WSPOLNOTA
Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej
NUMER 10 (51) PaŸdziernik 2003
ISSN 1508-3012

WSZYSTKO DLA POLSKI!

GAZETA BEZP£ATNA

Zamiast integracji z Uni¹ Europejsk¹ – Federacja Polsko-Czesko-S³owacka

Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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 gorzej, zatrudniaj¹ coraz mniej
Polaków i ca³e zyski wywo¿¹
za granicê. St¹d z ka¿dym
zamkniêtym lub sprzedanym
zagranicy przedsiêbiorstwem roœnie bezrobocie,
bezdomnoœæ, nêdza i g³ód.

Sytuacja w Polsce staje
siê coraz bardziej jasna. Dopiero teraz, po 14 latach podobnej niszcz¹cej polityki kolejnych prawicowo-lewicowych Sejmów, rz¹dów i prezydentów, coraz wiêcej Polaków zaczyna rozumieæ, co siê
dzieje w Polsce i do czego to
wszystko zmierza.
Kiedy w³adza z pocz¹tkiem lat 90-tych zaczê³a zam y k a æ f abr yki i PGR-y,
sprzedawaæ za grosze zachodniemu kapita³owi przemys³ i ziemie stanowi¹ce
wspólny dorobek wszystkich
Polaków, wmówi³a wielu ludziom, ¿e zamyka obiekty
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Spotkanie w Nowej Rudzie
W niedzielê 5 paŸdziernika br. w Miejskim Oœrodku
Kultury w Nowej Rudzie odby³o siê 300-osobowe zebranie
przedstawicieli by³ych pracowników zamkniêtej Kopalni
Wêgla Kamiennego “Nowa
Ruda” oraz zamkniêtych kopalñ wa³brzyskich. Zebranie
zosta³o zwo³ane przez Stowarzyszenie Obrony Proletariatu i Stowarzyszenie Rencistów
i Emerytów Robót Górniczych
oraz powo³any przez nie Komitet Poszkodowanych Robotników i Ch³opów. By³o ono poœwiêcone sprawie odzyskania
przez pracowników zdewastowanego i rozgrabionego
przez w³adzê spo³ecznego
mienia socjalno-wypoczynkowego zamkniêtych kopalñ
oraz sprawie utrzymania odbieranego by³ym pracownikom górnictwa nale¿nego im
deputatu wêglowego. Zebranie 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 robotników i rolników.
Zebranie otworzy³ mgr in¿.
Jerzy Ka³u¿ny, by³y kierownik
robót górniczych w zlikwidowanej Kopalni Wêgla Kamiennego “Nowa Ruda”. Powitanie
przez niego zaproszonych goœci ujawni³o ca³¹ bezczelnoœæ
w³adzy, która pogardza pokrzywdzonymi przez siebie
ludŸmi pracy, a jednoczeœnie
siê ich boi. Otó¿ na zebranie
nie przybyli bez jakichkolwiek
wyjaœnieñ imiennie zaproszeni senatorowie i pos³owie SLD
i UP w liczbie 8 osób, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa i Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej, wicewojewoda
dolnoœl¹ski, przedstawiciele
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w³adz
SLD, UP i Samoobrony,
przedstawiciel NSZZ “Solidarnoœæ”. Nie przybyli równie¿
zaproszeni redaktorzy TVP
Program 1 – Wiadomoœci i

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Uroczystoœci z okazji szeœædziesi¹tej rocznicy bitwy pod Lenino, Warszawa 11.10.2003

Centrum Wypêdzenia czy Centrum M¹cenia?
S³awne spotkanie, które
redakcja “Rzeczpospolitej”
zorganizowa³a w dniu 16
wrzeœnia z Erik¹ Steinbach,
przewodnicz¹c¹ niemieckiego Zwi¹zku Wypêdzonych, a
tak¿e nastêpuj¹ce debaty radiowe i telewizyjne ujawni³y
niezwyk³¹ wprost jednomyœlnoœæ polskojêzycznych elit politycznych. Najwiêksi zwolennicy zdominowanej przez

Niemcy Unii Europejskiej,
notoryczni germanofile jak np.
by³y ambasador RP w Niemczech pan Reiter (po niemiecku “jeŸdziec”) ró¿ni “ Polacy
¿ydowskiego pochodzenia” z
Unii Wolnoœci oraz tzw. szabesgoje o etnicznie polskim
pochodzeniu, wszyscy z
mniejszym lub wiêkszym zapa³em krytykowali projekt
ustanowienia w Berlinie Cen-

„Obserwujcie wspó³czesnych S³owian, a zrozumiecie lepiej dawnych S³owian.”

trum Wypêdzonych. Co siê
sta³o ? Czy¿by nagle i niespodziewanie 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-
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- 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
W Pradze, w dniach 22-26
wrzeœnia 2003 roku odby³o
siê spotkanie m³odych czeskich i polskich patriotów w
celu wzajemnego poinformowania siê o sytuacji w obu
krajach, po przeprowadzonych w nich referendach w
sprawie przyst¹pienia do
Unii Europejskiej i o perspektywach obu narodów, a
szczególnie czeskiej i polskiej

m³odzie¿y w razie przyst¹pienia, do UE.
Przedstawiciele m³odego
pokolenia obu pañstw s¹ zaniepokojeni tym, w jaki niejasny i problematyczny zwi¹zek wstêpuj¹ ich pañstwa.
Pozytywne wyniki referendum by³y osi¹gniête tylko
dziêki ogromnym sumom,
zu¿ytym na celow¹ propagandê, przy czym nie dano
mo¿liwoœci wypowiedzenia

siê przedstawicielom opozycji, w celu rozpatrzenia odmiennych opinii i obiektywnego spojrzenia na ten krok,
niezwykle wa¿ny dla obywateli obu pañstw. Propaganda
by³a prowadzona celowo w
jednym tylko kierunku.
My, m³odzi S³owianie i patrioci postrzegamy wst¹pienie naszych krajów do UE na
zaproponowanych warunDokoñczenie na stronie 4
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Dokoñczenie ze strony 1
Kiedy w³adza z koñcem
lat 90-tych wci¹gnê³a nas do
NATO, wmówi³a wielu Polakom, ¿e Polska bêdzie bezpieczniejsza, a Wojsko Polskie silniejsze.
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e Wojsko Polskie jest s³absze i uzale¿nione od zagranicznego
sprzêtu oraz od szkolonych
za granic¹ oficerów, nie zawsze polskiej narodowoœci.
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e Polska
jest mniej bezpieczna ze
wzglêdu na os³abienie i uzale¿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. Dlatego sporo ok³amanych g³osowa³o 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. Kapitaliœci unijni maj¹ nam zabraæ
resztê przemys³u, bankowoœci i handlu oraz 10 milionów
hektarów ziemi po zlikwidowaniu 1,7 miliona polskich
gospodarstw rolnych. Niemcy zamierzaj¹ nam zabraæ
w³asnoœæ na Ziemiach Odzyskanych, 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 decyzjê. Otó¿ fundusze pocz¹tkowo przyznane Pañstwom
mniej rozwiniêtym, w tym
Polsce, s¹ obecnie przyznane Pañstwom najbardziej
rozwiniêtym, a wiêc przede
wszystkim Niemcom. Znany
globalista i s³ugus unijny
Oleksy pochwali³ tê decyzjê,
bowiem lokowaæ kapita³ trzeba w najlepszych, a nie w
najgorszych.
Czy jeszcze ktoœ ma w¹tpliwoœci, o co tu chodzi? Chodzi o gospodarcze niszczenie
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Polski i kolonialne uzale¿nienie jej od Zachodu. Chodzi
równie¿ o spo³eczne i biologiczne niszczenie Polaków.
Zmierzaj¹ ku temu ostatnie
propozycje kolejnego ograniczania zdobyczy socjalnych,
odbierania rent, póŸniejszego nabywania praw emerytalnych, likwidowania kopalñ, fabryk i powiêkszania
bezrobocia, zwiêkszania importu ¿ywnoœci z Zachodu i
rujnowania w ten sposób polskich rolników.
Byæ mo¿e jest ktoœ tak naiwny, ¿e uwierzy w k³amstwa
w³adzy o zad³u¿onych szpitalach. W ten sam sposób mo¿na by mówiæ o zad³u¿onym
Sejmie, Senacie, rz¹dzie i
prezydencie. Szpitale nie
mog¹ byæ zad³u¿one, bo ni-

czego nie produkuj¹ i niczego nie sprzedaj¹, a z istoty

swej s¹ i musz¹ byæ utrzymywane przez bud¿et Pañstwa.

Zatem k³amliwa propaganda
o zad³u¿onej s³u¿bie zdrowia
ma tylko na celu przekonanie Polaków – uwa¿anych
przez w³adzê za idiotów – o
koniecznoœci nie wyp³acania
zarobków lekarzom i pielêgniarkom oraz likwidowania
szpitali, a ostatnio tak¿e pogotowia ratunkowego. Chyba
teraz ju¿ wszystkim wiadomo, ¿e chodzi tu o celowe
zwiêkszenie liczby zgonów
wœród Polaków, o przemieszczanie polskiej kadry medycznej na Zachód dla zwiêkszenia opieki medycznej
wœród tamtych Narodów.
W³aœnie zosta³y przeszkolone pielêgniarki dla w³oskich
szpitali.
Mamy dostateczne dowody na antypolsk¹ dzia³alnoœæ

w³adzy, realizuj¹cej globalistyczne interesy Unii Europejskiej. Z tak¹ w³adz¹ nie
nale¿y ju¿ rozmawiaæ, bo k³amie i straci³a wszelkie prawa do rz¹dzenia Polsk¹. Tak¹
w³adzê trzeba jak najszybciej
zmieniæ na lepsz¹.
Dlatego apelujemy do
wszystkich propolskich i antyunijnych ugrupowañ i œrodowisk – powo³ajmy wspóln¹
si³ê, która doprowadzi do
wczeœniejszych wyborów nowego Sejmu w kwietniu 2004
roku, który skutecznie przeciwstawi siê integracji z Uni¹
Europejsk¹. Mo¿e to uchroniæ Polskê i Polaków przed
czekaj¹c¹ nas w Unii ca³kowit¹ okupacj¹ i planowan¹
zag³ad¹.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Centrum Wypêdzenia czy Centrum M¹cenia?
Dokoñczenie ze strony 1
cymi ich obecnymi rz¹dami
Niemiec i Francji, wybrali
pro-syjonistyczn¹ opcjê amerykañsk¹! Oczywiœcie kanclerz Gerhard Schroeder ju¿
dziœ gotów jest czêœciowo pojednaæ siê z Bushem w sprawie Iraku, a nawet wys³aæ tam
trochê ¿o³nierzy Bundesweh-

nie jest przeciw Centrum Wypêdzonych, obiecuje im, ¿e po
cichu wpuœci ich do Polski
(obietnica- Berlin, rok 2000).
Nie wszyscy zreszt¹ z tzw. elit
s¹ tak szybcy w dopasowywaniu siê do meandrów aktualnoœci politycznych. Elitki kulturalne bywaj¹ czasem w
swym serwiliŸmie wobec

politycznej najpierw umizguje siê albo podlizuje Ukraiñcom, fa³szuj¹c historiê i powieœæ Sienkiewicza “Ogniem i
mieczem” w swym filmie o tej
samej nazwie, a teraz sfa³szowa³ nam przy przenoszeniu na
ekran “Star¹ baœñ” Kraszewskiego, aby nie uraziæ w niczym Niemców! I tak najazd
niemieckich Sasów zastêpuje

najazdem Wikingów, ksiê¿niczkê niemieck¹, trucicielkê,
¿onê Popiela zastêpuje “niewolnic¹”. Nie jestem rasist¹,
ale za du¿o mi w polskich elitach ludzi o obcych korzeniach, którzy albo s¹ “dworakami”, albo “nie zd¹¿yli siê”
spolszczyæ jak ró¿ne Muellery, Huebnery, Hoffmany itp.
Zygmunt K. Kuligowski

Notatki Obserwatora

Zdjêcie dolne: Erika Steinbach – przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych,
pos³anka parlamentu Niemiec

ry pod listkiem figowym ONZ.
Robi to w wyniku protestów
niemieckich przemys³owców,
którzy bardzo op³akiwali stracone zamówienia amerykañskie 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 minister Joschka Fischer oficjal-

Niemców wyraŸnie zapóŸnione jak np. re¿yser filmu “Stara baœñ” Jerzy Hoffman (po
niemiecku Georg “Cz³owiek
Nadziei” od Hoffnung – nadzieja, choæ powinien zmieniæ
tylko jedn¹ literê-usun¹æ jedno “f” w nazwisku, aby zgodnie z jego prawdziw¹ natur¹
by³o Georg Hofmann czyli Jerzy Dworzanin albo Pochlebca, lub Umizguj¹cy siê!). Pan
Hoffman w myœl poprawnoœci

Czy Polsce grozi kryzys finansowy 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 rocznie. Deficyt ma spaœæ z 45 miliardów w 2004 r do 28 miliardów z³ w 2007 r.
Jest jednak w¹tpliwe czy
obecny rz¹d i kolejne ekipy
odwa¿¹ siê te ciêcia przeprowadziæ. Cena polityczna tych
operacji na ¿ywym ciele, ju¿
teraz ledwie wegetuj¹cego
spo³eczeñstwa, by³aby ogromna. Szansa, ¿e uda siê szybko
ograniczyæ ten deficyt jest raczej ma³a. Tak te¿ oceniaj¹ j¹
zagraniczni inwestorzy. Z³oty
traci na wartoœci, a Ministerstwo Finansów ma problemy
ze sprzeda¿¹ papierów skarbowych, którymi finansuje deficyt.

S³aboœæ z³otego wynika z
ograniczonego zaufania do
skutecznoœci dzia³añ rz¹du.
Brak jest chêtnych na rz¹dowe papiery, których rentownoœæ jest coraz ni¿sza. Na razie obecny kurs z³otego jest
nawet korzystny dla eksportu, ale dalsze os³abienie go
by³oby przyczyn¹ niepokoju.
Je¿eli zagraniczni inwestorzy
ca³kowicie strac¹ do Polski zaufanie nast¹pi ich ucieczka z
rynku polskiego i odp³yw kapita³u portfelowego. W rezultacie za³ama³by siê rynek walutowy i nast¹pi³oby znaczne
os³abienie kursu z³otego.
GroŸba za³amania siê tak¿e
systemu bankowego chwilowo
jeszcze nie wystêpuje, ale wykluczyæ tego nie mo¿na. Nast¹pi³oby wtedy tak jak w Argentynie zamykanie banków i
ograniczanie dostêpu klientów
do pieniêdzy.
Zygmunt K. Kuligowski
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Spotkanie w Nowej Rudzie
Dokoñczenie ze strony 1
Program 2 – Panorama, TVN
– Fakty, Noworudzkiej Telewizji Kablowej Vektra, redaktorzy gazet: “Polityka”, “Rzeczpospolita”, “Trybuna”, “Super
Express”, “Solidarnoœæ”, “Nasza Polska”, “Tylko Polska”,
“Gazeta Wroc³awska”, “Wiadomoœci K³odzkie”, “Kurier
Gminny”, “Gazeta Noworudzka”.
Obecni byli przedstawiciele nastêpuj¹cych gazet: “Roter Brandenburger”, miesiêcznik “Brzask”, “Kurier
Przygraniczny”, “Wspólnota”.
Jak widaæ, wiêkszoœæ œrodków masowego przekazu woli
k³amaæ lub milczeæ, ani¿eli
mówiæ prawdê w imieniu Narodu, w imieniu ludŸmi pracy.
Taka totalna nieobecnoœæ
w³adz i œrodków masowego
przekazu na tak wa¿nym zebraniu wskazuje jednoznacznie na zmowê milczenia wokó³
tragedii ludzi pozbawionych
pracy i œrodków do ¿ycia,
wokó³ tragedii Polski pozbawianej w³asnej gospodarki,
niszczonej lub przyw³aszczanej
przez zachodni kapita³.
Ta wyrachowana nieobecnoœæ jest tym bardziej skandaliczna, ¿e na zebranie przybyli solidaryzuj¹cy siê z przeœladowanymi Polakami dzia³acze polityczni z Czech i Niemiec.
Przemówienie programowe wyg³osi³ Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Obrony Proletariatu oraz Komitetu Poszkodowanych Robotników i
Ch³opów – Micha³ Gawroñski.
Nastêpnie przemówienia wyg³osili:
- Sekretarz Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Wa³brzychu
– Ryszard Jarecki,
- Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej - Boles³aw Tejkowski,
- Przewodnicz¹cy Niemieckiej Partii Komunistycznej z
Brandenburgii – Brygida Miller,
- Prof. dr hab. Uniwersytetu Wroc³awskiego, lewicowy
dzia³acz polityczny i spo³eczny – Zbigniew Wiktor,
- Wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Obrony Proletariatu – W³odzimierz Budzyn,
- Pose³ do parlamentu Republiki Czeskiej – Jaromir Kohlièek,
- Przewodnicz¹cy Klubu Poselskiego Komunistycznej
Partii Czech i Moraw – Vlastimil Prauza,

- Przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Zarz¹du Komunistycznej Partii Czech i Moraw
w Hradec Kralowe – Jaroslav
Ondrašek,
- Wiceprzewodnicz¹cy Polskiej Socjalistycznej Partii
Robotniczej – Bogdan Radomski,
- Przewodnicz¹cy Komitetu
Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski – Marcin
Adam,
- Przewodnicz¹cy NSZZ “Solidarnoœæ 80” przy Kopalni
Wêgla Kamiennego “Nowa
Ruda” – Janusz Staniocha,

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 spo³eczn¹ i troska o ludzi pracy
jako g³ównej si³y spo³ecznej,
³¹czy w Polsce, w Europie i na
Œwiecie coraz wiêcej ludzi.
Uczestnicy zebrania s³usznie oskar¿ali globalizm – to
najwy¿sze, najgorsze i ostatnie stadium kapitalizmu jako
Ÿród³o podboju, wyzysku i nêdzy. Ten ludobójczy ustrój
dzieli Œwiat na wybrane Pañ-

nikom s³usznych zdobyczy socjalnych jest niszczeniem
tych, którzy wypracowali maj¹tek narodowy teraz bezprawnie przyw³aszczany przez
obecnych ludzi w³adzy i zachodnich kapitalistów. Odbieranie ca³emu Narodowi bezp³atnego szkolnictwa i lecznictwa, a przy tym nieuzasadnione 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

Protesty pielêgniarek i po³o¿nych , lipiec 1999

- Starosta Powiatu K³odzkiego – Adam £¹cki,
- Prezes Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji z Uni¹ Europejsk¹ –
Maria S³upska,
- Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Budowy Pomnika Pamiêci Górnictwa Wa³brzyskiego – Zdzis³aw Wolski.
Goœæmi zebrania byli równie¿ delegaci Komunistycznej
Partii Czech i Moraw – Jaroslav Peter i Jiøi ¯oèek, Burmistrz Miasta Nowa Ruda –
Tomasz Kiliñski, Cz³onek Zarz¹du Naczelnego Polskiej
Wspólnoty Narodowej – Marek Marciniak, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego
Polskiej Wspólnoty Narodowej we Wroc³awiu – Tadeusz
G³¹bski.
W dyskusji wziêli udzia³
przedstawiciele Stowarzyszenia “Spo³eczeñstwo Aktywne”
oraz mieszkañcy Nowej Rudy.
Przemówienie koñcowe,
podsumowuj¹ce zebranie, wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Micha³
Gawroñski.
Zarówno przemówienia jak
i dyskusja wykaza³y daleko
id¹c¹ jednomyœlnoœæ uczestników zebrania. Wszyscy mówi-
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stwa panuj¹ce i ca³¹ resztê
Pañstw zdominowanych. Dzieli Narody na mniejszoœæ bogaczy i wiêkszoœæ nêdzarzy.
Wprowadzany w Polsce przez
USA i Uniê Europejsk¹ globalizm, rêkami rz¹dz¹cej nami
sprzedajnej w³adzy, zrujnowa³
nasz Kraj, zlikwidowa³ wiele
kopalñ, fabryk, PGR-ów i rodzinnych gospodarstw rolnych, tworzonych trudem ca³ego Narodu, a zw³aszcza ludzi pracy. S³u¿¹ca œwiatowemu globalizmowi w³adza przekaza³a zachodnim kapitalistom wiêkszoœæ pozosta³ych w
Polsce przedsiêbiorstw przemys³owych i handlowych oraz
wiêkszoœæ banków i 1 milion
hektarów ziemi. Jest to jawna grabie¿, bowiem jedynym
prawowitym w³aœcicielem
tych dóbr jest Naród, wszyscy
Polacy – robotnicy, ch³opi i inteligencja, a nie zachodni kapitaliœci. To niszczenie i rozkradanie 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-

Wschodnich czyli by³ej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wyzysk taki wzmo¿e
siê jeszcze przy wejœciu do
Unii Europejskiej, która bêdzie siê dzieliæ na Pañstwa
panów i Pañstwa niewolników.
Wys³ugiwanie siê globalizmowi, to nie tylko oddawanie polskiej gospodarki Unii
Europejskiej, ale tak¿e wejœcie do NATO i uczestniczenie w agresjach na inne Kraje, jak na przyk³ad na Irak.
Jest to hañbienie dobrego
imienia ¿o³nierza i Wojska
Polskiego.
Zaprzedana unijnemu kapita³owi w³adza nie ust¹pi przed
samymi tylko s³usznymi postulatami. Trzeba zorganizowaæ now¹ si³ê spo³eczn¹, skupiaj¹c¹ wszystkie patriotyczne i postêpowe ugrupowania
i œrodowiska w Polsce, która
zdolna bêdzie przywróciæ Narodowi, a zw³aszcza robotnikom i ch³opom wszystko to, z
czego zostali obrabowani.
Zebranie odrzuci³o bezsensown¹ integracjê z rz¹dz¹cymi i opozycyjnymi partiami w
Sejmie. Zarówno SLD - UP jak
i szykuj¹ce siê do w³adzy PO i
PiS oraz udaj¹ce opozycjê

PSL, LPR i Samoobrona zdradzi³y wartoœci patriotyczne i
socjalne i zgodnie realizuj¹
antynarodowy i antypracowniczy program globalistycznej
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Zebranie wysuwa³o ró¿ne
rozwi¹zania, na przyk³ad postulowa³o powo³anie Komitetu Obrony Polskiego Przemys³u obok istniej¹cego ju¿ Komitetu Obrony Polskiej Ziemi
“Placówka”. Mo¿e byæ te¿
Ogólnopolski Komitet Narodowy skupiaj¹cy wszystkie antyglobalistyczne organizacje w
Polsce, Front Lewicowy jednocz¹cy ca³¹ autentyczn¹ lewicê w Polsce, który ma powstaæ 14 grudnia br. we Wroc³awiu.
Jest jeden wspólny cel:
zmieniæ ustrój globalistyczny
na ustrój sprawiedliwoœci spo³ecznej, odrzuciæ Uniê Europejsk¹ i NATO, ponownie zagospodarowaæ od³ogowan¹
ziemiê i zlikwidowane kopalnie i fabryki, wstrzymaæ wyprzeda¿ polskiej gospodarki i
ziemi obcemu kapita³owi,
przywróciæ Polsce i ludziom
pracy zaw³aszczone przez
unijnych i amerykañskich kapitalistów obiekty bankowe,
handlowe, przemys³owe i rolne przez renacjonalizacjê, zapewniæ wszystkim pracê i minimum socjalne. Jest z czego,
bowiem Polska to jeden z najbogatszych Krajów Europy.
Dlatego rabowanie Polski stanowi z³oty interes dla Unii
Europejskiej.
Jest jedna wspólna droga:
przejmowanie przedsiêbiorstw przemys³owych i komunikacyjnych na w³asnoœæ
za³óg przez powo³ywanie spó³ek pracowniczych z udzia³em
w³asnoœci Skarbu Pañstwa,
przygotowanie ogólnopolskiego strajku generalnego i blokad dróg, dokonanie zmiany
w³adzy przez wczeœniejsze
wybory do Sejmu w kwietniu
2004 roku.
Zebranie by³ych dolnoœl¹skich górników w Nowej Rudzie, obok walki górnoœl¹skich
górników o utrzymanie bezprawnie likwidowanych kopalñ, jest godnym naœladowania przyk³adem oddolnego
przejmowania przez Polaków
w swoje rêce inicjatywy obrony Polski.
Marek Marciniak,
Boles³aw Tejkowski
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Strona 4
Komunikat o spotkaniu m³odych S³owian
Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej
Dokoñczenie ze strony 1
kach jako oszustwo polityków w stosunku do w³asnych
narodów. Nasze wst¹pienie
do UE sprowadza siê do formalnego aktu prawnego podpisania umowy, a w rzeczywistoœci chodzi o legalizacjê dalszej ekspansji w naszych krajach zachodnioeuropejskiego, wielkiego kapita³u, który bêdzie jeszcze
bardziej, ni¿ dotychczas wykorzystywa³ tani¹ si³ê robocz¹ i nasze zasoby surowcowe, a jego wk³ad do bud¿etów pañstwowych bêdzie znikomy. Sprzeciwiamy siê w³¹czaniu s³owiañskich terytoriów do euroregionów.
Chora Unia Europejska,
licz¹ca dziesi¹tki milionów
bezrobotnych, ze s³abym systemem socjalnym, siln¹ centralizacj¹ i biurokracj¹, korupcj¹ i wysok¹ przestêpczoœci¹ nie daje czeskim i polskim obywatelom, a szczególnie m³odzie¿y, poci¹gaj¹cej
perspektywy. Prawo do wykszta³cenia, bez dalszej
mo¿liwoœci wykorzystania w
praktyce uzyskanej wiedzy,
przyniesie w konsekwencji
tylko g³êbokie rozczarowanie
po³o¿eniem bez wyjœcia, w
którym znajd¹ siê m³odzi ludzie.
Dlatego odrzucamy „Projekt wspólnej celtyckiej Europy” szczodrze finansowany
przez Uniê Europejsk¹. Odnawianie celtyckich œladów,
jako przypominanie o przebywaniu plemion celtyckich
na naszych terytoriach i badanie ich kultury, odgrywa
znacz¹c¹ rolê w koncepcji
eksponowania „pami¹tek historycznych” dla przysz³ych
pokoleñ. Zachodni S³owianie
zajmowali terytorium obecnych Czech ju¿ w pierwszych
stuleciach naszej ery. Do czego wiêc d¹¿y Unia Europejska? Aby cofn¹æ Europê do
czasów przedhistorycznych?
Skreœliæ 2000 lat s³owiañskiej historii w Europie?
Zniszczyæ wartoœci kultury
s³owiañskiej, tworzone przez
dwa tysi¹clecia? Dla nas
oznacza to niedopuszczalne
pranie mózgów doros³ych i
dzieci przy pomocy pseudonaukowych teorii, nastawionych na likwidacjê wszystkiego co s³owiañskie. Uwa¿am y, ¿e s¹ to niemoralne,
opaczne zjawiska i odrzucamy je jako przejaw ekstremizmu w najbardziej oczywistej
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postaci! Te pseudonaukowe
teorie postrzegamy jako nie-

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

bezpieczne ideologiczne narzêdzie, u¿ywane do opanowania terytoriów s³owiañskich przez zachodnioeuropejski kapita³, gotowy doprowadziæ do zag³ady narodów
s³owiañskich.
Cieszylibyœmy siê z pomocy UE w przeprowadzeniu
naukowych prac przy odnowie grodzisk s³owiañskich, w
badaniu kultury s³owiañskiej
i obyczajów dawnych S³owian
na naszych ziemiach. Ale to,
najwidoczniej, nie mieœci siê
w scenariuszu Unii Europejskiej.
My, m³odzi Czesi i Polacy
d¹¿ymy do tworzenia wspólnej Europy dla wszystkich
zamieszkuj¹cych j¹ narodów
i grup etnicznych, z poszanowaniem ich historii, obyczajów, tradycji i kultury. Jesteœmy przeciwni globalizacji, a
tak¿e dyskryminacji jakichkolwiek grup ludnoœci. Jesteœmy rozgoryczeni, ¿e proces
germanizacji narodów s³owiañskich, który doprowadzi³ 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 m³odzie¿y czeskiej i polskiej widzimy perspektywê w pog³êbianiu wzajemnych zwi¹zków
miêdzy naszymi narodami,
szczególnie miêdzy m³odzie¿¹ wszystkich krajów
s³owiañskich, w ¿yciu kulturalnym i spo³ecznym, w gospodarczej i politycznej
wspó³pracy.
W pe³ni popieramy postanowienia Konferencji S³owian Zachodnich, która odby³a siê w Warszawie 30 listopada 2002 roku. Wspólnota S³owian Zachodnich - Cze-

wzorem zwi¹zku narodów o
podobnej mentalnoœci, maj¹cych wspóln¹ historiê i losy,
zwi¹zku narodów, które

prze¿y³y razem liczne cierpienia i trudy, ale tak¿e zwyciêstwa. Nie potrzebni nam
s¹ t³umacze. Taki zwi¹zek
swoim autorytetem i si³¹
móg³by nie tylko sobie zagwarantowaæ pozycjê w Europie,
ale tak¿e Serbom £u¿yckim
w Niemczech.
Wyjœcie ze z³o¿onej sytuacji, w jakiej siê znaleŸliœmy,
widzimy w bli¿szej gospodarczej, naukowej, kulturalnej i
p o l i ty cz ne j w sp ó ³ p ra cy
wszystkich narodów s³owiañskich na zasadach partnerstwa, które zawsze by³o korzystne dla wszystkich. Rozwój wspó³pracy gospodarczej
Krajów i narodów s³owiañskich bêdzie sprzyjaæ tworzeniu nowych miejsc pracy,
zmniejszeniu bezrobocia,

zmniejszeniu liczby bezdomnych i tych, co nie z w³asnej
winy znaleŸli siê w trudnej
ekonomicznie i spo³ecznie sytuacji. Bêdzie sprzyjaæ równie¿ podwy¿szeniu poziomu
¿ycia ludzi, wzrostowi liczby
ludnoœci i zapewnieniu godnej staroœci obywateli. Nie
trzeba bêdzie zamykaæ szkó³
i szpitali, zbudowanych w
minionym okresie i likwidowaæ nierentownych odcinków kolei i tras autobusowych w odleg³ych miejscowoœciach.
W imiê szczêœliwego ¿ycia
nas wszystkich, zwracamy
siê do tych, dla których nasz
los nie jest obojêtny.
Bracia i siostry - S³owianie wspó³pracujcie i
b¹dŸcie sob¹!
Praga, 26 wrzeœnia 2003 roku
Pavel Doupal
Pavel Opatøil
Ziemowit Cieœlak
£ukasz Jêdruszuk

Odezwa do m³odzie¿y s³owiañskiej
My, m³odzi przedstawiciele S³owiañskiego Komitetu
Republiki Czeskiej i Polskiego Komitetu S³owiañskiego,
na naszym spotkaniu w
dniach 22 - 26 wrzeœnia w Pradze rozwa¿yliœmy niepokoj¹ce nas problemy. Poinformowaliœmy siê wzajemnie o sytuacji w naszych krajach po
przeprowadzeniu referendum
o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej i o perspektywach obu
narodów, a w szczególnoœci
polskiej i czeskiej m³odzie¿y w
razie wst¹pienia do UE.
Jesteœmy w pe³ni œwiadomi problemów, które sprowadzi na nasze narody przyst¹pienie do Unii Europejskiej.
W celu zachowania narodowej to¿samoœci i suwerennoœci wzywamy m³odzie¿ s³owiañsk¹ do wspó³pracy w
dziedzinie kszta³cenia, nauki,
kultury, sportu, do wzajemnego poszanowania naszych
pañstw i narodów, a tak¿e do
korzystnej dla obu stron
wspó³pracy gospodarczej.
Wzywamy Was do:
1. Tworzenia w swoich krajach grup i organizacji m³odych S³owian w celu nauczania mi³oœci do Ojczyzny i do
jêzyka, dumy narodowej, szacunku dla wybitnych osobistoœci, do w³asnej przesz³oœci, do
bohaterów w³asnego kraju, do
uczestnictwa w nauce, produkcji i handlu, a tak¿e w
sztuce i kulturze i we wszyst-

kich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.
2. Popierania naturalnego
d¹¿enia m³odzie¿y do wykszta³cenia i tworzenia warunków do tego, aby tam gdzie
w³asne rz¹dy nie stwarzaj¹
mo¿liwoœci nauki, m³odzi ludzie mogli siê kszta³ciæ w innych krajach s³owiañskich, a
œwiadectwo o otrzymaniu wykszta³cenia by³o uznawane u
nich w kraju.
3. Popierania nauki jêzyków
s³owiañskich i popularyzowania nauki jêzyka rosyjskiego,
jako jêzyka wzajemnego porozumiewania siê we wszystkich
krajach s³owiañskich.
4. Zapewnienia uczestnictwa
zespo³ów muzycznych i tanecznych z Czech, Moraw, Polski, S³owacji, a tak¿e przedstawicieli Serbów £u¿yckich w
festiwalach m³odzie¿y trzech
pañstw s³owiañskich, organizowanych corocznie w koñcu
czerwca na terytorium Bia³orusi, Rosji i Ukrainy.
5. Przejawianie starañ do
stworzenia warunków ekonomicznych i organizacyjnych do
przeprowadzenia festiwalu
m³odzie¿y zachodnios³owiañskiej i zaprezentowania folkloru i innych rodzajów sztuki
w jednym z krajów zachodnios³owiañskich.
6. Organizowania wyjazdów
poznawczych i wycieczek do
krajów s³owiañskich, obozów
dla dzieci i m³odzie¿y.

7. Tworzenia nowych przyjacielskich kontaktów w celu
wzajemnego poznania i zbli¿enia nie tylko zachodnich, ale
tak¿e S³owian po³udniowych i
wschodnich.
8. Propagowania s³owiañskiej
historii i zaznajamiania z ni¹
spo³eczeñstwa we wszystkich
krajach s³owiañskich. Poszukujmy razem miejsc, gdzie
sta³y rzeŸby s³owiañskich Bogów i starajmy siê je odtworzyæ. Odnoœmy siê z szacunkiem do tych œwiêtych dla nas
miejsc.
9. Kontestacji „projektu
wspólnej celtyckiej Europy”
jako antys³owiañskiego aktu
skierowanego przeciwko narodowym wartoœciom.
10. Odrzucenia jakichkolwiek
prób wprowadzenia panslawizmu jak i pangermanizmu, a
tak¿e amerykañskiej globalizacji. Przeciwnie, d¹¿ymy do
zachowania narodowej to¿samoœci, równoœci i przyjaŸni
miêdzy wszystkimi narodami.
Wzywamy m³odych S³owian patriotów z innych krajów do przy³¹czenia siê do
umowy o wspó³pracy podpisanej przez polskich i czeskich
przedstawicieli.
Praga, 26 wrzeœnia 2003
Pavel Doupal
Pavel Opatøil
Ziemowit Cieœlak
£ukasz Jêdruszuk
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Strona 5
Ogólnopolski Komitet Antywojenny
00-420 Warszawa, ul. Szara 10A pok. 215

STANOWISKO O.K.A. W SPRAWIE OKUPACJI IRAKU
Ogólnopolski Komitet Antywojenny zdecydowanie
protestuje przeciwko bezprawnej agresji i okupacji
Iraku dokonanej przez USA
i sojuszników (w tym Polskê)
oraz naruszeniom praw cz³owieka, niszczeniu dóbr kultury i gospodarki tego kraju.
Ogólnopolski Komitet Antywojenny stwierdza, ¿e uzasadnienie agresji i “dowody”
rzekomego posiadania broni
masowego ra¿enia przedstawiane spo³ecznoœci miêdzynarodowej przez prezydenta
Busha i premiera Blaira okaza³y siê nie tylko nieœcis³e,
ale wrêcz nieprawdziwe i
sztucznie preparowane.
Tym samym w pe³ni potwierdzi³y siê zarzuty œrodowisk przeciwnych wojnie, ¿e
agresja na Irak zosta³a dokonana z innych, skrywanych
przed opini¹ publiczn¹ przyczyn ekonomicznych i politycznych, takich jak chêæ
opanowania bogatych z³ó¿
naftowych i ustanowienia
amerykañskiej dominacji w
œwiecie, a nie rzekoma „walka z terroryzmem”.
Z powodu jednostronnych
dzia³añ, pozostaj¹cych w

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

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

poniesienia kosztów zapewnienia mieszkañcom minimum bezpieczeñstwa oraz
odbudowy zniszczonego kraju.

Pikieta Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego przed Ambasad¹ USA w Warszawie, marzec 2002

aktualn¹ sytuacje w Iraku,
za niszczenie infrastruktury
materialnej, za chaos, bezprawie, rabunki i pozbawienie spo³eczeñstwa mo¿liwoœci zaspokojenia podstawo-

WyraŸnie widaæ, ¿e Stany
Zjednoczone nie by³y w stanie przewidzieæ d³ugofalowych konsekwencji swojej
nieodpowiedzialnej decyzji,
zaœ obecnie uchylaj¹ siê od

W zwi¹zku z powy¿szym
Ogólnopolski Komitet Antywojenny domaga siê jak najszybszego i bezwarunkowego
przekazania w pe³nym zakresie tymczasowej administra-

cji Irakiem spo³ecznoœci miêdzynarodowej reprezentowanej przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych i jak najszybszego przekazania jej, w
póŸniejszym okresie, demokratycznie wybranym w³adzom irackim.
Ogólnopolski Komitet Antywojenny stanowczo potêpia uczestnictwo naszego
kraju w haniebnej awanturze
irackiej. Polska ma w swych
tradycjach walkê wyzwoleñcz¹ o wolnoœæ swojego i
innych narodów, ale nie ich
zbrojne zniewolenie i okupacjê. Polscy ¿o³nierze nie
mog¹ umieraæ za obce interesy. Dlatego domagamy siê
jak najszybszego wycofania z
Iraku wojsk okupacyjnych,
zastêpuj¹c je tymczasowo
stacjonuj¹cymi oddzia³ami
ONZ w znacznej mierze pochodz¹cymi z krajów islamskich.
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 PROJEKTU
“EUROPEJSKIEGO CENTRUM PRZECIW WYPÊDZENIOM”
Ogólnopolski Komitet Antywojenny z rosn¹cym niepokojem obserwuje przebieg
dyskusji wokó³ budowy tzw.
“Europejskiego Centrum
Przeciw Wypêdzeniom” oraz
wypowiedzi niektórych polityków niemieckich i europejskich najwy¿szego szczebla,
dotycz¹cych tzw. “problemu
wypêdzonych”.
Od lat kolejne rz¹dy Niemiec konsekwentnie sta³y na
stanowisku, ¿e II wojna œwiatowa nie zakoñczy³a siê podpisaniem traktatu pokojowego i nie uzna³y ustaleñ Wielkich Mocarstw z Teheranu,
Ja³ty i Poczdamu, dotycz¹cych
przebiegu wschodniej i po³udniowo-wschodniej granicy

Niemiec. St¹d te¿ stale funkcjonuj¹cy w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec artyku³ 116 mówi¹cy, ¿e pañstwo
niemieckie „istnieje” prawnie
w granicach z 1937 roku.
Sytuacjê zmieni³o na lepsze podpisanie porozumieñ o
uznaniu granicy na Odrze i
Nysie £u¿yckiej, jednak w
niedalekiej przysz³oœci granica ta w Unii Europejskiej zaniknie, zaœ Zwi¹zek Wypêdzonych konsekwentnie stoi
na stanowisku, ¿e w³asnoœæ
na ziemiach przyznanych
Polsce i Czechom nale¿y do
wypêdzonych i ich spadkobierców.
Niebezpieczeñstwo polega
na tym, ¿e to ekstremalne
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stanowisko jest tolerowane
przez kolejne rz¹dy RFN, a
ostatnio poparte przez Edmunda Stoibera kandydata
na kanclerza Niemiec.
Zwi¹zek Wypêdzonych
kwestionuje przebieg wspó³czesnej historii oraz powojenny ³ad œwiatowy, nie
uznaj¹c odpowiedzialnoœci
III Rzeszy za rozpêtanie II
wojny œwiatowej.
Zwi¹zek Wypêdzonych
jednostronnie przedstawia
jedynie informacje o prawdziwych i rzekomych krzywdach niemieckiej ludnoœci,
jakich dozna³a pod koniec
wojny, przemilczaj¹c ca³kowicie informacje o wczeœniejszych zbrodniach hitlerow-

skich i postawie mniejszoœci
niemieckiej zamieszkuj¹cej
Polskê, Czechy i inne pañstwa wobec niemieckiej agresji i okupacji. Dokonuje przy
tym œwiadomej manipulacji,
przedstawiaj¹c Niemców wy³¹cznie jako ofiary, a nie
sprawców krzywd jakie dozna³a ludzkoœæ.
W tej sytuacji Ogólnopolski Komitet Antywojenny
¿ywi g³êbokie obawy, ¿e inicjatywa Zwi¹zku Wypêdzonych nie bêdzie s³u¿yæ zabliŸnianiu ran zadanych przez
wojnê i okupacjê oraz pojednaniu narodów, ale stanie siê
tub¹ niemieckiej nacjonalistycznej propagandy s³u¿¹cej
idei ponownej germañskiej

ekspansji na ziemie zamieszkiwane przez S³owian, tak
jak mia³o to miejsce w przeci¹gu ostatnich 10 wieków
historii.
Jeœli ju¿ ma takie centrum powstaæ, to w ¿adnym
razie pod auspicjami Zwi¹zku Wypêdzonych, albowiem
jest to organizacja, zrzeszaj¹ca niemieckich militarystów i nacjonalistów jak najdalszych od idei pokojowego
wspó³istnienia i wspó³pracy.
Za Zarz¹d Ogólnopolskiego
Komitetu Antywojennego
Andrzej Zgódka
/Przewodnicz¹cy OKA/
Warszawa, wrzesieñ 2003
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02.09.2003
Dziennik „Rzeczpospolita”
opublikowa³ w artykule „Towarzystwo wzajemnych inwestycji” informacje dotycz¹ce korupcji we w³adzach
Warszawy wywodz¹cych siê

Teresa Grudziecka-Skwarzewska, Marta Fogler, Jerzy
Hertel, Ma³gorzata £awniczak-Hertel, Jolanta Skolimowska, Tomasz Szaw³owski
oraz Wojciech Kozak, którzy
jako cz³onkowie w³adz Warszawy oraz cz³onkowie spó³-

no (po raz pierwszy!) zosta³y
poparte przez urzêduj¹cego
kanclerza RFN. Pikietê zorganizowa³y Stowarzyszenie
„Niklot” i Stowarzyszenie
Awangarda Narodowa. Liczba uczestników 30 osób.

œrodowiska. Ostateczny termin wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych przypada
na 30 kwietnia 2004. Zaczynaj¹ siê sprawdzaæ scenariusze, w których Polska bêdzie p³atnikiem netto, czyli
bêdzie wp³acaæ wiêcej do
bud¿etu Unii, ni¿ z niego
otrzymywaæ.

08.09.2003

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

z Platformy Obywatelskiej.
Napisano m.in., ¿e za poprzedniej kadencji w³adz lukratywne kontrakty na nadzorowanie budowy mostów i
Trasy Siekierkowskiej dosta³a spó³ka ZBM Inwestor
Zastêpczy kontrolowana
przez Wojciecha £awniczaka,
biznesmena zwi¹zanego z
politykami Platformy Obywatelskiej. Obieca³ on firmie
ZBM zwyciêstwo w przetargu na budowê mostu Œwiêtokrzyskiego w zamian za
wspólne utworzenie spó³ki
ZBM Inwestor Zastêpczy.
Tak te¿ siê sta³o. Przedstawiciele obecnych w³adz Warszawy potwierdzili, ¿e z powodu wykrycia tych i wielu
innych nieprawid³owoœci
wstrzymano dalsz¹ budowê
Trasy Siekierkowskiej, na
której rozbudowê ZBM Inwestor Zastêpczy otrzyma³ kontrakt. Umowa z ZBM Inwestor Zastêpczy by³a podpisana w sposób niekorzystny dla
miasta, które musi p³aciæ
niezale¿nie czy umowa bêdzie kontynuowana. Artyku³
gazety „Rzeczpospolita” wymienia nastêpuj¹ce osoby z
Platformy Obywatelskiej:
Pawe³ Bujalski, Piotr Fogler,
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ek z udzia³em skarbu Pañstwa i miasta Warszawy, pope³nili przestêpstwa niegospodarnoœci i spowodowali
szkody maj¹tkowe w zarz¹dzanych spó³kach. Opisane
wydarzenia prasa okreœli³a
mianem „afery mostowej”.
Niedawno zas³yszeliœmy bardzo trafn¹ nazwê (inne rozszyfrowanie 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 rozumianej jako fortuny bardzo
nielicznych i biedê ogó³u, jak
i praktyki niektórych znacz¹cych jej dzia³aczy. Bowiem
najszybciej buduje siê fortuny i zubo¿a ogó³ poprzez rabunek funduszy publicznych.

07.09.2003
Opublikowano informacje, z
których wynika, ¿e Polska w
roku 2001 wykorzysta³a
0,26% kwot z funduszu ISPA
przewidzianych na ochronê

S¹d Okrêgowy w Berlinie
rozwi¹za³ ma³¿eñstwo Ministra Spraw Zagranicznych
Republiki Federalnej Niemiec Joschki Fischera (lat
55) i 34-letniej dziennikarki
Nikoli Leske. Jest to czwarty rozwód Joschki Fischera.
Obecnie, jak poinformowa³a
gazeta “Bild Zeitung” Minister Spraw Zagranicznych
RFN jest w zwi¹zku ze studentk¹, która w³aœnie wprowadzi³a siê do jego mieszkania w centrum Berlina. Jakkolwiek mo¿na spotkaæ siê z
pogl¹dem, ¿e m³oda ¿ona jest
w stanie wnieœæ wiele twórczego w ¿ycie mê¿czyzny w
œrednim wieku, to redakcja
“Wspólnoty” jest pe³na obaw,
¿e za kilka lat kolejn¹ partnerk¹ po kolejnym rozwodzie
bêdzie nieletnia i Joschka
Fisher mo¿e popaœæ w konflikt z prawem w dziedzinie
obyczajowej.

Parlament
Europejski
uchwali³ apel do pañstw
cz³onkowskich UE, w którym
wezwa³ do legalizacji zwi¹zków homoseksualnych,
zrównania ich z ma³¿eñstwami i umo¿liwienia adopcji
dzieci. Co na to biskupi popieraj¹cy “integracjê z Uni¹
Europejsk¹”? Co na to biskup
¯yciñski?

10.09.2003
Do Prokuratury Okrêgowej w
Katowicach wp³ynê³o zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa dzia³ania na szkodê Skarbu Pañstwa i spó³ki
Kompanii Wêglowej, polegaj¹cego na likwidacji 4 œl¹skich kopalñ. Kopalnie: Bytom II, Centrum (obie z Bytomia), Polska - Wirek (z
Rudy Œl¹skiej) i Boles³aw
Œmia³y (z £azisk Górnych)
posiadaj¹ z³o¿a wêgla zapewniaj¹ce dodatni wynik sprzeda¿y i potencjaln¹ rentownoœæ. Zawiadomienie zosta³o
z³o¿one przez przedstawicieli sztabu protestacyjno –
stra j k o w e go g ór n i c z y c h
z w i ¹ z k ó w z aw od ow y c h .
Przewodnicz¹cy Wolnego
Zwi¹zku Zawodowego “Sierpieñ 80” Daniel Podrzycki
powiedzia³ w Prokuraturze,
¿e „ [...] W tych kopalniach
s¹ z³o¿a, które stanowi¹ maj¹tek narodowy, mog¹ one
mieæ dodatni wynik sprzeda¿y wêgla, mog¹ byæ potencjalnie rentowne, a niektóre dzisiaj ju¿ s¹ [..]”. Przestêpstwo
dzia³ania na szkodê firmy
jest zagro¿one kar¹ 5 lat wiêzienia.

06.09.2003
W Warszawie przed Ambasad¹ Republiki Federalnej
Niemiec odby³a siê pikieta
pod has³em „1945 - wysiedlenie Niemców aktem sprawiedliwoœci.” Protestowano
przeciwko ¿¹daniom Zwi¹zku
Wypêdzonych, które niedaw-

Demonstracja górników w Katowicach, przeciwko likwidacji kopalñ, 9 wrzeœnia 2003
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15.09.2003
W Krakowie przed domem
Jerzego Hausnera – wicepremiera i ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej odpowiedzialnego za
“reformê górnictwa” oby³a
siê pikieta zorganizowana
przez ¿ony górników i kobiety zatrudnione w kopalniach
przeznaczonych do likwidacji.

Od ponad dwóch tygodni
trwa okupacja budynku
Kompanii Wêglowej w Katowicach, gdzie protestuje
oko³o 30 górników, a od tygodnia trwa protest rotacyjny na dachu sortowni w Kopalni “Centrum” w Bytomiu.

Og³oszono wyniki referendum w sprawie przyst¹pienia Szwecji do strefy euro
(zast¹pienia lokalnej waluty
korony przez euro). Przeciwko opowiedzia³o siê 56,1 procent uczestników, za 41,8
procent. 2,1 procenta g³osuj¹cych odda³o bia³e kartki
oznaczaj¹ce brak zdania, a
0,5 procenta g³osów uznano
za niewa¿ne. Wynik wybor-

czy bardzo ró¿ni siê na korzyœæ przeciwników euro tj.
o ponad 14 procent od publikowanych przed wyborami sonda¿y.
Premier Persson, po g³osowaniu zapowiedzia³, ¿e nie
zamierza sk³adaæ z tego powodu dymisji, bowiem referendum nie by³o nigdy uwa¿ane za wotum zaufania dla
gabinetu.
Szef banku centralnego
Lars Heikensten po g³osowaniu oœwiadczy³, ¿e „gospodarka szwedzka jest taka
sama, jak by³a w pi¹tek
(przed referendum)”.
Komentatorzy z œrodków
masowego przekazu podkreœlali, ¿e wynik referendum
jest du¿ym zaskoczeniem.
Tak du¿y odsetek osób g³osuj¹cych za utrzymaniem
korony, wbrew apelom prawie ca³ego establishmentu
politycznego i biznesu, minimalizuje szansê przyjêcia
euro przez Daniê i Wielk¹
Brytaniê.
Zdaje siê, ¿e sonda¿e korzystne dla zwolenników
euro s³u¿y³y za element
nacisku na niezdecydowanych. Podobnie dzieje siê w
Polsce wyniki wyborcze ró¿-

ni¹ od wyników sonda¿y
przedwyborczych.

Gratulacje dla Chin
Szanowny Pan
Ambasador Chiñskiej
Republiki Ludowej
w Polsce
Szanowny
Panie Ambasadorze!

16.09.2003
“Gazeta Prawna” opublikowa³a analizê, z której wynika, ¿e mo¿emy straciæ nawet
jedn¹ trzeci¹ dop³at bezpoœrednich dla rolników w latach 2004 – 2006 tj. ponad
700 milionów euro, je¿eli nie
uporamy siê z porz¹dkowaniem spraw w³asnoœci i u¿ytkowania gruntów.
Wed³ug gazety, nie pomo¿e nam równie¿ uproszczenie systemu dop³at, gdy¿
czasami sami rolnicy nie
bêd¹ umieli dok³adnie opisaæ
swoich gospodarstw.
W pañstwach nale¿¹cy do
Unii Europejskiej z tego powodu rezygnuje z dop³at kilkanaœcie procent uprawnionych.
Jeszcze wiêksze konsekwencje bêd¹ mia³y pomy³ki, które zostan¹ wykryte
przez kontrolerów po przyznaniu dotacji.
Polska zostanie wtedy
ukarani podwójnie: cofniêciem zakwestionowanych dop³at oraz zmniejszeniem ca³ej puli dop³at przyznanych
o procent wykrytych b³êdów.

W imieniu Polskiej Wspólnoty Narodowej i Polskiego
Komitetu S³owiañskiego – za
Pana poœrednictwem – sk³adam Prezydentowi Chiñskiej
Republiki Ludowej i ca³ej
chiñskiej w³adzy oraz Narodowi Chiñskiemu gratulacje z
okazji przeprowadzenia
pierwszego za³ogowego lotu
kosmicznego.

Lot ten jest kolejnym dowodem dynamicznej i wszechstronnej drogi rozwoju, jak¹
kroczy Chiñska Republika
Ludowa.
¯yczê dalszych wielkich
osi¹gniêæ dla dobra Chin i ca³ego Œwiata nêkanego zaborczym globalizmem.
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
oraz
Polskiego Komitetu
S³owiañskiego
Boles³aw Tejkowski
Warszawa,
16 paŸdziernika 2003 roku

Cywilizacja S³owiañska
Otrzymaliœmy z Moskwy,
trzecie ju¿ wydanie “Cywilizacji S³owiañskiej” W³adymira L. Ka³asznikowa, rektora
Moskiewskiego Instytutu
Stosunków Miêdzyregionalnych i Miêdzynarodowych.
Ksi¹¿ka jest dla nas niezwykle cenna nie tylko ze
wzglêdu na znakomit¹ wyk³adniê historii cywilizacji
s³owiañskiej i wspó³czesn¹ interpretacjê s³owiñskich wartoœci kulturowych.
Ksi¹¿ka ponadto zawiera
obszerny aneks, na który

sk³adaj¹ siê dokumenty powsta³e w ci¹gu ostatnich 10
lat w ramach ¿ywego nurtu
ruchu s³owiañskiego.
W aneksie zawarte s¹
równie¿ prawie wszystkie materia³y 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

“Placówka” ostrzega i proponuje
Komitet Obrony Polskiej
Ziemi “Placówka” nie ma w¹tpliwoœci, do czego na rozkaz
Unii Europejskiej zmierza
w³adza wobec polskiego rolnictwa. Jest to ci¹g³e i konsekwentne niszczenie polskich rolników i ich produkcji.
Przyjêta przez sprzedajny
Sejm lipcowa ustawa o warunkach sprzeda¿y ziemi w
Polsce, praktycznie uniemo¿liwia Polakom kupowanie ziemi we w³asnym Kraju, umo¿liwia natomiast wyprzeda¿
polskiej ziemi obcokrajowcom.
Równie¿ ustawowo zabroniono polskim rolnikom produkowania pasz na w³asne
potrzeby. W ten sposób zachodnie przedsiêbiorstwa
uzyska³y monopol na zaopatrywanie polskich rolników w
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dro¿sze pasze zdecydowanie
gorszej jakoœci, których zakup bêdzie przynosi³ zyski
Zachodowi.
Kolejnym przyk³adem
niszczenia polskiego rolnictwa jest sprowadzenie z koñcem wrzeœnia br. pó³tuszy
wieprzowych z Danii i Hiszpanii, 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 polityki Unii Europejskiej, doprowadzaj¹cej wielu polskich rolników do bankructwa.
W tej sytuacji jedyn¹ rad¹
jest dalsze organizowanie siê
polskich rolników i przygoto-

wywanie masowych protestów z blokadami dróg i miast
w³¹cznie. Rolnicy musz¹ tak¿e wnieœæ do S¹du Najwy¿szego akt oskar¿enia przeciwko rz¹dowi za niszczenie
polskiego rolnictwa i ca³ej
gospodarki, za godzenie w interes rolników, pracowników
przemys³u oraz ca³ego Narodu 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 œciœle wspó³pracowaæ z pracownikami przemys³u i komunikacji.
Cz³onek Komitetu Obrony
Polskiej Ziemi “Placówka”
Grzegorz Krasiñski
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PRACOWNICY
PRZEMYS£U I KOMUNIKACJI!
ROLNICY!
BEZROBOTNI!
Po oszukanym referendum wcielaj¹cym Polskê do Unii Europejskiej, na jej rozkaz rz¹d
przyspiesza zamykanie lub przekazywanie Zachodowi polskich przedsiêbiorstw. Jest to dalsza likwidacja bran¿ konkurencyjnych dla Zachodu, dalsze zmniejszanie polskiej i zwiêkszanie 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 rozkradanie PKP, Fabryki “Wagon” w Ostrowie Wielkopolskim, Huty Ostrowiec Œwiêtokrzyski,
Huty Stalowa Wola, okradanie pracowników
przez nowych w³aœcicieli oraz ich Zarz¹dy i
Rady Nadzorcze. Przyk³adem jest wêgiel, którego wydobycie z rozkazu Unii Europejskiej
spad³o z 200 do 100 milionów ton, a ma wyno-
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siæ 70 milionów ton. Dlatego likwiduje siê kopalnie i wyrzuca z pracy górników. W³adza
k³amie, ¿e wêgiel jest niepotrzebny i nieop³acalny. Przecie¿ brak go miêdzy innymi rolnikom, a nasz dawny op³acalny eksport wêgla
przejmuje Zachód. Po I wojnie œwiatowej z
eksportu wêgla zbudowaliœmy najnowoczeœniejsze miasto Gdyniê, port i stoczniê.
Dzisiaj ju¿ nie pomog¹ pojedyncze strajki,
przechwytywane i uœmierzane przez wys³uguj¹ce siê w³adzy kierownictwa pracowniczej
Solidarnoœci i OPZZ.
W tej tragicznej sytuacji, nakazem chwili
jest powo³anie przez pracowników Komitetu
Obrony Polskiego Przemys³u, na wzór Komitetu Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” powo³anego przez rolników, aby nie dopuœciæ do
zlikwidowania przez Uniê Europejsk¹ 1,7 miliona polskich gospodarstw rolnych i wyprzedawania obcokrajowcom polskiej ziemi, aby
zwiêkszyæ polsk¹ produkcjê roln¹ i ograniczyæ
przywóz ¿ywnoœci z Zachodu oraz uruchomiæ
eksport ¿ywnoœci na Wschód.
Komitet Obrony Polskiego Przemys³u, reprezentuj¹c ogó³ pracowników i zwi¹zki zawodowe wszystkich przedsiêbiorstw przemys³owych i komunikacyjnych, u³atwi walnym
zebraniom za³óg pracowniczych jako prawowitym w³aœcicielom przedsiêbiorstw odwo³ywanie Zarz¹dów i Rad Nadzorczych i wybieranie swoich, powo³ywanie spó³ek pracowniczych z udzia³em w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
Uchroni¹ one przedsiêbiorstwa przed likwidacj¹ lub sprzeda¿¹ obcemu kapita³owi, zapewni¹ miejsca pracy, produkcjê i p³ynnoœæ
finansow¹, a w tym regularnoœæ wyp³acania
zarobków. Zlikwiduj¹ one obc¹ w³asnoœæ rabuj¹c¹ pracowników i rozkradaj¹c¹ przedsiêbiorstwa. 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 Komitet Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” wyst¹pi¹ do Sejmu o podjêcie uchwa³y czyni¹cej
spó³ki pracownicze z udzia³em w³asnoœci Skarbu Pañstwa dominuj¹c¹ form¹ w³asnoœci w
przemyœle i komunikacji, uchwa³y zakazuj¹cej wyprzeda¿y fabryk i ziemi obcokrajowcom,
uchwa³y uniemo¿liwiaj¹cej opanowanie Ziem
Odzyskanych przez Niemców, uchwa³y powo³uj¹cej Skarb Narodowy i Polski Bank Narodowy chroni¹ce polsk¹ w³asnoœæ i finanse narodowe, uchwa³y powo³uj¹cej Trybuna³ Narodowy s¹dz¹cy za polityczne i gospodarcze przestêpstwa przeciwko Narodowi Polskiemu i ludziom pracy, przeciwko polskiej gospodarce,

w³asnoœci i niepodleg³oœci, uchwa³y o wczeœniejszych wyborach do Sejmu z pocz¹tkiem
kwietnia 2004 roku. Te szeœæ postulatów musz¹
wysuwaæ wszystkie strajki i manifestacje, a¿
do ogólnopolskiego strajku generalnego i blokad dróg jako ostatecznoœci!
W³adza – zdradzaj¹ca Polskê na rzecz Zachodu, rabuj¹ca i niszcz¹ca Pañstwo, zaprzedaj¹ca gospodarkê i ziemiê obcemu kapita³owi, przeœladuj¹ca Naród, a zw³aszcza ludzi
pracy bezrobociem, bezdomnoœci¹ i g³odem, napadaj¹ca na obce Pañstwo i okupuj¹ca je, hañbi¹c 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 Naród Polski nie chce!
Komitet Obrony Polskiego Przemys³u i Komitet Obrony Polskiej Ziemi “Placówka” dadz¹
pocz¹tek ogólnopolskiemu ruchowi narodowemu i wy³onieniu Rady Narodu Polskiego dla
zjednoczenia Polaków w ratowaniu istnienia
i w³asnoœci Narodu oraz samodzielnoœci i niepodleg³oœci Pañstwa!
Skuteczne ratowanie Polski wymaga apelu do europejskich Narodów i ich ludzi pracy o
poparcie Narodu Polskiego w walce z globalistycznym uciskiem i wyzyskiem Unii Europejskiej. Narody i ludzie pracy Europy musz¹
razem przeciwstawiæ siê œwiatowemu globalizmowi i Unii Europejskiej oraz d¹¿yæ do utrzymania w Europie samodzielnych, niepodleg³ych, wspó³pracuj¹cych gospodarczo Pañstw
narodowych o nienaruszalnych granicach i nienaruszalnej w³asnoœci, zapewniaj¹cej pracê i
godne ¿ycie swoim obywatelom!
Ryszard Majewski
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Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

