie dostêpu klientów
do pieniêdzy.

      Zygmunt K. Kuligowski

Dokoñczenie ze strony 1

Centrum Wypêdzenia czy Centrum M¹cenia?
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Notatki Obserwatora

Zdjêcie dolne: Erika Steinbach – przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych,
pos³anka parlamentu Niemiec
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Program 2 – Panorama, TVN
– Fakty, Noworudzkiej Telewi-
zji Kablowej Vektra, redakto-
rzy gazet: “Polityka”, “Rzecz-
pospolita”, “Trybuna”, “Super
Express”, “Solidarnoœæ”, “Na-
sza Polska”, “Tylko Polska”,
“Gazeta Wroc³awska”, “Wiado-
moœci K³odzkie”, “Kurier
Gminny”, “Gazeta Noworudz-
ka”.

Obecni byli przedstawicie-
le nastêpuj¹cych gazet: “Ro-
ter Brandenburger”, mie-
siêcznik “Brzask”, “Kurier
Przygraniczny”, “Wspólnota”.

Jak widaæ, wiêkszoœæ œrod-
ków masowego przekazu woli
k³amaæ lub milczeæ, ani¿eli
mówiæ prawdê w imieniu Na-
rodu, w imieniu ludŸmi pracy.

Taka totalna nieobecnoœæ
w³adz i œrodków masowego
przekazu na tak wa¿nym ze-
braniu wskazuje jednoznacz-
nie na zmowê milczenia wokó³
tragedii ludzi pozbawionych
pracy i œrodków do ¿ycia,
wokó³ tragedii Polski pozba-
wianej w³asnej gospodarki,
niszczonej lub przyw³aszczanej
przez zachodni kapita³.

Ta wyrachowana nieobec-
noœæ jest tym bardziej skan-
daliczna, ¿e na zebranie przy-
byli solidaryzuj¹cy siê z prze-
œladowanymi Polakami dzia³a-
cze polityczni z Czech i Nie-
miec.

Przemówienie programo-
we wyg³osi³ Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Obrony Pro-
letariatu oraz Komitetu Po-
szkodowanych Robotników i
Ch³opów – Micha³ Gawroñski.
Nastêpnie przemówienia wy-
g³osili:
- Sekretarz Zwi¹zku Emery-
tów i Rencistów w Wa³brzychu
– Ryszard Jarecki,
- Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej -  Bo-
les³aw Tejkowski,
- Przewodnicz¹cy Niemiec-
kiej Partii Komunistycznej z
Brandenburgii – Brygida Mil-
ler,
- Prof. dr hab. Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego, lewicowy
dzia³acz polityczny i spo³ecz-
ny – Zbigniew Wiktor,
- Wiceprzewodnicz¹cy Sto-
warzyszenia Obrony Proleta-
riatu – W³odzimierz Budzyn,
- Pose³ do parlamentu Repu-
bliki Czeskiej – Jaromir Koh-
lièek,
- Przewodnicz¹cy Klubu Po-
selskiego Komunistycznej
Partii Czech i Moraw – Vla-
stimil Prauza,

- Przewodnicz¹cy Woje-
wódzkiego Zarz¹du Komuni-
stycznej Partii Czech i Moraw
w Hradec Kralowe – Jaroslav
Ondrašek,
- Wiceprzewodnicz¹cy Pol-
skiej Socjalistycznej Partii
Robotniczej – Bogdan Radom-
ski,
- Przewodnicz¹cy Komitetu
Wykonawczego Komunistycz-
nej Partii Polski – Marcin
Adam,
- Przewodnicz¹cy NSZZ “So-
lidarnoœæ 80” przy Kopalni
Wêgla Kamiennego “Nowa
Ruda” – Janusz Staniocha,

- Starosta Powiatu K³odz-
kiego – Adam £¹cki,
- Prezes Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Na Rzecz In-
tegracji z Uni¹ Europejsk¹ –
Maria S³upska,
- Przewodnicz¹cy Stowarzy-
szenia Budowy Pomnika Pa-
miêci Górnictwa Wa³brzyskie-
go – Zdzis³aw Wolski.

Goœæmi zebrania byli rów-
nie¿ delegaci Komunistycznej
Partii Czech i Moraw – Jaro-
slav Peter i Jiøi ¯oèek, Bur-
mistrz Miasta Nowa Ruda –
Tomasz Kiliñski, Cz³onek Za-
rz¹du Naczelnego Polskiej
Wspólnoty Narodowej – Ma-
rek Marciniak, Przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Wojewódzkiego
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej we Wroc³awiu – Tadeusz
G³¹bski.

W dyskusji wziêli udzia³
przedstawiciele Stowarzysze-
nia “Spo³eczeñstwo Aktywne”
oraz mieszkañcy Nowej Rudy.

Przemówienie koñcowe,
podsumowuj¹ce zebranie, wy-
g³osi³ Przewodnicz¹cy Micha³
Gawroñski.

Zarówno przemówienia jak
i dyskusja wykaza³y daleko
id¹c¹ jednomyœlnoœæ uczestni-
ków zebrania. Wszyscy mówi-

li jednym g³osem, choæ ró¿ne
by³y nazwy ich organizacji i
ró¿ne ich tradycje. Bowiem
patriotyzm, troska o w³asny
Naród i suwerennoœæ jego
Pañstwa, sprawiedliwoœæ spo-
³eczn¹ i troska o ludzi pracy
jako g³ównej si³y spo³ecznej,
³¹czy w Polsce, w Europie i na
Œwiecie coraz wiêcej ludzi.

Uczestnicy zebrania s³usz-
nie oskar¿ali globalizm – to
najwy¿sze, najgorsze i ostat-
nie stadium kapitalizmu jako
Ÿród³o podboju, wyzysku i nê-
dzy. Ten ludobójczy ustrój
dzieli Œwiat na wybrane Pañ-

stwa panuj¹ce i ca³¹ resztê
Pañstw zdominowanych. Dzie-
li Narody na mniejszoœæ boga-
czy i wiêkszoœæ nêdzarzy.
Wprowadzany w Polsce przez
USA i Uniê Europejsk¹ globa-
lizm, rêkami rz¹dz¹cej nami
sprzedajnej w³adzy, zrujnowa³
nasz Kraj, zlikwidowa³ wiele
kopalñ, fabryk, PGR-ów i ro-
dzinnych gospodarstw rol-
nych, tworzonych trudem ca-
³ego Narodu, a zw³aszcza lu-
dzi pracy. S³u¿¹ca œwiatowe-
mu globalizmowi w³adza prze-
kaza³a zachodnim kapitali-
stom wiêkszoœæ pozosta³ych w
Polsce przedsiêbiorstw prze-
mys³owych i handlowych oraz
wiêkszoœæ banków i 1 milion
hektarów ziemi. Jest to jaw-
na grabie¿, bowiem jedynym
prawowitym w³aœcicielem
tych dóbr jest Naród, wszyscy
Polacy – robotnicy, ch³opi i in-
teligencja, a nie zachodni ka-
pitaliœci. To niszczenie i roz-
kradanie polskiej gospodarki
przynios³o spadek produkcji
przemys³owej i rolnej o ponad
po³owê oraz siedmiomilionowe
bezrobocie, szeœæsettysiêczn¹
bezdomnoœæ, nêdzê wiêkszoœci
Narodu i brak perspektyw dla
m³odzie¿y. Odbieranie pracow-

nikom s³usznych zdobyczy so-
cjalnych jest niszczeniem
tych, którzy wypracowali ma-
j¹tek narodowy teraz bez-
prawnie przyw³aszczany przez
obecnych ludzi w³adzy i za-
chodnich kapitalistów. Odbie-
ranie ca³emu Narodowi bez-
p³atnego szkolnictwa i lecznic-
twa, a przy tym nieuzasadnio-
ne zamykanie szkó³ i szpitali,
tak¿e w Nowej Rudzie, jest
ciosem w rozwój umys³owy i
zdrowie Polaków, a zw³aszcza
robotników i rolników oraz ich
dzieci. Podobnie dzieje siê w
Czechach i w Niemczech

Wschodnich czyli by³ej Nie-
mieckiej Republice Demokra-
tycznej. Wyzysk taki wzmo¿e
siê jeszcze przy wejœciu do
Unii Europejskiej, która bê-
dzie siê dzieliæ na Pañstwa
panów i Pañstwa niewolników.

Wys³ugiwanie siê globali-
zmowi, to nie tylko oddawa-
nie polskiej gospodarki Unii
Europejskiej, ale tak¿e wej-
œcie do NATO i uczestnicze-
nie w agresjach na inne Kra-
je, jak na przyk³ad na Irak.
Jest to hañbienie dobrego
imienia ¿o³nierza i Wojska
Polskiego.

Zaprzedana unijnemu kapi-
ta³owi w³adza nie ust¹pi przed
samymi tylko s³usznymi po-
stulatami. Trzeba zorganizo-
waæ now¹ si³ê spo³eczn¹, sku-
piaj¹c¹ wszystkie patriotycz-
ne i postêpowe ugrupowania
i œrodowiska w Polsce, która
zdolna bêdzie przywróciæ Na-
rodowi, a zw³aszcza robotni-
kom i ch³opom wszystko to, z
czego zostali obrabowani.

Zebranie odrzuci³o bezsen-
sown¹ integracjê z rz¹dz¹cy-
mi i opozycyjnymi partiami w
Sejmie. Zarówno SLD - UP jak
i szykuj¹ce siê do w³adzy PO i
PiS oraz udaj¹ce opozycjê

PSL, LPR i Samoobrona zdra-
dzi³y wartoœci patriotyczne i
socjalne i zgodnie realizuj¹
antynarodowy i antypracow-
niczy program globalistycznej
integracji Polski z Uni¹ Euro-
pejsk¹.

Zebranie wysuwa³o ró¿ne
rozwi¹zania, na przyk³ad po-
stulowa³o powo³anie Komite-
tu Obrony Polskiego Przemy-
s³u obok istniej¹cego ju¿ Ko-
mitetu Obrony Polskiej Ziemi
“Placówka”. Mo¿e byæ te¿
Ogólnopolski Komitet Naro-
dowy skupiaj¹cy wszystkie an-
tyglobalistyczne organizacje w
Polsce, Front Lewicowy jed-
nocz¹cy ca³¹ autentyczn¹ le-
wicê w Polsce, który ma po-
wstaæ 14 grudnia br. we Wro-
c³awiu.

Jest jeden wspólny cel:
zmieniæ ustrój globalistyczny
na ustrój sprawiedliwoœci spo-
³ecznej, odrzuciæ Uniê Euro-
pejsk¹ i NATO, ponownie za-
gospodarowaæ od³ogowan¹
ziemiê i zlikwidowane kopal-
nie i fabryki, wstrzymaæ wy-
przeda¿ polskiej gospodarki i
ziemi obcemu kapita³owi,
przywróciæ Polsce i ludziom
pracy zaw³aszczone przez
unijnych i amerykañskich ka-
pitalistów obiekty bankowe,
handlowe, przemys³owe i rol-
ne przez renacjonalizacjê, za-
pewniæ wszystkim pracê i mi-
nimum socjalne. Jest z czego,
bowiem Polska to jeden z naj-
bogatszych Krajów Europy.
Dlatego rabowanie Polski sta-
nowi z³oty interes dla Unii
Europejskiej.

Jest jedna wspólna droga:
przejmowanie przedsiê-
biorstw przemys³owych i ko-
munikacyjnych na w³asnoœæ
za³óg przez powo³ywanie spó³-
ek pracowniczych z udzia³em
w³asnoœci Skarbu Pañstwa,
przygotowanie ogólnopolskie-
go strajku generalnego i blo-
kad dróg, dokonanie zmiany
w³adzy przez wczeœniejsze
wybory do Sejmu w kwietniu
2004 roku.

Zebranie by³ych dolnoœl¹-
skich górników w Nowej Ru-
dzie, obok walki górnoœl¹skich
górników o utrzymanie bez-
prawnie likwidowanych ko-
palñ, jest godnym naœladowa-
nia przyk³adem oddolnego
przejmowania przez Polaków
w swoje rêce inicjatywy obro-
ny Polski.

Marek Marciniak,
Boles³aw Tejkowski

Spotkanie w Nowej Rudzie
Dokoñczenie ze strony 1

Protesty pielêgniarek i po³o¿nych , lipiec 1999
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kach jako oszustwo polity-
ków w stosunku do w³asnych
narodów. Nasze wst¹pienie
do UE sprowadza siê do for-
malnego aktu prawnego -
podpisania umowy, a w rze-
czywistoœci chodzi o legaliza-
cjê dalszej ekspansji w na-
szych krajach zachodnioeu-
ropejskiego, wielkiego kapi-
ta³u, który bêdzie jeszcze
bardziej, ni¿ dotychczas wy-
korzystywa³ tani¹ si³ê ro-
bocz¹ i nasze zasoby surow-
cowe, a jego wk³ad do bud¿e-
tów pañstwowych bêdzie zni-
komy. Sprzeciwiamy siê w³¹-
czaniu s³owiañskich teryto-
riów do euroregionów.

Chora Unia Europejska,
licz¹ca dziesi¹tki milionów
bezrobotnych, ze s³abym sys-
temem socjalnym, siln¹ cen-
tralizacj¹ i biurokracj¹, ko-
rupcj¹ i wysok¹ przestêpczo-
œci¹ nie daje czeskim i pol-
skim obywatelom, a szczegól-
nie m³odzie¿y, poci¹gaj¹cej
perspektywy. Prawo do wy-
kszta³cenia, bez dalszej
mo¿liwoœci wykorzystania w
praktyce uzyskanej wiedzy,
przyniesie w konsekwencji
tylko g³êbokie rozczarowanie
po³o¿eniem bez wyjœcia, w
którym znajd¹ siê m³odzi lu-
dzie.

Dlatego odrzucamy „Pro-
jekt wspólnej celtyckiej Eu-
ropy” szczodrze finansowany
przez Uniê Europejsk¹. Od-
nawianie celtyckich œladów,
jako przypominanie o prze-
bywaniu plemion celtyckich
na naszych terytoriach i ba-
danie ich kultury, odgrywa
znacz¹c¹ rolê w koncepcji
eksponowania „pami¹tek hi-
storycznych” dla przysz³ych
pokoleñ. Zachodni S³owianie
zajmowali terytorium obec-
nych Czech ju¿ w pierwszych
stuleciach naszej ery. Do cze-
go wiêc d¹¿y Unia Europej-
ska? Aby cofn¹æ Europê do
czasów przedhistorycznych?
Skreœliæ 2000 lat s³owiañ-
skiej historii w Europie?
Zniszczyæ wartoœci kultury
s³owiañskiej, tworzone przez
dwa tysi¹clecia? Dla nas
oznacza to niedopuszczalne
pranie mózgów doros³ych i
dzieci przy pomocy pseudo-
naukowych teorii, nastawio-
nych na likwidacjê wszyst-
kiego co s³owiañskie. Uwa¿a-
my, ¿e s¹ to niemoralne,
opaczne zjawiska i odrzuca-
my je jako przejaw ekstremi-
zmu w najbardziej oczywistej

postaci! Te pseudonaukowe
teorie postrzegamy jako nie-

bezpieczne ideologiczne na-
rzêdzie, u¿ywane do opano-
wania terytoriów s³owiañ-
skich  przez zachodnioeuro-
pejski kapita³, gotowy dopro-
wadziæ do zag³ady narodów
s³owiañskich.

Cieszylibyœmy siê z pomo-
cy UE w przeprowadzeniu
naukowych prac przy odno-
wie grodzisk s³owiañskich, w
badaniu kultury s³owiañskiej
i obyczajów dawnych S³owian
na naszych ziemiach. Ale to,
najwidoczniej, nie mieœci siê
w scenariuszu Unii Europej-
skiej.

My, m³odzi Czesi i Polacy
d¹¿ymy do tworzenia wspól-
nej Europy dla wszystkich
zamieszkuj¹cych j¹ narodów
i grup etnicznych, z poszano-
waniem ich historii, obycza-
jów, tradycji i kultury. Jeste-
œmy przeciwni globalizacji, a
tak¿e dyskryminacji jakich-
kolwiek grup ludnoœci. Jeste-
œmy rozgoryczeni, ¿e proces
germanizacji narodów s³o-
wiañskich, który doprowa-
dzi³ do wyniszczenia S³owian
Po³abskich nie przeszed³ do
historii, lecz kontynuowany
jest w stosunku do Serbów
£u¿yckich, a tak¿e wobec
Czechów i Polaków.

My, przedstawiciele m³o-
dzie¿y czeskiej i polskiej wi-
dzimy perspektywê w pog³ê-
bianiu wzajemnych zwi¹zków
miêdzy naszymi narodami,
szczególnie miêdzy m³o-
dzie¿¹ wszystkich krajów
s³owiañskich, w ¿yciu kultu-
ralnym i spo³ecznym, w go-
spodarczej i  politycznej
wspó³pracy.

W pe³ni popieramy posta-
nowienia Konferencji S³o-
wian Zachodnich, która od-
by³a siê w Warszawie 30 li-
stopada 2002 roku. Wspólno-
ta S³owian Zachodnich - Cze-

chów, Serbów £u¿yckich, Po-
laków i S³owaków - mo¿e byæ

wzorem zwi¹zku narodów o
podobnej mentalnoœci, maj¹-
cych wspóln¹ historiê i losy,
zwi¹zku narodów, które

prze¿y³y razem liczne cier-
pienia i trudy, ale tak¿e zwy-
ciêstwa. Nie potrzebni nam
s¹ t³umacze. Taki zwi¹zek
swoim autorytetem i si³¹
móg³by nie tylko sobie zagwa-
rantowaæ pozycjê w Europie,
ale tak¿e Serbom £u¿yckim
w Niemczech.

Wyjœcie ze z³o¿onej sytu-
acji, w jakiej siê znaleŸliœmy,
widzimy w bli¿szej gospodar-
czej, naukowej, kulturalnej i
politycznej wspó³pracy
wszystkich narodów s³owiañ-
skich na zasadach partner-
stwa, które zawsze by³o ko-
rzystne  dla wszystkich. Roz-
wój wspó³pracy gospodarczej
Krajów i narodów s³owiañ-
skich bêdzie sprzyjaæ tworze-
niu nowych miejsc pracy,
zmniejszeniu bezrobocia,

My, m³odzi przedstawicie-
le S³owiañskiego Komitetu
Republiki Czeskiej i Polskie-
go Komitetu S³owiañskiego,
na naszym spotkaniu w
dniach 22 - 26 wrzeœnia w Pra-
dze rozwa¿yliœmy niepokoj¹-
ce nas problemy. Poinformo-
waliœmy siê wzajemnie o sy-
tuacji w naszych krajach po
przeprowadzeniu referendum
o przyst¹pieniu do Unii Euro-
pejskiej i o perspektywach obu
narodów, a w szczególnoœci
polskiej i czeskiej m³odzie¿y w
razie wst¹pienia do UE.

 Jesteœmy w pe³ni œwiado-
mi problemów, które sprowa-
dzi na nasze narody przyst¹-
pienie do Unii Europejskiej.

W celu zachowania narodo-
wej to¿samoœci i suwerenno-
œci wzywamy m³odzie¿ s³o-
wiañsk¹ do wspó³pracy w
dziedzinie kszta³cenia, nauki,
kultury, sportu, do wzajemne-
go poszanowania naszych
pañstw i narodów, a tak¿e do
korzystnej dla obu stron
wspó³pracy gospodarczej.

Wzywamy Was do:
1. Tworzenia w swoich kra-
jach grup i organizacji m³o-
dych S³owian w celu naucza-
nia mi³oœci do Ojczyzny i do
jêzyka, dumy narodowej, sza-
cunku dla wybitnych osobisto-
œci, do w³asnej przesz³oœci, do
bohaterów w³asnego kraju, do
uczestnictwa w nauce, pro-
dukcji i handlu, a tak¿e w
sztuce i kulturze i we wszyst-

kich dziedzinach ¿ycia spo³ecz-
nego.
2. Popierania naturalnego
d¹¿enia m³odzie¿y do wy-
kszta³cenia i tworzenia wa-
runków do tego, aby tam gdzie
w³asne rz¹dy nie stwarzaj¹
mo¿liwoœci nauki, m³odzi lu-
dzie mogli siê kszta³ciæ w in-
nych krajach s³owiañskich, a
œwiadectwo o otrzymaniu wy-
kszta³cenia by³o uznawane u
nich w kraju.
3. Popierania nauki jêzyków
s³owiañskich i popularyzowa-
nia nauki jêzyka rosyjskiego,
jako jêzyka wzajemnego poro-
zumiewania siê we wszystkich
krajach s³owiañskich.
4. Zapewnienia uczestnictwa
zespo³ów muzycznych i ta-
necznych z Czech, Moraw, Pol-
ski, S³owacji, a tak¿e przed-
stawicieli Serbów £u¿yckich w
festiwalach m³odzie¿y trzech
pañstw s³owiañskich, organi-
zowanych corocznie w koñcu
czerwca na terytorium Bia³o-
rusi, Rosji i Ukrainy.
5. Przejawianie starañ do
stworzenia warunków ekono-
micznych i organizacyjnych do
przeprowadzenia festiwalu
m³odzie¿y zachodnios³owiañ-
skiej i zaprezentowania folk-
loru i innych rodzajów sztuki
w jednym z krajów zachodnio-
s³owiañskich.
6. Organizowania wyjazdów
poznawczych i wycieczek do
krajów s³owiañskich, obozów
dla dzieci i m³odzie¿y.

7. Tworzenia nowych przyja-
cielskich kontaktów w celu
wzajemnego poznania i zbli¿e-
nia nie tylko zachodnich, ale
tak¿e S³owian po³udniowych i
wschodnich.
8. Propagowania s³owiañskiej
historii i zaznajamiania z ni¹
spo³eczeñstwa we wszystkich
krajach s³owiañskich. Poszu-
kujmy razem miejsc, gdzie
sta³y rzeŸby s³owiañskich Bo-
gów i starajmy siê je odtwo-
rzyæ. Odnoœmy siê z szacun-
kiem do tych œwiêtych dla nas
miejsc.
9. Kontestacji „projektu
wspólnej celtyckiej Europy”
jako antys³owiañskiego aktu
skierowanego przeciwko naro-
dowym wartoœciom.
10. Odrzucenia jakichkolwiek
prób wprowadzenia panslawi-
zmu jak i pangermanizmu, a
tak¿e amerykañskiej globali-
zacji. Przeciwnie, d¹¿ymy do
zachowania narodowej to¿sa-
moœci, równoœci i przyjaŸni
miêdzy wszystkimi narodami.

Wzywamy m³odych S³o-
wian patriotów z innych kra-
jów do przy³¹czenia siê do
umowy o wspó³pracy podpisa-
nej przez polskich i czeskich
przedstawicieli.

Praga, 26 wrzeœnia 2003

Pavel Doupal
Pavel Opatøil
Ziemowit Cieœlak
£ukasz Jêdruszuk

zmniejszeniu liczby bezdom-
nych i tych, co nie z w³asnej
winy znaleŸli siê w trudnej
ekonomicznie i spo³ecznie sy-
tuacji. Bêdzie sprzyjaæ rów-
nie¿ podwy¿szeniu poziomu
¿ycia ludzi, wzrostowi liczby
ludnoœci i zapewnieniu god-
nej staroœci obywateli. Nie
trzeba bêdzie zamykaæ szkó³
i szpitali, zbudowanych w
minionym okresie i likwido-
waæ nierentownych odcin-
ków kolei i tras autobuso-
wych w odleg³ych miejscowo-
œciach.

W imiê szczêœliwego ¿ycia
nas wszystkich, zwracamy
siê do tych, dla których nasz
los nie jest obojêtny.

Bracia i siostry - S³o-
wianie wspó³pracujcie i
b¹dŸcie sob¹!
Praga, 26 wrzeœnia 2003 roku

Pavel Doupal
Pavel Opatøil
Ziemowit Cieœlak
£ukasz Jêdruszuk

Dokoñczenie ze strony 1

Komunikat o spotkaniu m³odych S³owian
Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej

Odezwa do m³odzie¿y s³owiañskiej
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Ogólnopolski Komitet An-
tywojenny zdecydowanie
protestuje przeciwko bez-
prawnej agresji i okupacji
Iraku dokonanej przez USA
i sojuszników (w tym Polskê)
oraz naruszeniom praw cz³o-
wieka, niszczeniu dóbr kul-
tury i gospodarki tego kra-
ju.

Ogólnopolski Komitet An-
tywojenny stwierdza, ¿e uza-
sadnienie agresji i “dowody”
rzekomego posiadania broni
masowego ra¿enia przedsta-
wiane spo³ecznoœci miêdzy-
narodowej przez prezydenta
Busha i premiera Blaira oka-
za³y siê nie tylko nieœcis³e,
ale wrêcz nieprawdziwe i
sztucznie preparowane.

Tym samym w pe³ni po-
twierdzi³y siê zarzuty œrodo-
wisk przeciwnych wojnie, ¿e
agresja na Irak zosta³a do-
konana z innych, skrywanych
przed opini¹ publiczn¹ przy-
czyn ekonomicznych i poli-
tycznych, takich jak  chêæ
opanowania bogatych z³ó¿
naftowych i ustanowienia
amerykañskiej dominacji w
œwiecie, a nie rzekoma „wal-
ka z terroryzmem”.

Z powodu jednostronnych
dzia³añ, pozostaj¹cych w

sprzecznoœci z prawem miê-
dzynarodowym i bez zgody
Rady Bezpieczeñstwa ONZ,
Stany Zjednoczone ponosz¹
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za

aktualn¹ sytuacje w Iraku,
za niszczenie infrastruktury
materialnej, za chaos, bez-
prawie, rabunki i pozbawie-
nie spo³eczeñstwa mo¿liwo-
œci zaspokojenia podstawo-

wych potrzeb ludzkich takich
jak mo¿liwoœæ pracy, czy do-
stêp do wody, elektrycznoœci
i us³ug medycznych.

WyraŸnie widaæ, ¿e Stany
Zjednoczone nie by³y w sta-
nie przewidzieæ d³ugofalo-
wych konsekwencji swojej
nieodpowiedzialnej decyzji,
zaœ obecnie uchylaj¹ siê od

Ogólnopolski Komitet An-
tywojenny z rosn¹cym niepo-
kojem obserwuje przebieg
dyskusji wokó³ budowy tzw.
“Europejskiego Centrum
Przeciw Wypêdzeniom” oraz
wypowiedzi niektórych polity-
ków niemieckich i europej-
skich najwy¿szego szczebla,
dotycz¹cych tzw. “problemu
wypêdzonych”.

Od lat kolejne rz¹dy Nie-
miec konsekwentnie sta³y na
stanowisku, ¿e II wojna œwia-
towa nie zakoñczy³a siê pod-
pisaniem traktatu pokojowe-
go i nie uzna³y ustaleñ Wiel-
kich Mocarstw z Teheranu,
Ja³ty i Poczdamu, dotycz¹cych
przebiegu wschodniej i po³u-
dniowo-wschodniej granicy

Niemiec. St¹d te¿ stale funk-
cjonuj¹cy w konstytucji Repu-
bliki Federalnej Niemiec ar-
tyku³ 116 mówi¹cy, ¿e pañstwo
niemieckie „istnieje” prawnie
w granicach z 1937 roku.

Sytuacjê zmieni³o na lep-
sze podpisanie porozumieñ o
uznaniu granicy na Odrze i
Nysie £u¿yckiej, jednak w
niedalekiej przysz³oœci grani-
ca ta w Unii Europejskiej za-
niknie, zaœ Zwi¹zek Wypê-
dzonych konsekwentnie stoi
na stanowisku, ¿e w³asnoœæ
na ziemiach przyznanych
Polsce i Czechom nale¿y do
wypêdzonych i ich spadko-
bierców.

Niebezpieczeñstwo polega
na tym, ¿e to ekstremalne

stanowisko jest tolerowane
przez kolejne rz¹dy RFN, a
ostatnio poparte przez Ed-
munda Stoibera kandydata
na kanclerza Niemiec.

Zwi¹zek Wypêdzonych
kwestionuje przebieg wspó³-
czesnej historii oraz powo-
jenny ³ad œwiatowy, nie
uznaj¹c odpowiedzialnoœci
III Rzeszy za rozpêtanie II
wojny œwiatowej.

Zwi¹zek Wypêdzonych
jednostronnie przedstawia
jedynie informacje o praw-
dziwych i rzekomych krzyw-
dach niemieckiej ludnoœci,
jakich dozna³a pod koniec
wojny, przemilczaj¹c ca³ko-
wicie informacje o wczeœniej-
szych zbrodniach hitlerow-

skich i postawie mniejszoœci
niemieckiej zamieszkuj¹cej
Polskê, Czechy i inne pañ-
stwa wobec niemieckiej agre-
sji i okupacji.  Dokonuje przy
tym œwiadomej manipulacji,
przedstawiaj¹c Niemców wy-
³¹cznie jako ofiary, a nie
sprawców krzywd jakie do-
zna³a ludzkoœæ.

W tej sytuacji Ogólnopol-
ski Komitet Antywojenny
¿ywi g³êbokie obawy, ¿e ini-
cjatywa  Zwi¹zku Wypêdzo-
nych nie bêdzie s³u¿yæ zabliŸ-
nianiu ran zadanych przez
wojnê i okupacjê oraz pojed-
naniu narodów, ale stanie siê
tub¹ niemieckiej nacjonali-
stycznej propagandy s³u¿¹cej
idei ponownej germañskiej

poniesienia kosztów zapew-
nienia mieszkañcom mini-
mum bezpieczeñstwa oraz
odbudowy zniszczonego kra-
ju.

W zwi¹zku z powy¿szym
Ogólnopolski Komitet Anty-
wojenny domaga siê jak naj-
szybszego i bezwarunkowego
przekazania w pe³nym zakre-
sie tymczasowej administra-

cji Irakiem spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej reprezentowa-
nej przez Organizacjê Naro-
dów Zjednoczonych i jak naj-
szybszego przekazania jej, w
póŸniejszym okresie, demo-
kratycznie wybranym w³a-
dzom irackim.

Ogólnopolski Komitet An-
tywojenny stanowczo potê-
pia uczestnictwo naszego
kraju w haniebnej awanturze
irackiej. Polska ma w swych
tradycjach walkê wyzwo-
leñcz¹ o wolnoœæ swojego i
innych narodów, ale nie ich
zbrojne zniewolenie i okupa-
cjê. Polscy ¿o³nierze nie
mog¹ umieraæ za obce inte-
resy. Dlatego domagamy siê
jak najszybszego wycofania z
Iraku wojsk okupacyjnych,
zastêpuj¹c je tymczasowo
stacjonuj¹cymi oddzia³ami
ONZ w znacznej mierze po-
chodz¹cymi z krajów islam-
skich.

Za Zarz¹d Ogólnopolskiego
Komitetu Antywojennego
Andrzej Zgódka
/Przewodnicz¹cy OKA/

Warszawa, wrzesieñ 2003

ekspansji na ziemie zamiesz-
kiwane przez S³owian, tak
jak mia³o to miejsce w prze-
ci¹gu ostatnich 10 wieków
historii.

Jeœli ju¿ ma takie cen-
trum powstaæ, to w ¿adnym
razie pod auspicjami Zwi¹z-
ku Wypêdzonych, albowiem
jest to organizacja, zrzesza-
j¹ca niemieckich military-
stów i nacjonalistów jak naj-
dalszych od idei pokojowego
wspó³istnienia i wspó³pracy.

Za Zarz¹d Ogólnopolskiego
Komitetu Antywojennego
Andrzej Zgódka
/Przewodnicz¹cy OKA/

Warszawa, wrzesieñ 2003

Ogólnopolski Komitet Antywojenny
00-420 Warszawa, ul. Szara 10A pok. 215

STANOWISKO O.K.A. W SPRAWIE OKUPACJI IRAKU

Ogólnopolski Komitet Antywojenny
00-420 Warszawa, ul. Szara 10A pok. 215

STANOWISKO O.K.A W SPRAWIE PROJEKTU
“EUROPEJSKIEGO CENTRUM PRZECIW WYPÊDZENIOM”

Pikieta Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego przed Ambasad¹ USA w Warszawie, marzec 2002
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

02.09.2003

Dziennik „Rzeczpospolita”
opublikowa³ w artykule „To-
warzystwo wzajemnych in-
westycji” informacje doty-
cz¹ce korupcji we w³adzach
Warszawy wywodz¹cych siê

z Platformy Obywatelskiej.
Napisano m.in., ¿e za po-
przedniej kadencji w³adz lu-
kratywne kontrakty na nad-
zorowanie budowy mostów i
Trasy Siekierkowskiej do-
sta³a spó³ka ZBM Inwestor
Zastêpczy kontrolowana
przez Wojciecha £awniczaka,
biznesmena zwi¹zanego z
politykami Platformy Oby-
watelskiej. Obieca³ on firmie
ZBM zwyciêstwo w przetar-
gu na budowê mostu Œwiê-
tokrzyskiego w zamian za
wspólne utworzenie spó³ki
ZBM Inwestor Zastêpczy.
Tak te¿ siê sta³o. Przedsta-
wiciele obecnych w³adz War-
szawy potwierdzili, ¿e z po-
wodu wykrycia tych i wielu
innych nieprawid³owoœci
wstrzymano dalsz¹ budowê
Trasy Siekierkowskiej, na
której rozbudowê ZBM Inwe-
stor Zastêpczy otrzyma³ kon-
trakt. Umowa z ZBM Inwe-
stor Zastêpczy by³a podpisa-
na w sposób niekorzystny dla
miasta, które musi p³aciæ
niezale¿nie czy umowa bê-
dzie kontynuowana. Artyku³
gazety „Rzeczpospolita” wy-
mienia nastêpuj¹ce osoby z
Platformy Obywatelskiej:
Pawe³ Bujalski, Piotr Fogler,

Teresa Grudziecka-Skwa-
rzewska, Marta Fogler, Jerzy
Hertel, Ma³gorzata £awni-
czak-Hertel, Jolanta Skoli-
mowska, Tomasz Szaw³owski
oraz Wojciech Kozak, którzy
jako cz³onkowie w³adz War-
szawy oraz cz³onkowie spó³-

ek z udzia³em skarbu Pañ-
stwa i miasta Warszawy, po-
pe³nili przestêpstwa niego-
spodarnoœci i spowodowali
szkody maj¹tkowe w zarz¹-
dzanych spó³kach. Opisane
wydarzenia prasa okreœli³a
mianem „afery mostowej”.
Niedawno zas³yszeliœmy bar-
dzo trafn¹ nazwê (inne roz-
szyfrowanie skrótu P.O.) na
partiê polityczn¹, z której
wywodz¹ siê w/w dzia³acze
tzn. Platformê Oligarchów.
Nazwa ta doskonale pasuje
zarówno do jej programu,
który zak³ada budowanie
w³asnoœci prywatnej rozu-
mianej jako fortuny bardzo
nielicznych i biedê ogó³u, jak
i praktyki niektórych znacz¹-
cych jej dzia³aczy. Bowiem
najszybciej buduje siê fortu-
ny i zubo¿a ogó³ poprzez ra-
bunek funduszy publicznych.

06.09.2003

W Warszawie przed Amba-
sad¹ Republiki Federalnej
Niemiec odby³a siê pikieta
pod has³em „1945 - wysiedle-
nie Niemców aktem sprawie-
dliwoœci.” Protestowano
przeciwko ¿¹daniom Zwi¹zku
Wypêdzonych, które niedaw-

no  (po raz pierwszy!)  zosta³y
poparte przez urzêduj¹cego
kanclerza RFN. Pikietê zor-
ganizowa³y Stowarzyszenie
„Niklot” i Stowarzyszenie
Awangarda Narodowa. Licz-
ba uczestników 30 osób.

07.09.2003

Opublikowano informacje, z
których wynika, ¿e Polska w
roku 2001 wykorzysta³a
0,26% kwot z funduszu ISPA
przewidzianych na ochronê

œrodowiska.  Ostateczny ter-
min wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych przypada
na  30 kwietnia 2004. Zaczy-
naj¹ siê sprawdzaæ scena-
riusze, w których Polska bê-
dzie p³atnikiem netto, czyli
bêdzie wp³acaæ wiêcej do
bud¿etu Unii, ni¿ z niego
otrzymywaæ.

08.09.2003

S¹d Okrêgowy w Berlinie
rozwi¹za³ ma³¿eñstwo Mini-
stra Spraw Zagranicznych
Republiki Federalnej Nie-
miec Joschki Fischera  (lat
55) i 34-letniej dziennikarki
Nikoli Leske. Jest to czwar-
ty rozwód Joschki Fischera.
Obecnie, jak poinformowa³a
gazeta “Bild Zeitung” Mini-
ster Spraw Zagranicznych
RFN jest w zwi¹zku ze stu-
dentk¹, która w³aœnie wpro-
wadzi³a siê do jego mieszka-
nia w centrum Berlina. Jak-
kolwiek mo¿na spotkaæ siê z
pogl¹dem, ¿e m³oda ¿ona jest
w stanie wnieœæ wiele twór-
czego w ¿ycie mê¿czyzny w
œrednim wieku, to redakcja
“Wspólnoty” jest pe³na obaw,
¿e za kilka lat kolejn¹ part-
nerk¹ po kolejnym rozwodzie
bêdzie nieletnia i  Joschka
Fisher  mo¿e popaœæ w kon-
flikt z prawem w dziedzinie
obyczajowej.

09.09.2003

Parlament Europejski
uchwali³ apel do pañstw
cz³onkowskich UE, w którym
wezwa³ do legalizacji zwi¹z-
ków homoseksualnych,
zrównania ich z ma³¿eñstwa-
mi i umo¿liwienia adopcji
dzieci. Co na to biskupi po-
pieraj¹cy “integracjê z Uni¹
Europejsk¹”? Co na to biskup
¯yciñski?

10.09.2003

Do Prokuratury Okrêgowej w
Katowicach wp³ynê³o zawia-
domienie o pope³nieniu prze-
stêpstwa dzia³ania na szko-
dê Skarbu Pañstwa i spó³ki
Kompanii Wêglowej, polega-
j¹cego na likwidacji 4 œl¹-
skich kopalñ. Kopalnie: By-
tom II, Centrum (obie z By-
tomia), Polska - Wirek (z
Rudy Œl¹skiej) i   Boles³aw
Œmia³y (z £azisk Górnych)
posiadaj¹ z³o¿a wêgla zapew-
niaj¹ce dodatni wynik sprze-
da¿y i potencjaln¹ rentow-
noœæ. Zawiadomienie zosta³o
z³o¿one przez przedstawicie-
li sztabu protestacyjno –
strajkowego górniczych
zwi¹zków zawodowych.
Przewodnicz¹cy Wolnego
Zwi¹zku Zawodowego “Sier-
pieñ 80” Daniel Podrzycki
powiedzia³ w Prokuraturze,
¿e „ [...] W tych kopalniach
s¹ z³o¿a, które stanowi¹ ma-
j¹tek narodowy, mog¹ one
mieæ dodatni wynik sprzeda-
¿y wêgla, mog¹ byæ potencjal-
nie rentowne, a niektóre dzi-
siaj ju¿ s¹ [..]”. Przestêpstwo
dzia³ania na szkodê firmy
jest zagro¿one kar¹ 5 lat wiê-
zienia.

Prowadzenie prac budowa Trasy Siekierkowskiej pomimo wyroku NSA o cofniêciu pozwolenia na budowê, Warsza-

Demonstracja górników w Katowicach, przeciwko likwidacji kopalñ, 9 wrzeœnia 2003
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Otrzymaliœmy z Moskwy,
trzecie ju¿ wydanie “Cywili-
zacji S³owiañskiej” W³adymi-
ra L. Ka³asznikowa, rektora
Moskiewskiego Instytutu
Stosunków Miêdzyregional-
nych i Miêdzynarodowych.

Ksi¹¿ka jest dla nas nie-
zwykle cenna nie tylko ze
wzglêdu na znakomit¹ wy-
k³adniê historii cywilizacji
s³owiañskiej i wspó³czesn¹ in-
terpretacjê s³owiñskich war-
toœci kulturowych.

Ksi¹¿ka ponadto zawiera
obszerny aneks, na który

Komitet Obrony Polskiej
Ziemi “Placówka” nie ma w¹t-
pliwoœci, do czego na rozkaz
Unii Europejskiej zmierza
w³adza wobec polskiego rol-
nictwa. Jest to ci¹g³e i kon-
sekwentne niszczenie pol-
skich rolników i ich produk-
cji.

Przyjêta przez sprzedajny
Sejm lipcowa ustawa o wa-
runkach sprzeda¿y ziemi w
Polsce, praktycznie uniemo¿-
liwia Polakom kupowanie zie-
mi we w³asnym Kraju, umo¿-
liwia natomiast wyprzeda¿
polskiej ziemi obcokrajow-
com.

Równie¿ ustawowo zabro-
niono polskim rolnikom pro-
dukowania pasz na w³asne
potrzeby. W ten sposób za-
chodnie przedsiêbiorstwa
uzyska³y monopol na zaopa-
trywanie polskich rolników w

dro¿sze pasze zdecydowanie
gorszej jakoœci, których za-
kup bêdzie przynosi³ zyski
Zachodowi.

Kolejnym przyk³adem
niszczenia polskiego rolnic-
twa jest sprowadzenie z koñ-
cem wrzeœnia br. pó³tuszy
wieprzowych z Danii i Hisz-
panii, pomimo nadprodukcji
miêsa wieprzowego w Polsce.
Podobnie jak w zesz³ym roku,
zachwia³o to obecnie polskim
rynkiem miêsa wieprzowego.
Spada skup miêsa od polskich
rolników, którym oferuje siê
zupe³nie nieop³acaln¹ cenê,
ni¿sz¹ od poprzedniej o 25%.
Jest to przejaw sta³ej polity-
ki Unii Europejskiej, dopro-
wadzaj¹cej wielu polskich rol-
ników do bankructwa.

W tej sytuacji jedyn¹ rad¹
jest dalsze organizowanie siê
polskich rolników i przygoto-

wywanie masowych prote-
stów z blokadami dróg i miast
w³¹cznie. Rolnicy musz¹ tak-
¿e wnieœæ do S¹du Najwy¿-
szego akt oskar¿enia prze-
ciwko rz¹dowi za niszczenie
polskiego rolnictwa i ca³ej
gospodarki, za godzenie w in-
teres rolników, pracowników
przemys³u oraz ca³ego Naro-
du i Pañstwa. Rolnicy musz¹
przy tym ¿¹daæ odszkodowañ
za straty poniesione z tytu³u
niszczycielskiej dzia³alnoœci
rz¹du.

Rolnicy odnios¹ sukces w
walce z rz¹dem, o ile bêd¹ œci-
œle wspó³pracowaæ z pracow-
nikami przemys³u i komuni-
kacji.

Cz³onek Komitetu Obrony
Polskiej Ziemi “Placówka”
Grzegorz Krasiñski

sk³adaj¹ siê dokumenty po-
wsta³e w ci¹gu ostatnich 10
lat w ramach ¿ywego nurtu
ruchu s³owiañskiego.

W aneksie zawarte s¹
równie¿ prawie wszystkie ma-
teria³y z Konferencji S³owian
Zachodnich “Polska, Czechy,
S³owacja, Serbowie £u¿yccy:
mo¿liwoœci i perspektywy
wspó³pracy i rozwoju”, która
odby³a siê 30 listopada 2002
roku w Warszawie.

Redakcja

Cywilizacja S³owiañska

“Placówka” ostrzega i proponuje

Szanowny Pan
Ambasador Chiñskiej
Republiki Ludowej
w Polsce

Szanowny
Panie Ambasadorze!

W imieniu Polskiej Wspól-
noty Narodowej i Polskiego
Komitetu S³owiañskiego – za
Pana poœrednictwem – sk³a-
dam Prezydentowi Chiñskiej
Republiki Ludowej i ca³ej
chiñskiej w³adzy oraz Naro-
dowi Chiñskiemu gratulacje z
okazji przeprowadzenia
pierwszego za³ogowego lotu
kosmicznego.

Lot ten jest kolejnym do-
wodem dynamicznej i wszech-
stronnej drogi rozwoju, jak¹
kroczy Chiñska Republika
Ludowa.

¯yczê dalszych wielkich
osi¹gniêæ dla dobra Chin i ca-
³ego Œwiata nêkanego zabor-
czym globalizmem.

Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
oraz
Polskiego Komitetu
S³owiañskiego
Boles³aw Tejkowski

Warszawa,
16 paŸdziernika 2003 roku

Gratulacje dla ChinPrzegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

15.09.2003

W Krakowie przed domem
Jerzego Hausnera – wice-
premiera i ministra gospo-
darki, pracy i polityki spo-
³ecznej odpowiedzialnego za
“reformê górnictwa” oby³a
siê pikieta zorganizowana
przez ¿ony górników i kobie-
ty zatrudnione w kopalniach
przeznaczonych do likwida-
cji.

 Od ponad dwóch tygodni
trwa okupacja budynku
Kompanii Wêglowej w Kato-
wicach, gdzie protestuje
oko³o 30 górników, a od ty-
godnia trwa protest rotacyj-
ny na dachu sortowni w Ko-
palni “Centrum” w Bytomiu.

 Og³oszono wyniki refe-
rendum w sprawie przyst¹-
pienia Szwecji do strefy euro
(zast¹pienia lokalnej waluty
korony przez euro). Przeciw-
ko opowiedzia³o siê 56,1 pro-
cent uczestników, za 41,8
procent. 2,1 procenta g³osu-
j¹cych odda³o bia³e kartki
oznaczaj¹ce brak zdania, a
0,5 procenta g³osów uznano
za niewa¿ne. Wynik wybor-

czy bardzo ró¿ni siê na ko-
rzyœæ przeciwników euro tj.
o ponad 14 procent od pu-
blikowanych przed wybora-
mi sonda¿y.

Premier Persson, po g³o-
sowaniu zapowiedzia³, ¿e nie
zamierza sk³adaæ z tego po-
wodu dymisji, bowiem refe-
rendum nie by³o nigdy uwa-
¿ane za wotum zaufania dla
gabinetu.

Szef banku centralnego
Lars Heikensten po g³oso-
waniu oœwiadczy³, ¿e „gospo-
darka szwedzka jest taka
sama, jak by³a w pi¹tek
(przed referendum)”.

Komentatorzy z œrodków
masowego przekazu podkre-
œlali, ¿e wynik referendum
jest du¿ym zaskoczeniem.
Tak du¿y odsetek osób g³o-
suj¹cych za utrzymaniem
korony, wbrew apelom pra-
wie ca³ego establishmentu
politycznego i biznesu, mini-
malizuje szansê przyjêcia
euro przez Daniê i Wielk¹
Brytaniê.

Zdaje siê, ¿e sonda¿e ko-
rzystne dla zwolenników
euro  s³u¿y³y za element
nacisku na niezdecydowa-
nych. Podobnie dzieje siê w
Polsce wyniki wyborcze ró¿-

ni¹ od wyników sonda¿y
przedwyborczych.

16.09.2003

“Gazeta Prawna” opubliko-
wa³a analizê, z której wyni-
ka, ¿e mo¿emy straciæ nawet
jedn¹ trzeci¹ dop³at bezpo-
œrednich dla rolników w la-
tach 2004 – 2006 tj. ponad
700 milionów euro, je¿eli nie
uporamy siê z porz¹dkowa-
niem spraw w³asnoœci i u¿yt-
kowania gruntów.

Wed³ug gazety, nie pomo-
¿e nam równie¿ uproszcze-
nie systemu dop³at, gdy¿
czasami sami rolnicy nie
bêd¹ umieli dok³adnie opisaæ
swoich gospodarstw.

W pañstwach nale¿¹cy do
Unii Europejskiej z tego po-
wodu rezygnuje z dop³at kil-
kanaœcie procent uprawnio-
nych.

Jeszcze wiêksze konse-
kwencje bêd¹ mia³y pomy³-
ki, które zostan¹ wykryte
przez kontrolerów po przy-
znaniu dotacji.

Polska zostanie wtedy
ukarani podwójnie: cofniê-
ciem zakwestionowanych do-
p³at oraz  zmniejszeniem ca-
³ej puli dop³at przyznanych
o procent wykrytych b³êdów.
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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!
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