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Z Narodowej trybuny...
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Z

radoci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e spada poparcie
dla integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Polacy m¹drzej¹ i ju¿ zdaj¹ sobie sprawê, ¿e Unia Europejska to
jeden wielki miêdzynarodowy
szwindel, to narzêdzie ekspansji i zaboru polskiego
maj¹tku narodowego g³ównie
przez kapita³ ¿ydowski i niemiecki.
Polacy m¹drzej¹ nawet
dziêki Niemcom, którzy z bezczeln¹ szczeroci¹ mówi¹, co
nam ju¿ zabrali i co nam jeszcze zabior¹, gdy wejdziemy do
Unii Europejskiej. W tych
szczerych rozmowach Niemców z Polakami, na pierwsze
miejsce wysun¹³ siê najpowa¿niejszy chrzecijañskodemokratyczny kandydat na
kanclerza Niemiec, premier
Bawarii Edmund Stoiber. Na

Zjedzie Ziomkostwa Prus
Wschodnich w Lipsku w dniu
23 czerwca br. wezwa³ on
Czechy i Polskê do uniewa¿nienia aktów prawnych, na
mocy których wysiedlono
Niemców z czeskich Sudetów
i z polskich Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych oraz skonfiskowano ich mienie, przekazuj¹c
je zasiedlaj¹cym te tereny
Czechom i Polakom. Stoiber
wezwa³ równie¿ w³adze polskie do umo¿liwienia Niemcom powrotu do Prus
Wschodnich czyli do województwa warmiñsko-mazurskiego oraz na l¹sk i Pomorze i odzyskania mienia jeszcze przed wejciem Polski do
Unii Europejskiej, bo po wejciu i tak Unia Europejska
zmusi do tego Polskê.
Dokoñczenie na stronie 2
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Popieramy Ogólnopolski Komitet Protestacyjny

P

olska Wspólnota Narodowa wita z zadowoleniem powo³anie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego przez pracowników Stoczni Szczeciñskiej
oraz innych fabryk i kopalñ
zagro¿onych likwidacj¹ lub
sprzeda¿¹ obcemu kapita³owi.
Jako partia polityczna popieramy Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, bêd¹cy wyrazem patriotycznej woli ratowania pracowników przed
bezrobociem i g³odem, ratowania polskiego przemys³u
przed zniszczeniem lub zaw³aszczeniem przez Uniê
Europejsk¹.
Chcemy walczyæ razem z
Wami o utrzymanie polskiej

gospodarki w polskich rêkach, o ponowne przejêcie na
pañstwow¹ i pracownicz¹
w³asnoæ wielkich zak³adów
przemys³owych ze Stoczni¹
Szczeciñsk¹ na czele, o niedopuszczenie do zwolnieñ z
pracy, o uzyskanie zaleg³ych
wyp³at, o podniesienie p³ac,
o ukaranie prywatnych w³acicieli za rozkradanie przejmowanych przedsiêbiorstw
pañstwowych i nie wyp³acanie pracownikom nale¿nych
zarobków.
Polska Wspólnota Narodowa zg³asza wolê wspó³pracy
z Ogólnopolskim Komitetem
Protestacyjnym. Naszym celem jest samodzielna i niepodleg³a Polska, odrzucaj¹ca
integracjê z wyzyskuj¹c¹ nas

Uni¹ Europejsk¹, odbudowuj¹ca korzystn¹ wspó³pracê ze
s³owiañskim Po³udniem i
Wschodem, a zw³aszcza z
Rosj¹. Naszym celem jest
ustrój sprawiedliwoci spo³ecznej, zapewniaj¹cy wszystkim Polakom pracê, mieszkania i godziwe zarobki, nie dopuszczaj¹cy do kapitalistycznego wyzysku i niszczenia
ludzi pracy.
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu
S³owiañskiego
Boles³aw Tejkowski
Warszawa, 15 lipca 2002 roku
 w Rocznicê Zwyciêstwa pod
Grunwaldem

Miêdzy Waszyngtonem i Berlinem

W

Zygmunt K. Kuligowski

ród tak zwanych liberalnych
elit
(pseudo-elit) politycznych, polskojêzycznych
toczy siê dzi spór o to komu
nasz kraj ma g³ównie podlegaæ : Unii Europejskiej (tj.
Niemcom) czy Stanom Zjednoczonym Ameryki. O tym, ¿e
móg³by byæ niepodleg³y, a
wiêc nie podlegaæ nikomu,
nawet im siê nie ni. To wydaje siê im absurdalne w epoce globalizacji, któr¹ uwa¿aj¹ nie tylko za obecny trend
w gospodarce i w polityce, ale
tak¿e za nieuchronn¹, a nade
wszystko za po¿¹dan¹ przysz³oæ dla wszystkich krajów,
w tym i naszego.
To, ¿e termin globalizacja
jest tylko ideologicznym kamufla¿em a zarazem i usprawiedliwieniem ekonomicznej
i politycznej dominacji miêdzynarodowych koncernów z
przewag¹ kapita³u amerykañskiego nad gospodark¹ i

rz¹dami s³abszych krajów,
wcale ich nie martwi. Od
dawna widz¹ siê w roli stosunkowo dobrze p³atnych s³ugusów zagranicznego kapita³u. Martwi ich natomiast
spór, który coraz mocniej
uwidacznia siê w wiecie zachodnim miêdzy czo³ówk¹
krajów Unii Europejskiej (z
Niemcami i Francj¹ na czele), a Stanami Zjednoczonymi.
Amerykanie bogatsi i wyprzedzaj¹cy w technologii Europejczyków spogl¹daj¹ na polityków europejskich jako na
nie rozumiej¹cych zagro¿eñ
we wspó³czesnym wiecie.
Politycy unijni nie maj¹ bowiem wiêkszej ochoty na wyci¹ganie dla Jankesów przys³owiowych kasztanów z
ognia, to znaczy wspierania
ich w si³owym rozwi¹zywaniu
konfliktów, w które zaanga¿owa³a siê Ameryka.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Strajk w obronie likwidowanej Fabryki Kabli w O¿arowie

GRUNWALD - SYMBOL KTÓRY KRZEPI I ... DRA¯NI

T

rudno powiedzieæ, w
czym zaklêta jest tajemnica niemal szeæsetletniej tradycji Grunwaldu. Wielkoæ i moc tego symbolu wynika nie tylko z pamiêci wielkiej zwyciêskiej
bitwy, ale ze wszystkiego co
z ni¹ zwi¹zane.
To zwyciêstwo by³o bowiem nie tylko dzie³em mêstwa i
odwagi, ale poprzedzaj¹cego je wszechstronnego wysi³ku gospodarczego, politycznego i moralnego Pañstwa Polskiego.

By³o zwyciêstwem pracy
i m¹droci, pozyskiwania innych dla wspólnej sprawy i
jednoci w kwestiach dla Ojczyzny najwa¿niejszych.
Z³o¿y³ siê na nie trud W³adys³awa £okietka, Kazimierza Wielkiego i W³adys³awa
Jagie³³y oraz dyplomatyczny
wysi³ek jednoczenia s³owiañskich s¹siadów do walki ze wspólnym teutoñskim
zagro¿eniem.
A co najwa¿niejsze, doby³o ono miecza w obronie
s³usznej i sprawiedliwej

sprawy, w obronie ojcowizny,
nie siêgaj¹c po cudze. W tym
w³anie zaklêta jest tajemnica 600-letniej trwa³oci
tradycji Grunwaldu, który
sta³ siê przez wieki symbolem najwa¿niejszych dowiadczeñ narodu i Pañstwa.
Echo tej bitwy towarzyszy³o Polakom z ró¿nych
ugrupowañ politycznych w
najwa¿niejszych chwilach, a
przede wszystkim w chwilach walki i tworzenia PañDokoñczenie na stronie 5
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Czeskie i polskie akty
prawne wysiedlenia Niemców i konfiskaty niemieckiego mienia wynika³y ze sprawiedliwych miêdzynarodowych traktatów w Ja³cie i

Na skutek zbrodniczych
dzia³añ wojennych i okupacyjnych, Niemcy zabili 6 milionów 28 tysiêcy obywateli
Polski. Z tego w dzia³aniach
wojennych poleg³o 200 tysiê-

Ksi¹¿ka o istnieniu w Warszawie obozu koncentracyjnego

Poczdamie, czyli ich uniewa¿nienia domaga siê Stoiber i
popieraj¹ca go wiêkszoæ
Niemców. A uniewa¿nienie
Ja³ty i Poczdamu to uniewa¿nienie wyników II wojny
wiatowej.
Zanim Stoiber uniewa¿ni
II wojnê wiatow¹, przypomnijmy mu, co Niemcy pod
wodz¹ jego poprzednika Hitlera zrobi³y Polsce.
W wyniku rozpêtanej
przez Niemcy ludobójczej
wojny, Polska pomniejszy³a
liczbê ludnoci z 37 milionów
w 1939 roku do 23 milionów
w 1945 roku, trac¹c 9 milionów obywateli, w tym zabitych oraz pozostawionych w
ZSRR po przesuniêciu na zachód polskiej granicy wschodniej. Pomniejszy³a swoje terytorium z 398 tysiêcy km2 do
312 tysiêcy km2 czyli o 86 tysiêcy km2. Straci³a 38% swego materialnego maj¹tku narodowego.
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cy osób, za 5 milionów 828
tysiêcy osób zosta³o zamordowanych w masowych egzekucjach jeñców wojennych, w
egzekucjach ulicznych osób
cywilnych, w obozach koncentracyjnych i wiêzieniach, w
pacyfikacjach wsi i miast, na
przyk³ad mordowaniu cywilnej ludnoci Warszawy w czasie Powstania. Niemcy z premedytacj¹ likwidowali polsk¹
inteligencjê, polskich fachowców. Listy Polaków do fizycznej likwidacji sporz¹dza³a
mniejszoæ niemiecka w Polsce, posiadaj¹ca polskie obywatelstwo. Niemcy zamordowali 56,9% adwokatów,
38,7% lekarzy, 28,5% naukowców i profesorów wy¿szych uczelni, 27,2% ksiê¿y,
21,5% sêdziów i prokuratorów, 14,2% nauczycieli szkó³
zawodowych, 13,1% nauczycieli szkó³ rednich, 5,1% nauczycieli szkó³ powszechnych
oraz wielu polityków, dzia³aczy spo³ecznych, urzêdników,
artystów. Pobyt w niemiec-

kich obozach koncentracyjnych i wiêzieniach prze¿y³o
w bardzo z³ym stanie zdrowia
836 tysiêcy osób. Dzia³ania
wojenne oraz tortury obozowe i wiêzienne spowodowa³y
inwalidztwo fizyczne u 590
tysiêcy osób i psychiczne u 60
tysiêcy osób. Ciê¿kie warunki ¿ycia spowodowa³y grulicê u 1 miliona 140 tysiêcy
osób. Na przymusowe roboty
do Niemiec zes³ano 2 miliony 460 tysiêcy osób cywilnych
oraz 400 tysiêcy jeñców wojennych. Na germanizacjê
wywieziono do Niemiec 300
tysiêcy dzieci si³¹ odebranych
rodzicom czêsto zabijanym
podczas tej haniebnej akcji. Z
przy³¹czonej do Niemiec czêci Polski do czêci wyodrêbnionej dla Polaków jako Generalna Gubernia, Niemcy
wypêdzili - konfiskuj¹c ich
mienie - 2 miliony 478 tysiêcy osób, w tym po³owê dzieci
i m³odzie¿y, zwielokrotniaj¹c
ich miertelnoæ. Z miasta
Gdyni Niemcy wypêdzili prawie wszystkich mieszkañców
czyli ponad 100 tysiêcy osób,
z których ponad 60 tysiêcy
zginê³o. Na miejsce wypêdzonych Polaków osiedlono ponad 1 milion Niemców, przekazuj¹c im zrabowany maj¹tek polski. Nawet z Generalnej Guberni, g³ównie w pacyfikacji Zamojszczyzny, wypêdzono  konfiskuj¹c mienie
 110 tysiêcy rolników, w tym
30 tysiêcy odebranych rodzicom dzieci poni¿ej 15 lat, z
których po³owa zmar³a w
transporcie. Niemal ca³y Naród Polski cierpia³ niedo¿ywienie, powoduj¹ce niedorozwój oraz wzrost zachorowalnoci i miertelnoci.
Dokonanemu przez Niemców w czasie wojny i okupacji rabunkowi i zniszczeniu
uleg³o w Polsce 28% drzewostanu, 70% przemys³u, 90%
rodków transportu l¹dowego i morskiego, ponad 60%
mostów, ponad 50% sieci telefonicznej, wiêkszoæ laboratoriów naukowych, archiwów, dzie³ sztuki, pomników
i dzwonów, 2/3 zbiorów bibliotek czyli 15 milionów ksi¹¿ek.
Rabunkowi i zniszczeniu uleg³o w miastach 163 tysi¹ce
domów mieszkalnych, 2 miliony gospodarstw domowych,
20 tysiêcy biur i gabinetów,
200 tysiêcy sklepów (Warszawê zniszczyli Niemcy w 80%),
a na wsiach 354 tysi¹ce zespo³ów zabudowañ gospodarskich, 970 tysiêcy gospo-

darstw domowych, maj¹tek 5
tysiêcy stowarzyszeñ spo³ecznych. Niemcy pozbawili Polskê wszystkich radioodbiorników, konfiskuj¹c Polakom
867 tysiêcy 700 sztuk.
W³adze niemieckie w czasie wojny przyw³aszczy³y ponad piêcioletni polski dochód
narodowy. Z okupowanej Polski Niemcy uzyskali ponad
200 milionów ton wêgla kamiennego, 300 tysiêcy ton
wêgla brunatnego, 1 milion
ton torfu, 500 tysiêcy ton
rudy ¿elaza, 2 miliony ton
ropy naftowej, 5 milionów
500 tysiêcy m3 gazu ziemnego, 1 milion 500 tysiêcy ton
soli kamiennej, 1 milion ton
soli potasowej, 100 tysiêcy
ton fosforytów oraz 20 miliardów ówczesnych marek w
wytworzonych produktach
przemys³owych, co równa siê
dzisiaj 100 miliardom dolarów USA.
Przy pomocy przymusowych dostaw Niemcy w czasie okupacji tylko z czêci
Polski zwanej Generaln¹
Guberni¹ uzyskali 40 milionów ton zbó¿ podstawowych,
2 miliony 270 tysiêcy sztuk
byd³a, 478 tysiêcy sztuk wiñ
oraz podobnie du¿e iloci innych p³odów rolnych. Pozwoli³o to wy¿ywiæ niemieckie
si³y zbrojne na obszarze Polski, skutecznie zaopatrywaæ
front wschodni oraz wywieæ

do Niemiec 1 milion 500 tysiêcy ton zbó¿, 1 milion 200
tysiêcy ton ziemniaków, 140
tysiêcy ton miêsa, 8 tysiêcy
900 ton t³uszczu, 500 milionów jaj, 66 tysiêcy ton cukru,
28 tysiêcy ton surowców
w³ókienniczych.
Ogrom zadanych przez
Niemcy strat ludzkich Polski
mo¿na wyraziæ nie tylko w
wartociach moralnych, lecz
tak¿e w wartociach pieniê¿nych.

Koszt utrzymania i wykszta³cenia oraz osi¹gniêty w
¿yciu dochód przeciêtnego
obywatela Polski w 1939 roku
wynosi³y 400 tysiêcy dolarów
USA w ich obecnej wartoci.
Jest to wartoæ jednego ówczesnego obywatela Polski.
Zatem wartoæ zabitych przez
Niemców 6 milionów 28 tysiêcy obywateli Polski wynosi 2
biliony 411 miliardów 200
milionów dolarów USA. Wartoæ szkód wyrz¹dzonych 836
tysi¹com osób, które prze¿y³y niemieckie obozy koncentracyjne i wiêzienia wynosi
34 miliardy 300 milionów
dolarów. Wartoæ szkód wyrz¹dzonych 650 tysi¹com
osób doprowadzonych do inwalidztwa wynosi 25 miliardów 900 milionów dolarów.
Wartoæ szkód wyrz¹dzonych
1 milionowi 140 tysi¹com
osób doprowadzonych do
grulicy wynosi 24 miliardy
200 milionów dolarów. Wartoæ szkód wyrz¹dzonych 2
milionom 860 tysi¹com osób
zes³anych do Niemiec na
przymusowe roboty oraz wypracowanego przez nie dochodu wynosi 57 miliardów 100
milionów dolarów. Wartoæ
szkód wyrz¹dzonych 2 milionom 478 tysi¹com osób wypêdzonych z czêci Polski
przy³¹czonej do Niemiec wynosi 31 miliardów 500 milionów dolarów. Wartoæ szkód
wyrz¹dzonych 4 milionom
863 tysi¹com wdów i sierot po
zabitych przez Niemców wynosi 103 miliardy dolarów.
Wartoæ szkód wyrz¹dzonych
521 tysi¹com wdów i sierot po
zmar³ych z ran, okaleczeñ ,

nadmiernej pracy niewolniczej wynosi 11 miliardów dolarów.
Wobec poniesionych przez
Polskê strat w wyniku niemieckich zbrodni wojennych,
otrzymanie terenów po Odrê
i Nysê by³o s³uszn¹ i sprawiedliw¹, ale wcale niewystarczaj¹c¹ rekompensat¹. Tym
bardziej, ¿e ziemie te by³y
niegdy nasze, wydarte nam
zaborczym
niemieckim
Drang nach Osten  Parciem
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na Wschód. W Poczdamie
Polska mia³a dostaæ wiêcej 
granica mia³a przebiegaæ 50
km na zachód od Odry i Nysy.
W Polsce mia³y siê znaleæ:
ca³e wyspy Uznam i Rugia
oraz okrêg budziszyñski zamieszka³y przez Serbów £u¿yckich, których chciano w
ten sposób uchroniæ przed
germanizacj¹. Tak¹ granicê
Polski udaremni³y USA i
Wielka Brytania. Mielimy
dostaæ od Niemców odszkodowania wojenne, tak jak ¯ydzi,
ale nie dostalimy. To, co
Niemcy daj¹ dzisiaj polskim
robotnikom przymusowym,
jest jedn¹ tysiêczn¹ tego, co
daæ powinni.
Hitler zdoby³ Polskê przy
pomocy Wojny B³yskawicznej
(Blitz Krieg). Kohl, Schroeder, Stoiber chc¹ zdobyæ Polskê przy pomocy Unii Europejskiej. Ju¿ czêciowo Polskê
zdobyli, przejmuj¹c na w³asnoæ wiele polskich fabryk,
sklepów, banków i gospodarstw rolnych. Niektóre
najlepsze fabryki Niemcy
zniszczyli jako konkurencyjne dla niemieckiej gospodarki, na przyk³ad wroc³awskie
Elwro. Niemcy zaw³aszczaj¹
i niszcz¹ nasze wielkie i wydajne stocznie w Gdañsku,
Gdyni i Szczecinie. Szeæ tysiêcy stoczniowców szczeciñskich nie ma pracy i wyp³at
od pó³ roku, g³oduje wraz z
rodzinami na skutek celowego wstrzymania produkcji,
pomimo pe³nego portfela zamówieñ na budowê statków
przez kilka lat. Wraz ze stoczniowcami zagro¿onych jest
bezrobociem i g³odem 60 tysiêcy pracowników zak³adów
kooperuj¹cych ze Stoczni¹
Szczeciñsk¹, miêdzy innymi
Zak³ady Cegielskiego w Poznaniu. W ten sposób niemieccy i inni unijni kapitalici okradaj¹ i niszcz¹ polski
przemys³ stoczniowy, stanowi¹cy konkurencjê dla Hamburga. Dlatego popieramy
demonstracje stoczniowców
szczeciñskich i powo³anie
przez nich wraz z pracownikami innych zagro¿onych
prywatyzacj¹ fabryk Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, który ma na celu nie
tylko ratowanie robotników
od g³odu, ale równie¿ ratowanie Polski przed postêpuj¹c¹
okupacj¹ gospodarcz¹ ze strony Niemiec i w ogóle Unii
Europejskiej. Stocznia Szczeciñska i inne du¿e sprywaty-

Boles³aw Tejkowski
zowane zak³ady przemys³owe
musz¹ byæ na powrót polsk¹
w³asnoci¹ pañstwow¹, a nie
prywatn¹ w³asnoci¹ niemieckich i innych unijnych
z³odziei.
Unia Europejska, a
zw³aszcza Niemcy niszcz¹
równie¿ polskich rolników.
Przyk³adem tego jest narzucenie Polsce bezc³owego kontyngentu 500 tysiêcy ton gorszej od polskiej i zanieczyszczonej pszenicy sprowadzanej
g³ównie z Niemiec. Uniemo¿liwia to skup pszenicy od na-

doty, eksploatowanej przez
niemieckich w³acicieli zasiedlaj¹cych nasz Kraj.
Po przemówieniu Stoibera
oraz tragedii g³oduj¹cych
stoczniowców, rolników i innych Polaków, do Unii Europejskiej mo¿e d¹¿yæ albo og³upia³y Polak albo wiadomy
zdrajca. Ale wielu Polaków
pyta: Jeli nie Unia Europejska, to co?
Jeli nie Unia Europejska,
to wolna Polska! W Unii Europejskiej Polska zginie! Poza
Uni¹ Europejsk¹ Polska

Festiwal

M³odzie¿y S³owiañskiej
W dniach 27 - 30 czerwca
mielimy okazjê uczestniczyæ w miêdzynarodowym
festiwalu m³odzie¿y s³owiañskiej. Organizatorem
tegorocznego spotkania by³a
strona rosyjska, a konkretnie w³adze samorz¹dowe
obwodu briañskiego. W organizacji festiwalu brali
równie¿ udzia³ dzia³acze
Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego.

Zorganizowana przez
Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹ i Polski Komitet S³owiañski szesnastoosobowa
delegacja polskiej m³odzie¿y,
choæ niewielka w stosunku
do ogólnej liczby uczestników, zosta³a szybko zauwa¿ona i bardzo ciep³o przyjêta. Zainteresowanie m³odzie¿¹ z Polski zaowocowa³o wieloma ciekawymi rozmowami, nawi¹zaniem wielu kontaktów, a nawet

M³odzie¿ z Bia³orusi i Polski uczestnicz¹ca w festiwalu

szych rolników, którzy bankrutuj¹ i g³oduj¹. I pomyleæ,
¿e niemieck¹ pszenicê sprowadzaj¹ do Polski dwaj spokrewnieni ze sob¹ dzia³acze
ludowi  prezes zak³adu przetwórstwa rolno-spo¿ywczego
,,Bakoma Komorowski i prezes PSL oraz wicepremier i
minister rolnictwa Kalinowski. Rolnicy pytaj¹, ile oni za
to dostali od Niemców. No bo
zesz³orocznej polskiej pszenicy jest jeszcze pe³no, a tegoroczne zbiory zapowiadaj¹ siê
rekordowo, na oko³o 30 milionów ton.
Straty zadane nam przez
Niemców w ci¹gu ostatnich
12 lat nied³ugo bêd¹ porównywalne do strat poniesionych w czasie II wojny wiatowej. Dlatego w Polsce jest
tak le. Jeli weszlibymy do
Unii Europejskiej, Niemcy
zniszczyliby nas jeszcze bardziej, przejêliby w Polsce prawie wszystko. Polska sta³aby
siê okrojonym terytorialnie i
podporz¹dkowanym Niemcom Pañstwem polskiej bie-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

przetrwa! Mo¿e wspaniale
rozwijaæ siê w oparciu o w³asne nieprzebrane bogactwa
naturalne oraz produkcjê
pracowitych i kwalifikowanych Polaków. Mo¿e te¿ wejæ
w Federacjê z Czechami, S³owacj¹ i Litw¹. Mo¿e wreszcie
wspó³tworzyæ Wspólnotê S³owiañsk¹, która po³¹czy nas
przymierzem z Rosj¹ i
wszystkimi Pañstwami s³owiañskimi. Natomiast wchodzenie w uniê z Pañstwami
wysuwaj¹cymi wobec Polski
roszczenia terytorialne i maj¹tkowe, by³oby niewybaczaln¹ g³upot¹ i samobójstwem.
Nie wchodmy w unijn¹
pu³apkê! Uniê Europejsk¹
pozostawmy z jej narastaj¹cym procesem nieuchronnego
rozpadu na normalne Pañstwa narodowe.
Budujmy dostatni¹ Polskê
samodzieln¹ i suwerenn¹, w
oparciu o ca³¹ S³owiañszczyznê!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Miejscem naszego spotkania by³ skrawek ziemi na
styku Bia³orusi, Rosji i
Ukrainy. Tam w polowych
warunkach spotka³o siê ponad 1,5 tysi¹ca m³odych ludzi ciekawych kontaktów z
m³odzie¿¹ z innych pañstw
s³owiañskich.
Programem zlotu by³ festiwal-maraton kultur
pañstw s³owiañskich. Przez
cztery dni mielimy okazjê
podziwiaæ wystêpy ludowych zespo³ów pieni i tañca, wspó³czesnych muzycznych grup m³odzie¿owych,
wykonawców indywidualnych, wystêpy kabaretów,
popisy bractw rycerskich
oraz wiele innych atrakcji.
Uwieñczeniem festiwalu
by³a uroczystoæ pod Pomnikiem Przyjani, w której
brali udzia³ przedstawiciele
lokalnych w³adz Bia³orusi,
Rosji i Ukrainy, a tak¿e wielu mieszkañców okolicznych
miejscowoci przyby³ych na
to spotkanie. W kulminacyjnym punkcie imprezy, w atmosferze wystêpów artystycznych, wspólnie bawi³o
siê i wypoczywa³o, w icie
rodzinnej atmosferze, blisko
10 tysiêcy ludzi przyby³ych
g³ównie z trzech pañstw granicznych.

udzieleniem paru wywiadów
dla lokalnych mediów.
Wielokrotnie m³odzi ludzie z pañstw s³owiañskich
odkrywali niejako na nowo
jak bliskie s¹ nasze jêzyki,
jak wiele elementów kultury mamy wspólnych, jak podobnie mylimy i odczuwamy, jak wiele dowiadczeñ
historycznych nas ³¹czy.
Wielokrotnie po d³ugich rozmowach na usta m³odych
ludzi cisn¹³ siê wniosek, który doskonale ilustruj¹ s³owa
mojego rozmówcy: Skoro
my S³owianie jestemy tak
podobni do siebie, tak dobrze siê rozumiemy, to musimy wykorzystaæ ten olbrzymi potencja³ dla dobra
nas wszystkich, poprzez zacienienie wspó³pracy.
Wracaj¹c do Polski, wielokrotnie wspominalimy
atmosferê festiwalu i nasze
wspólne dyskusje. Bardzo
podnios³o nas na duchu to,
¿e tak wielu m³odym S³owianom z ró¿nych pañstw odpowiada propagowana przez
nas idea Wspólnoty S³owiañskiej jako wszechstronnego przymierza wszystkich
narodów i pañstw s³owiañskich.
Ziemowit Cielak
¯ywia Cielak
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zadko  jako Polacy,
mo¿emy wiêtowaæ
rocznice milenijne, dotycz¹ce bezporednio naszego narodu. Szkoda wiêc, ¿e
piêkna data, w dodatku niezwykle chwalebna i wymowna, przemija w milczeniu. A
tymczasem tysi¹c lat temu
zbrojne hufce pod wodz¹
najwybitniejszego polskiego
w³adcy  Boles³awa Chrobrego, zajê³y wielki szmat
ziemi siêgaj¹cy na zachód
a¿ po So³awê. Przypomnijmy
wpierw jednak t³o wydarzeñ.
S³owianie w wyniku naporu azjatyckich plemion i
rozpadu Imperium Rzymskiego dotarli z osadnictwem w V-VI w. po dzisiejszy Hamburg i górny Men.
Jednak¿e sprawniej zorganizowane plemiona germañskie, korzystaj¹ce z dorobku
cywilizacyjnego Karolingów,
lepiej wyposa¿one i ¿yj¹ce z
wojaczki, ruszy³y na pocz¹tku VIII w. z podbojami na
wschód, przekraczaj¹c limes
Sorabicum, czyli granicê ze
S³owiañszczyzn¹ Zachodni¹
ustalon¹ na So³awie (niem.
Saale). Rozdrobnienie jej i
izolacja poszczególnych plemion w rozleg³ych puszczañskich g¹szczach spowodowa³y, i¿ z braku konsolidacji
nie mog³y one daæ wspólnego odporu i w rezultacie w
IX w. margrabia Takulf
wdziera siê na £u¿yce. Wyjanijmy tu, i¿ nazwa ta ma
podobne pochodzenie jak
l¹ska (pierwotnie lê¿sko
= kraj lê¿an, czyli mieszkaj¹cych na lê¿nych, tj.
podmok³ych terenach), bowiem wywodzi siê ona od
³u¿nych ziem, tj. ³ugów 
znacz¹cych to samo). Pierwotnie odnosi³o siê to do
okolic Chociebu¿a, gdzie do
dzi atrakcj¹ turystyczn¹ s¹
poprzecinane licznymi kana³ami B³ota. Natomiast
bardziej na po³udnie usytuowane by³o Milsko ze stolic¹ w Budziszynie, póniej
nazwane przez Niemców dla
odró¿nienia od poprzedniej
krainy £u¿ycami Górnymi.
Nasilenie niemieckiej
ekspansji, daj¹cej pocz¹tek
wielowiekowemu procesowi
Drang nach Osten, nast¹pi³o z chwil¹ otrzymania korony królewskiej przez Henryka Ptasznika w 919 r., pa³aj¹cego wrêcz patologiczn¹
nienawici¹ do S³owiañszczyzny. W koñcu i Milsko
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zosta³o opanowane mieczem
i podstêpem, nie wykluczaj¹c trucizny, w 932 r. Rodz¹ce siê pañstwo Polan nie
dostrzega³o jeszcze niemieckiego niebezpieczeñstwa,
samo dopiero kszta³towa³o
swoje granice. W tym czasie
najprawdopodobniej Mieszko I zajmowa³ l¹sk (ówcze-

wiañszczyzn¹, którzy wynieli na królewski tron Henryka II. By³ on popierany i
przez papiestwo, które
mimo oddania mu Polski
pod opiekê, korony Mieszkowicowi nie przyzna³o, darowuj¹c j¹ Wêgrom. Równoczenie pozbyto siê rywala
na gruncie niemieckim, zwo-
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nie miêdzy Obr¹ na pó³nocy a lê¿¹ na po³udnie), walczy³ z pierwszymi niemieckimi zagonami nad doln¹
Odr¹ oraz pobratymczymi,
acz wojowniczymi Wieletami, dla pokonania których
nie waha³ sprzymierzyæ siê
z Niemcami.
Jednak¿e w 980 r. na cesarski tron wst¹pi³ Otto III,
czego korzyci dostrzeg³
wkrótce Boles³aw Chrobry,
który spêdzi³ kilka ³adnych
lat jako zak³adnik na niemieckim dworze. Polski
w³adca dostrzeg³ mo¿liwoæ
podniesienia presti¿u swojej
domeny i za¿egnania niebezpieczeñstwa z zachodu,
bazuj¹c na innym, pokojowym podejciu do S³owiañszczyzny m³odego cesarza. Sprytnie wykorzysta³
okolicznoæ mierci bpa Wojciecha i jego kanonizacji ju¿
w 999 r. Sta³o siê to pretekstem do znanego nam zjazdu gnienieñskiego w nastêpnym roku, podczas którego Boles³aw uzyska³ dwie
zgody: na swoj¹ królewsk¹
koronacjê i na utworzenie
w³asnej metropolii wraz z
nowymi biskupstwami, niezale¿nej od kocielnych
struktur w Niemczech.
Dobrze zapowiadaj¹ce siê
pokojowe s¹siedztwo Niemiec i Polski mia³o krótki
¿ywot, bo Otto III zmar³ ju¿
w 1002 r. Do g³osu doszli
zwolennicy walki ze S³o-

lennika opcji pokojowej 
Ekkeharda, margrabiego
jeszcze bardzo s³owiañskiej
Mini. Tu trzeba dodaæ, i¿
jego syn Hermann polubi³
Regelindê, córkê Chrobrego.
Jej wspania³y, a zarazem
uroczy pomnik, choæ z póniejszych wieków, mo¿na
podziwiaæ w Naumburgu.
Zw¹ go die lachende Polin 
miej¹ca siê Polka.
Stworzy³o to trudn¹ sytuacjê dla Polski, u wrót której znów stanê³a niemiecka
agresja. Boles³aw nie czeka³
w myl zasady, i¿ najlepsz¹
obron¹ jest atak  sam zaatakowa³ w 1002 r. Jako pretekst pos³u¿y³ mu fakt powinowactwa z Ekkehardem, po
którym za¿¹da³ sukcesji.
Bez wiêkszych trudnoci
zaj¹³ szybko £u¿yce, Milsko
i Miniê  a¿ po So³awê,
sk¹d wyprowadza siê wniosek, ¿e przy ¿yczliwym przyjêciu przez miejscowych S³owian, którzy chcieli zrzuciæ
niemieckie jarzmo. Dowodzi
tego równie¿ fakt wpuszczenia Chrobrego bez walk do
minieñskiego grodu. W tej
sytuacji Henryk II podj¹³ z
nim rozmowy w Merseburgu. Kto wie, jak to by siê
skoñczy³o, gdyby nie zamach
na polskiego w³adcê (na
szczêcie, nieudany) i gdyby
król nie da³ mu tych ziem w
lenno  zamiast Guncelinowi, bratu Ekkeharda.

W tym czasie dosz³y do
Boles³awa wieci o wewnêtrznym konflikcie w
Czechach. W szybkim uderzeniu zaj¹³ je w 1003 r.
Henryk II pogodzi³by siê z
tym, gdyby Polak uzna³ Pragê za królewskie lenno.
Chrobry wszak¿e przeceni³
swoje si³y i chyba zbyt tward¹ rêk¹ trzyma³ czeskich
przeciwników, bowiem gdy
w nastêpnym roku ruszy³a
przeciwko niemu niemiecka
ekspedycja karna, Czesi
usunêli niemal wszystkie
polskie za³ogi. Polacy zostali
wyparci, ale w ich miejsce
usadowili siê Niemcy, których pozbyto siê dopiero po
II wojnie wiatowej. Jednak
królewskie uderzenie znad
We³tawy na Milsko nie powiod³o siê, wiêc w 1005 r.
ruszy³a przeciwko Polsce
wielka wyprawa w sojuszu
z Wieletami, którzy mogli w
ten sposób odwdziêczyæ siê
za Mieszkowe walki. A ci¹gle korzystali na tym Niemcy! Najazd ten wszak¿e zosta³ zatrzymany pod Poznaniem i Chrobry uzyska³ pokój na warunkach, które
wielu Niemców uzna³o
wrêcz za klêskê. Niestety,
musia³ pogodziæ siê z utrat¹ Milska i £u¿yc.
Nie na darmo to by³ jednak Chrobry w³adca. W
1007 roku znów uderzy³ na
zachód i znów w 1009 r.
Niemcy te¿ nie pró¿nowali.
W 1010 r. dotarli do G³ogowa, gdzie zostali powstrzymani przez bohatersko broni¹c¹ siê za³ogê. Kres temu
po³o¿y³ uk³ad w 1013 r. w
Merseburgu, w którym Boles³aw uzna³ siê lennikiem
z Milska i £u¿yc. Chyba jednak tylko dla pozoru, poniewa¿ nie chcia³ wype³niaæ
swoich zobowi¹zañ. Trzeba
to uznaæ za b³¹d dyplomatyczny, jako ¿e przez dotrzymanie warunków móg³by
utrwaliæ swoj¹ (polsk¹)
obecnoæ na tych terenach i
tym samym na trwa³e zwi¹zaæ je ze swoim w³adztwem.
W konsekwencji w 1015 r.
ruszy³a ekspedycja karna
przeciwko niemu  nieskuteczna, w 1017 r. nastêpna,
wreszcie w nastêpnym roku
Henryk II ust¹pi³ i zawar³
s³awetny pokój w Budziszynie. Milsko i £u¿yce sta³y siê
polskie, bez ograniczeñ.
By³o to o tyle wa¿ne, i¿ w
tym czasie Chrobry utraci³
Morawy na rzecz Czech i

S³owacjê na rzecz Wêgier.
Nie doczekawszy siê papieskiej ³aski sam sobie w³o¿y³
koronê królewsk¹ w 1025 r.,
ale szybko po tym zmar³.
Jego nastêpca, redni syn
 Mieszko II, szybko koronowany, stan¹³ wobec arcytrudnej sytuacji. Bracia (z
ró¿nych matek) postanowili
walczyæ o tron. Nie wahali
siê przy tym siêgn¹æ po zagraniczn¹ pomoc. Posz³o
wiêc natarcie z Rusi i Niemiec. Król, maj¹c przy tym
trudnoci wewnêtrzne  nie
wszystkie rody i plemiona
chcia³y siê uznawaæ poddanymi Piastów musia³ dokonaæ wyboru, by nie walczyæ
na tylu frontach. Postanowi³
wiêc zaspokoiæ najgroniejszego przeciwnika  królestwo niemieckie. Dla zapewnienia wiêc spokoju na zachodniej granicy przekaza³
mu w 1031 r. ojcowskie zdobycze, czyli Milsko i £u¿yce.
Tak siê, niestety, zakoñczy³ krótki rozdzia³ jednoci
pañstwowej Polski, Milska i
£u¿yc. Echa tego podobno
dostrzec mo¿na w starej ³u¿yckiej balladzie, w której
król (polski?) przyjmuje do
swojej dru¿yny ³u¿yckich
(serbskich) wojów. Dodajmy
jednak¿e, i¿ powsta³a ona
prawdopodobnie najwczeniej w XV w. Oto jej fragment w przek³adzie polskim:

SERBY NA NIEMCÓW SIÊ GOTOWALI,
PO NIEMIECKU S£ÓWKA NIE ZNALI.
KONIKI SWOJE SOBIE SIOD£ALI,
OSTROGI SOBIE TE¯ PRZYPINALI.
[...]
JAK O TYM ZWIEDZIA£ SIÊ KRÓL I
KSI¥¯Ê ,
KAZA£ ON WSZYSTKIM IM PRZED SIÊ
PRZYJÆ.
KAZA£ IM WSZYSTKIM DAÆ NOWE
STROJE ,
KAZA£ ICH WSZYSTKICH WZI¥Æ DO
WOJAKÓW .
Dodajmy, ¿e drugi raz
polskie wojsko pojawi³o siê
na £u¿ycach w 1945 r.  by³a
to 2 Armia Wojska Polskiego.
Krzysztof R. Mazurski
(skrót referatu Boles³aw
Chrobry i £u¿yce, wyg³oszonego 5.05.2002 r. we wroc³awskim kociele NMP na
Piasku po mszy w intencji
króla Boles³awa Chrobrego
i jego rycerzy poleg³ych przy
wyzwoleniu Milska i £u¿yc
tysi¹c lat temu  uroczystoci zorganizowanej przez
Fraterniê Piastowsk¹).
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a powy¿sze pytanie
odpowiada te¿ Rodney Atkinson w przet³umaczonej ju¿ na jêzyk polski swojej drugiej z kolei
ksi¹¿ce (poprzednia: Eurofaszyzm w natarciu) pt. Powstaje faszystowska Europa.
Atkinson pisze tak: Niemcy
przyst¹pi³y do euro przy kursie wymiany, który nie odzwierciedla³ ich bardzo wysokich kosztów si³y roboczej
(40% wiêcej ni¿ we Francji,
50% wiêcej ni¿ we W³oszech
czy Wielkiej Brytanii i 80%
wiêcej ni¿ w Hiszpanii). Rzeczywicie, teraz potrzebna
jest bardzo wielka dewaluacja wobec walut innych krajów Unii Europejskiej w strefie euro. Ale jest to teraz niemo¿liwe bo marka niemiecka
nie istnieje. Niemcy s¹ z tego
powodu w nieustaj¹cej pu³apce bardzo wysokich kosztów
produkcji, co instytucjonalizuje (utrwala, strukturalizuje) ich wysokie bezrobocie chyba ¿e uda siê im przeko-

naæ inne kraje cz³onkowskie
UE, by p³aci³y u siebie za pracê znacznie wiêcej, albo wyt³umaczyæ Niemcom, by

Informacje podane przez
Radio Watykañskie w dniu 18
czerwca 2002 roku doskonale uzupe³niaj¹ powy¿sze kon-

OPUSZCZALI NIEMCY MILIONAMI, a¿eby szukaæ pracy w innych pañstwach. Takie rozwi¹zanie spowodowa³oby jednak jeszcze wiêcej
chaosu.

statacje. Okazuje siê bowiem,
¿e w wyniku dzia³añ w³adz
kocielnych niemieckich i polskich, do Polski - do kocio³ów w Polsce - powracaj¹ ksiêgi parafialne, zabrane przez

hitlerowców do Rzeszy, kiedy
ta ju¿ wali³a siê w gruzy.
Innymi s³owy, mówi¹c dobitniej, dziêki tej bogobojnej
(?) inicjatywie, ka¿dy ziomek,
poszukuj¹cy swoich korzeni
w granicach sprzed 1939
roku, a obecnie stanowi¹cych
integraln¹ czêæ Pañstwa
Polskiego (nasze Piastowskie
Ziemie Odzyskane, Zachodnie i Pó³nocne ), bêdzie móg³
odnaleæ wszelkie dane odnonie urodzin, zgonów itd. Do
swojego drzewka genealogiczno  eugenicznego.
£atwiej wiêc bêdzie ziomkom ponownie osiedlaæ siê w
Polsce, najprawdopodobniej
po to, by znów rozpaliæ p³omyczek dialogu polsko-niemieckiego po ewentualnym
wepchniêciu Polski do tak
zwanej Unii Europejskiej czyli w ³apy niemieckie. A to ju¿
nie jest interes ani polski, ani
niemiecki.
Mimo, ¿e Unia Europejska
s³owami wszystkich swoich
przedstawicieli (Johannes

GRUNWALD - SYMBOL KTÓRY KRZEPI I ... DRA¯NI
Dokoñczenie ze strony 1
stwa Polskiego. Podnosi³o
na duchu w momentach
klêsk i upokorzeñ, sta³o siê
syntez¹
i symbolem najwa¿niejszych dowiadczeñ
narodu.
To Grunwald, jak gor¹cy
ogieñ, zagrzewa³ do walki w
nastêpnych wiekach i podtrzymywa³ nadziejê w okresie powstañ narodowo - wyzwoleñczych. Przywo³ywalimy Grunwald, kiedy by³o
ciê¿ko i le, a has³o to niejednokrotnie by³o celem i zawo³aniem wszystkich Polaków.
Ka¿de przypomnienie o
rozstrzygniêciach na polu
bitwy pod Grunwaldem poza
gorzkimi refleksjami historycznymi, jakie nieodparcie
musia³y siê nasuwaæ w ci¹gu 123 lat niewoli, budzi³o
narodow¹ dumê i dawa³o
si³ê do przetrwania.
Byli jednak i tacy, k t ó rych Grunwaldzka Victoria
dra¿ni³a, sprawia³a k³opot,
przeszkadza³a. Ze szczególn¹ ostroci¹ ujawni³o siê to
w Galicji, gdzie tamtejsi
konserwatyci odciêli siê
zdecydowanie od uroczystoci grunwaldzkich w roku
1910. Uczynili to ze wzglê-

du na lojalizm wobec w³adz
austriackich, a tak¿e po to,
aby nie dra¿niæ Prus, ówczesnego sojusznika Austrii.
Przejawy takich antynarodowych postaw, w równym, a mo¿e nawet wiêkszym stopniu mo¿na spotkaæ
i dzisiaj. Niedawno us³ysza³em od m³odego nauczyciela, wychowawcy i instruktora harcerskiego w jednej
osobie, antypolski, wrêcz
pora¿aj¹cy w swej treci
wywód. M³odzieniec ów
uwa¿a³ Grunwald za relikt
minionej epoki i g³ówn¹
przeszkodê w kontaktach z
Zachodem, a przede wszystkim z Niemcami. Przecie¿
Krzy¿acy to zakon niemiecki  perorowa³  a dzisiaj
Niemcy to nowy wielki
brat, orêdownik wejcia
Polski do Unii Europejskiej
i g³ówny sojusznik w NATO.
Poza tym, nasz zachodni
s¹siad to potêga ekonomiczna, której lepiej nie dra¿niæ.
Zreszt¹ nie tylko niemieckiej, tak¿e rodzimej.
Wszak Krzy¿acy to Zakon
Najwiêtszej Maryji Panny,
któr¹ wielbi polski Koció³
na czele z polskim papie¿em.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Ale to nie wszystko. Pod
Grunwaldem nie tylko przetr¹cilimy koci przodkom
naszych obecnych sojuszników, lecz uczynilimy to pod
wodz¹ pó³pogañskiego króla
i jego rodaków, ca³kowicie
pogañskich Tatarów, heretyckich zaciê¿nych Czechów,
a tak¿e nies³usznych Ruskich, czyli pu³ków smoleñskich, do tego prawos³awnych.
Rzeczywicie, trudno o
bardziej przekonywuj¹ce racje. Kiedy zwyciêski Jagie³³o oraz wszystkie stany duchowne i wieckie zgodnym
postêpowaniem i decyzj¹
ustanawiali dzieñ 15 lipca
dniem wi¹tecznym, nie mogli przewidzieæ, jak wiele
k³opotów przysporzyli potomnym.
Wiedzieli tylko, ¿e to najwiêksze zwyciêstwo Polski
w dziejach, ocalaj¹ce nasz
byt niepodleg³y i k³ad¹ce
tamê krzy¿ackiemu parciu
na Wschód, warte jest czczenia i wiêtowania. Tak te¿
by³o przez nastêpne stulecia. Ka¿dego roku ca³a Polska czci³a kolejn¹ rocznicê
zwyciêskiej bitwy uroczystymi mszami, procesjami z bi-

ciem dzwonów, odpustami,
zabawami.
Kres wiêtowaniu po³o¿y³y rozbiory Polski. Niemal¿e na ca³e sto lat. Dopiero
na pocz¹tku ubieg³ego stulecia znowu zaczêto organizowaæ obchody ka¿dej kolejnej rocznicy Grunwaldzkiej
Victorii. Zrazu niemia³o i w
ograniczonym zakresie, a¿
po rok 1910, kiedy z okazji
500-1ecia Wielkiej Bitwy,
uros³y one do ogromnej manifestacji.
W Galicji, niemal w ka¿dej wiosce ods³aniano pomnik lub pami¹tkow¹ tablicê, sypano kopce, za w Krakowie ods³oniêto najwiêkszy
 ufundowany przez Ignacego Paderewskiego  Pomnik
Grunwaldzki.
Nieco skromniejszy przebieg mia³y te uroczystoci w
zaborze rosyjskim, w pruskim natomiast, mo¿na by³o
jedynie odprawiæ msze wiête w kocio³ach.
Obchody Roku Grunwaldzkiego przypomnia³y
Polakom wielkoæ dawnego
Pañstwa Polskiego, da³y poczucie si³y, obudzi³y pragnienie niepodleg³oci i natchnê³y wiar¹ w jej odzyskanie.

Rau, Verheugen, Lionel Jospin etc.) absolutnie jednoznacznie potwierdza, ¿e nie
bêdzie w niej miejsca na Koció³ katolicki, to w Polsce
toczy siê w dalszym ci¹gu
zdumiewaj¹ca dysputa na
temat warunków, na jakich
Polska ma przyst¹piæ do Unii
Europejskiej. Jest to dyskusja z udzia³em maniaków
albo te¿ g³uchych.
Dowiedzielimy siê (niestety z Gazety Wyborczej),
¿e to niemiecki Westdeutsche
Landesbank nie wyrazi³ zgody na umorzenie d³ugów
stoczni szczeciñskiej. Polacy
nie decyduj¹ wiêc o polskiej
gospodarce. Ten argument
te¿ nie trafia jednak do wiadomoci maniaków, którzy
dalej poszukuj¹ chrzecijañskich korzeni, wpychaj¹ nas
przy okazji do pogañskiej
Unii Europejskiej.
Gazeta Wyborcza z entuzjazmem poinformowa³a
nas nie tak dawno temu, ¿e
Polska bêdzie w Unii z Bogiem. Inne gazety, w sposób
tradycyjny wypowiadaj¹ siê
dwuznacznie i mêtnie, roz-

Dokoñczenie na stronie 7
Wydawa³o siê, ¿e s¹ to odczucia powszechne. Przecie¿
wspomnienia o wielkiej
przesz³oci, dniach zwyciêstw i chwa³y musia³y ³¹czyæ. Przecie¿ jedne s¹ barwy narodowe i jedno god³o
Polski, Orze³ Bia³y. Pod narodowymi sztandarami i pod
polskim god³em powinien
siê zjednoczyæ ca³y naród. To
by³o i jest oczywiste i nie
powinno podlegaæ jakiejkolwiek dyskusji. Niestety, nie
u Polaków. Nie podzielili
powszechnego entuzjazmu
przedstawiciele kó³ konserwatywnych z najwy¿sz¹ hierarchi¹ kocieln¹ oraz ówczesna lewica.
W³adze Uniwersytetu Jagielloñskiego, które nie wyrazi³y zgody na obchody uniwersyteckie, nie zdo³a³y
mimo wszystko zapobiec
manifestacji m³odzie¿y akademickiej, która w spontanicznie zorganizowanym
pochodzie ruszy³a z wieñcami na Wawel, aby oddaæ
ho³d zwyciêzcy. Jednym z
g³ównych przeciwników obchodów by³ ksi¹dz kardyna³
krakowski Jan Puzyna.
Ten bezwzglêdny rz¹dca
diecezji, by³ powszechnie
znany ze swojego serwilizmu wobec Wiednia. To
w³anie on nie dopuci³ do
sprowadzenia na Wawel prochów Juliusza S³owackiego.

Dokoñczenie na stronie 7
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13.06.2002
Cztery banki: PKO BP, BRE,
BIG BG i BPH PBK zgodzi³y
siê na redukcjê 80% zad³u¿enia Stoczni Szczeciñskiej. Pozosta³e banki (Pekao SA, WestLB i ING BSK) nie zgodzi³y
siê na redukcjê zad³u¿enia lub
nie zajê³y stanowiska. Je¿eli
nie uda siê osi¹gn¹æ porozumienia z pozosta³ymi bankami stoczni grozi upad³oæ. Holding Stocznia Szczeciñska w
padzierniku zesz³ego roku
utraci³ p³ynnoæ finansow¹. Od
marca br. przesz³o 6 tysiêcy
pracowników jest na przymusowych urlopach. Za³oga nie
otrzymuje pensji od marca br.
Holding winien jest bankom 1
miliard 400 milionów z³. Upadek stoczni spowoduje zamkniêcie 100 tysiêcy miejsc
pracy u kooperantów.
Gerhard Schroeder (kanclerz Niemiec) wykluczy³ mo¿liwoæ rozszerzenia dotychczasowego systemu rolniczych

dop³at bezporednich w Unii
Europejskiej na kraje przystêpuj¹ce. Zdaniem kanclerza:
[..] Sytuacja prawna jest jasna: zgodnie z postanowieniami berliñskiego szczytu z marca 1999 r. dop³aty bezporednie - jako rekompensata za
spadek cen - przewidziane s¹
tylko dla farmerów w dawnych
krajach cz³onkowskich [..] w
przyjêtej przez wszystkie kraje Unii Agendzie 2000 nie przewidziano ¿adnych rodków finansowych na subwencje bezporednie dla kandydatów. [...]
Przeciwnie, jestemy gotowi do
tymczasowego wy³¹czenia z
negocjacji kwestii dop³at bezporednich. Mo¿emy z kandydatami natychmiast rozpocz¹æ
negocjacje dotycz¹ce pozosta³ych 95% problemów w dziedzinie rolnictwa. Ta obietnica obowi¹zuje. [...] Od pierwszych
wyników reformy polityki rolnej, których spodziewamy siê
ju¿ na jesieni, bêdzie zale¿eæ,
jak¹ ofertê przedstawimy kra-

jom kandydackim [na szczycie]
w Kopenhadze. [..]

16.06.2002
Izrael rozpocz¹³ budowê systemu zasieków i p³otów wokó³
obszarów Autonomii Palestyñskiej na Zachodnim Brzegu.
Pierwszy odcinek ma mieæ d³ugoæ 110 kilometrów. System
zasieków ma byæ wyposa¿ony
w przewody elektryczne pod
wysokim napiêciem, czujniki
ruchu, itd. Koszt przedsiêwziêcia (I-go odcinka) wyniesie oko³o 220 milionów USD. W³adze
Autonomii Palestyñskiej okreli³y ten projekt jako rasistowski i z³odziejski, poniewa¿ za
murem znajd¹ siê równie¿
znaczne terytoria palestyñskie
Zachodniego Brzegu. W zwi¹zku z tym projektem przypomina siê histeria jaka wybuch³a
po zbudowaniu mniej wiêcej 2
lata temu w Czechach ogrodzenia wokó³ osiedla cygañskiego.
Wy³a wiêkszoæ prasy w Europie Zachodniej i rodkowej,
w³adze Unii Europejskiej za-

grozi³y, ¿e wybudowanie ogrodzenia bêdzie mia³o g³êboki
wp³yw na cz³onkostwo Czech
w UE. W tej chwili Izrael buduje ogrodzenie i system zasieków, który jest miliony razy
powa¿niejszy od zbudowania
w Czechach ogrodzenia wokó³
osiedla, a który mo¿na porównaæ tylko ze stalinowskim murem berliñskim (projekt izraelski kilkunastokrotnie przewy¿sza go rozmachem). Jako
nie s³ychaæ g³osów potêpienia
i protestu ze strony w³adz UE,
organizacji obrony praw cz³owieka, etatowych obroñców
praw ludzkich ze Stanów Zjednoczonych. Poza such¹ informacj¹ prasow¹ cisza. To bardzo interesuj¹cy relatywizm.
Zapewne na dodatek fundusze
na budowê uzyskano z kolejnego bezzwrotnego kredytu
USA dla Izraela.

18.06.2002
Komisja Europejska wprowadzi karne c³a (w wysokoci
100%) na amerykañsk¹ stal i

Miêdzy Waszyngtonem i Berlinem
Dokoñczenie ze strony 1
Spory miêdzy USA i Uni¹
Europejsk¹ coraz bardziej
przenosz¹ siê na p³aszczyznê
gospodarcz¹ i wydaj¹ siê pog³êbiaæ. Wród polskich potencjalnych jak i aktualnych
s³ugusów Zachodu toczy siê
ju¿ dyskusja, który model cywilizacyjny i gospodarczy by³by lepszy dla Polski - amerykañski czy europejski. No to
zastanówmy siê nad problemem, która zale¿noæ jest dla
Polski nie tyle bardziej op³acalna, jak chc¹ libera³owie ile
bardziej szkodliwa.
Unia Europejska w równej
mierze lansowana przez rz¹d
Millera co nie tak dawno
przez rz¹d Buzka, oznacza w
ramach ju¿ praktykowanych
dostosowañ naszego kraju
jako kandydata, nie tylko nieograniczony prawie bezc³owy
(dzi tylko prawie) import
dotowanych towarów, w tym
tak¿e i rolnych rujnuj¹cych
nasze rolnictwo jak i resztê
gospodarki, dokoñczenie
przejmowania przez kapita³
zachodni wszystkich naszych
wiêkszych przedsiêbiorstw
pañstwowych, kolei, energetyki, stoczni, statków (promów) i telekomunikacji, przy
rosn¹cym stale bezrobociu i
Numer 7 (36) Lipiec 2002 r.

d³ugu pañstwowym, ale tak¿e rosn¹ce zagro¿enie powrotu Niemców na nasze Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne, czego
ju¿ dzi domaga siê od Polski
Edmund Stoiber, premier
zwi¹zkowego kraju w Republice Federalnej Niemiec Bawarii, kandydat CDU i
CSU na przysz³ego kanclerza
Niemiec. Stoiber ma du¿¹
szansê na wygranie jesiennych wyborów, a jego poparcie dla ¿¹dañ tzw. wypêdzonych jest nie tylko kie³bas¹
wyborcz¹, jak usi³uj¹ nam to
wmówiæ euroentuzjaci, ale
stanowi jak najbardziej realne zagro¿enie polskich interesów narodowych, gdy¿ powrót Niemców z ca³¹ pewnoci¹ stanowi³by wstêp do odebrania nam tych terenów zdobytych krwi¹ polskich i rosyjskich ¿o³nierzy i bêd¹cych
rekompensat¹ za utracone na
rzecz ówczesnego Zwi¹zku
Radzieckiego polskie ziemie
wschodnie. Nie mówi¹c ju¿ o
tym, ¿e polskie ziemie zachodnie s¹ to stare ziemie
piastowskie, wydarte nam
przez Niemców w ramach
Drang nach Osten czyli raz
pokojowej, a raz zbrojnej ekspansji i kolonizacji. Jedyny
sposób uchronienia siê przed

t¹ grob¹ jest powiedzenie
NIE dla Unii Europejskiej.
Wiedz¹ o tym te¿ libera³owie, dlatego czêæ z nich namawia nas do zwi¹zku gospodarczego ze Stanami Zjednoczonymi w ramach organizacji dzia³aj¹cej pod skrótem
NAFTA. Oczywicie w NAFTA te¿ trwa proces przejmowania kluczowych ga³êzi gospodarczych w pañstwach
mniejszych przez amerykañ-

Serwis informacyjny rz¹du USA:
Wizyta A. Kwaniewskiego

skie koncerny. USA porednio
ograniczaj¹ mo¿liwoci samo
decydowania gospodarczego
przez pañstwa mniejsze. Proamerykañscy libera³owie pocieszaj¹ nas, ¿e Ameryka jest
tak daleko, ¿e nie bêdzie mog³a kontrolowaæ nas w tym

samym stopniu co np. Brazyliê czy Argentynê, (które nota
bene wcale nie s¹ ma³ymi
krajami !) To oczywicie jest
bzdura, nie tylko mog³aby
nas równie dobrze kontrolowaæ, ale nawet tymi samymi
wypróbowanymi metodami
jak robi to tam tj. probami i
grobami, przy pomocy Banku wiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, przy pomocy inspirowanych przez Centraln¹ Agencjê Wywiadowcz¹ puczów
przekupionych genera³ów,
przy pomocy interwencji wojskowych w³asnych lub inspirowanych przez Waszyngton
interwencji pañstw s¹siednich itp. S¹ te¿ podobnie jak
z Uni¹ Europejsk¹ zagro¿enia tylko trochê inne.
Rz¹d amerykañski zdominowany przez lobby ¿ydowskie w Stanach, popiera ¿¹dania niektórych amerykañskich rodowisk ¿ydowskich
odnonie odzyskania mienia
po¿ydowskiego w Polsce (np.
kamienic odbudowanych z
gruzów przez Polaków!).
Po ewentualnym wst¹pieniu do NAFTA na pewno nasili³yby siê ¿¹dania amerykañskie wobec Polaków, aby
jeszcze mocniej popierali po-

tekstylia w odpowiedzi na
wprowadzenie przez USA zaporowych ce³ na stal w marcu
br. Zdaniem w³adz UE amerykañskie c³a na stal spowoduj¹
straty zachodnioeuropejskich
producentów w wysokoci 2,4
miliarda USD rocznie.

20.06.2002
Rz¹dowe Centrum Studiów
Strategicznych opracowa³o dokument, z którego wynika, ¿e
w pierwszych latach ewentualnego cz³onkostwa w UE Polska bêdzie wp³acaæ do kasy
Unii 300 milionów euro (ok. 1
miliard 200 milionów nowych
z³otych) wiêcej ni¿ z niej otrzymywaæ. Tym samym potwierdzi³y siê wczeniejsze wyliczenia Wiedeñskiego Instytut
Badañ Miêdzynarodowych
oraz informacje Michela
Schreyera (komisarza ds. bud¿etu UE). Nale¿y spodziewaæ
siê, ¿e ró¿nica na niekorzyæ
Polski, bêdzie wy¿sza, bo kraje kandyduj¹ce po ewentualnym rozszerzeniu mog¹ nie
otrzymaæ dop³at bezporednich
dla rolnictwa lub otrzymaæ je
w znikomej wysokoci.

litykê amerykañsk¹ na bliskim Wschodzie, faworyzuj¹c¹ Izrael dyplomatycznie i
wojskowo np. w postaci kontyngentów ¿o³nierzy do walki z Irakiem i Iranem, podobnie jak to ju¿ ma miejsce w
przypadku Afganistanu, nie
mówi¹c ju¿ o pe³nieniu przez
polskich ¿o³nierzy roli amerykañskich policjantów w Jugos³awii. Mog³oby to naraziæ
Polaków na kontrataki terrorystów arabskich, nie wspominaj¹c o stratach ¿o³nierzy.
Wyjciem dla Polski z
tych dylematów winno byæ
odzyskanie niepodleg³oci
przez wyst¹pienie z NATO,
nie wstêpowanie ani do Unii
Europejskiej, ani do NAFTA.
Handlowanie z ca³ym wiatem jako suwerenne pañstwo,
ale przede wszystkim z innymi pañstwami s³owiañskimi,
z Chinami i pañstwami arabskimi oraz Indiami. Wyjciem
jest te¿ zawarcie sojuszów
wojskowych z krajami, którymi libera³owie najbardziej
nas strasz¹ tj. niepodleg³ymi
pañstwami s³owiañskimi Rosj¹ i Bia³orusi¹, a w przysz³oci, gdy przestanie byæ taka
pro-zachodnia tak¿e z
Ukrain¹.
Zygmunt Kazimierz
Kuligowski
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Wojewódzkiego
PWN w Gdañsku

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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NA CO LICZ¥ NIEMCY? NA CO LICZY FRAU ERIKA STEINBACH?

mieszaj¹c jedynie eurotechnokratów i bankierów gawêdami o chrzecijañskich korzeniach Europy i zderzeniach cywilizacji. Prawda nie
robi wszelako ¿adnego wra¿enia na cynikach z Brukseli i Berlina. Te Uniê (innej nie
ma, panowie dyskutanci!)
buduje zysk w postaci pieni¹dza. Nie ma w niej Boga, ani
idea³ów, ani humanizmu, ani
najszlachetniejszych tradycji. Czemu wiêc s³u¿y takie
gawêdziarskie oszukiwanie
siê? Tego nie wiem, ale z
pewnoci¹ nie s³u¿y to polskiej racji stanu.
Frankfurter Allgemeine
Zeitung (artyku³ przet³umaczono w Forum) publikowa³
refleksje Petera Koslowskyego, w których niemal
domaga siê on umo¿liwienia
powrotu do Polski, bagatela
- oko³o 10 milionom Niemców. Pan Koslowsky i Frau
Steinbach mówi¹ jednym
g³osem. Pani Steinbach powo³uje siê nawet na prawa
cz³owieka (!), mówi¹c o tych
Niemcach, wysiedlonych z
Polski na mocy porozumieñ
miêdzynarodowych. Pani
Steinbach zapomnia³a widocznie, ¿e to naród niemiecki w demokratycznych wyborach wybra³ na wodza Adol-

fa Hitlera, a ten ³ami¹c
wszelkie prawa i traktaty doprowadzi³ do II wojny wiatowej. Naród niemiecki dostarczy³ Hitlerowi kadry
zbrodniarzy (przypomina o
tym Stefan Bratkowski jako
jedyny publicysta sporód
tych, którzy pisz¹ w polskojêzycznej prasie), w tym kontekcie, Frau Steinbach po
prostu bredzi, powo³uj¹c siê
na prawa cz³owieka. Polecam wiêc Frau Steinbach
lekturê ksi¹¿ki pt. Naród
zbrodniarz, autorstwa wybitnego prawnika polskiego
Emila Rapaporta.
Ustawa o s³u¿bie cywilnej
umo¿liwi kilkuset tysi¹com
Niemców podjêcie pracy w
Polsce na stanowiskach s³u¿by cywilnej, o co postara³ siê
Premier Buzek (pisa³em i
mówi³em ju¿ o tym wielokrotnie przy ró¿nych okazjach). Ci Niemcy poci¹gn¹
za sob¹ rodziny, krewnych i
znajomych, mno¿¹c liczbê
Niemców w Polsce. Oto sens
s³ów przechodzimy od formy
narodu do formy wspólnoty,
zamieszczonych we wstêpie
do tragicznej w swej wymowie ksi¹¿ki Europa jutra.
(Wydawnictwo KUL, Lublin
1994)

Ostatecznym jednak,
miertelnym ciosem dla Polski - dla gospodarki w Pol-

dzie nie ewentualne wepchniêcie Polski do Unii w
wyniku referendum czy de-

Tablica og³oszeñ w zak³adzie kserograficznym w Warszawie ul.
Pu³awska

sce i dla ka¿dego gospodarstwa domowego w Polsce bê-

cyzji obecnego sejmu, ALE
WEPCHNIÊCIE NAM W
RÊCE EURO (ju¿ po formal-

GRUNWALD - SYMBOL KTÓRY KRZEPI I ... DRA¯NI
Dokoñczenie ze strony 5
W 1902 roku, kiedy odradza³a siê tradycja grunwaldzka odmówi³ zgody na
odprawianie nabo¿eñstwa
w Kociele Mariackim i z³o¿enia wieñców na sarkofagu Jagie³³y. Dopiero stanowcze nalegania cz³onków Komitetu Obchodów Rocznicy,
a przede wszystkim oburzenie mieszkañców Krakowa,
organizuj¹cych demonstracje przed pa³acem kardynalskim, wp³ynê³y na zmianê
decyzji.
Sytuacja powtórzy³a siê
w 1910 roku. Kardyna³ zakaza³ odprawiania mszy
polowej na B³oniach Krakowskich. Z jego te¿ polecenia, chocia¿ na uroczystoæ
ods³oniêcia Pomnika Grunwaldzkiego zjecha³o ponad
150 tysiêcy Polaków ze
wszystkich zaborów oraz z
zagranicy, milcza³ dzwon

Zygmunta. Ksi¹dz kardyna³
pozwala³, by bi³ tylko podczas wi¹t kocielnych oraz
na powitanie cesarza Franciszka Józefa. Nic dziwnego przeto, ¿e lud krakowski
nada³ temu dostojnikowi
kocielnemu hañbi¹cy przydomek komtura krzy¿ackiego.
Nie wszyscy jednak ksiê¿a podporz¹dkowali siê kardyna³owi. Wiêkszoæ wziê³a
udzia³ w obchodach grunwaldzkich w swoich parafiach, za przemówienie
ksiêdza biskupa Bandurskiego w Krakowie nale¿a³o do najbardziej porywaj¹cych. Powiedzia³ on miêdzy
innymi: Gdy Jagie³³o ujrza³
w czasie bitwy, jak jedna z
chor¹gwi chwieje siê i pada
zawo³a³: Staæ murem, nie
daæ siê ruszyæ! Teraz to
has³o nasze. Staæ murem
nie daæ siê ruszyæ z ziemi, wiary, mowy i z cha-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

³upy. Nie daæ siê ruszyæ,
staæ murem, bo przyjdzie
odrodzenie.
Grunwaldzkie obchody
zbojkotowa³y równie¿, nasycone obcym etnicznie elementem SDKPiL, PPS-Lewica, PPS-Frakcja Rewolucyjna i niektóre organizacje
Polskiej Partii Socjalno Demokratycznej. Chlubnym
wyj¹tkiem by³ Ignacy Daszyñski, który na czele kilkutysiêcznej rzeszy robotników uda³ siê na Wawel, aby
z³o¿yæ ho³d, jak siê wyrazi³
zwyciêzcom spod Grunwaldu, bo tam trwa³ bój o istnienie ca³ego Narodu. Haniebnie za zapisa³ siê w
pamiêci mu wspó³czesnych
niejaki Adolf Warski, który
stwierdzi³: Klasa robotnicza nie mo¿e obchodziæ pami¹tek redniowiecznych
zwi¹zanych z triumfem
szlachty i klerykalizmu.

Nie mniej podle post¹pi³y w³adze II Rzeczypospolitej w krótkim co prawda,
ale brzemiennym w skutkach okresie niczym nie
uzasadnionego serwilizmu
wobec hitlerowskich Niemiec. W 1938 roku Poczta
Polska wyda³a znaczek
przedstawiaj¹cy króla W³adys³awa i jego ma³¿onkê
Jadwigê. U ich stóp, na bia³ym p³aszczu le¿a³y dwa
skrzy¿owane miecze. Natychmiast ostry protest
przeciwko takiej symbolice
z³o¿y³a ambasada niemiecka w Warszawie. Potulny
rz¹d polski, ¿eby nie dra¿niæ, skwapliwie znaczek wycofa³. W kilka tygodni póniej znaczek znów znalaz³
siê w obiegu, lecz pod stopami pary królewskiej, by³y
ju¿ tylko znaki Korony i Litwy.
Gdy w 1939 roku runê³y
na Polskê germañskie hor-

nym umieszczeniu nas w
Unii). Obymy nigdy do tego
nie dopucili!
Oddaj¹c suwerenn¹ w³adzê obcym instytucjom unijnym, Polska przestaje byæ
suwerennym pañstwem.
Przyjêcie obcej waluty bêdzie
stanowi³o ostateczny akt
upodlenia, wasalizacji, kolonizacji i okupacji. W imiê czego???
UNIA EUROPEJSKA
NIE ZROBI ABSOLUTNIE
NIC W CELU ZMNIEJSZENIA BEZROBOCIA W
UNIJNEJ POLSCE. Czy
Polacy wreszcie zrozumiej¹,
¿e to banki odgrywaj¹ czo³ow¹ rolê w realizacji
planów pokojowego unicestwiania narodów Europy, przy pomocy nakrêcania cywilnych
instrumentów ludobójczych
(ceny, p³ace, kredyty, procenty, gie³da i ca³a reszta orientalnej ekonomii zysku po trupach, w wykonaniu bankierów zza Odry, dzi ju¿ i za
Odr¹). A kim jest bankier zosta³o ju¿ wyjanione przez
Bertolda Brechta w Operze
¿ebraczej. Oto co mówi na
przyk³ad bankier niemiecki
Otmar Issing z zarz¹du Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad
Menem - oto tekst ze str. 69,
ksi¹¿ki Rodneya Atkinsona
- Powstaje faszystowska Europa: Krañcowa pogarda, z
jak¹ ongi wolne pañstwa

Dokoñczenie na stronie 8
dy, ju¿ nie wystarcza³a zasada nie dra¿niæ! S³owo
Grunwald, sta³o siê wówczas wyrazem wiary w ostateczne zwyciêstwo. Dziêki
tej w³anie nieustannej wierze i wiernoci grunwaldzkiej tradycji, Naród Polski
nie da³ siê z³amaæ. Dzisiaj
jestemy dziedzicami tej
tradycji i zwi¹zanego z ni¹
dowiadczenia. Jest wiêc
Grunwald nie tylko znakiem mi³oci Ojczyzny, ale
tak¿e obowi¹zkiem. Na
dzi, na jutro, na zawsze.
Znakiem odpowiedzialnoci
ka¿dego pokolenia za losy
swojego kraju i pañstwa, a
wiêc i naszego z pocz¹tku
XXI wieku, o 600 lat odleg³ego od wiekopomnej Victorii.
Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny
Od Redakcji:
Prosimy by czytelnicy
zgadli, dlaczego teraz
znowu nie obchodzi siê
w Polsce rocznicy Zwyciêstwa pod Grunwaldem?

Numer 7 (36) Lipiec 2002 r.

Strona 8

Kolejny etap planowanej apokalipsy
Dokoñczenie ze strony 7

NA CO LICZ¥ NIEMCY? NA CO LICZY FRAU ERIKA STEINBACH?

Europy bêd¹ traktowane
przez bankierów jedynej europejskiej waluty zosta³a dobrze zilustrowana s³owami
Otmara Issinga, cz³onka egzekutywy Europejskiego
Banku Centralnego w artykule w  The Financial Times (gdzie¿by indziej), z 22
wrzenia 1998 roku: Narodowym rozwa¿aniom nie wolno
odgrywaæ ¿adnej roli w Europejskim Banku Centralnym,
nawet kiedy warunki w danym kraju cz³onkowskim ró¿ni¹ siê od redniej w ca³ym
obszarze eurowaluty.
Innymi s³owy, jeli peryferyjne pañstwa jak W³ochy,

ski. Jest atrapa. Unia rozje¿d¿a naczelne wartoci polskiej kultury narodowej:
wiarê rzymskokatolick¹, jêzyk polski, polskie prawo i
polsk¹ ziemiê, polskie tradycje, polsk¹ gospodarkê.
POTENCJA£ POLSKICH STOCZNI JEST ZA
DU¯Y W STOSUNKU DO
WYMAGAÑ Unii Europejskiej. A zatem: zlikwidowaæ
Stoczniê - zlikwidowaæ Polskê! Od 1989 roku «restrukturyzujemy» ca³¹ Polskê,
a¿eby by³a mniejsza, zgodnie
z unijnymi (czytaj: niemieckimi, a jeszcze dobitniej: hitlerowskimi) planami. W
tym samym czasie, Rosja-

Palmiry miejsce zbiorowych rozstrzelañ Polaków w 1939 i
1940 roku czyli przyk³ad "wspó³pracy" niemiecko-polskiej oraz
"troski" Niemców o "prawa cz³owieka"

Portugalia czy Zjednoczone
Królestwo (albo POLSKA)
maj¹ bardzo wysokie bezrobocie, to NIC w tym kierunku nie bêdzie robione dla
zmniejszenia bezrobocia w
takich pañstwach poniewa¿
tylko rdzeñ systemu siê liczy. Rdzeñ czyli NIEMCY.
Unia bêdzie dbaæ o swój rdzeñ
czyli o Niemcy. Polacy nie
chc¹ tego jednak przyj¹æ do
wiadomoci, a unijna propaganda - szaleje.
Jak pisze Henryk Paj¹k otwieramy radio: Unia Europejska. Otwieramy telewizor:
Unia. Otwieramy lodówkê ....
strach j¹ otworzyæ, a nu¿ i
tam jest ju¿ Unia!
Nie ma ju¿ polskiego przemys³u stoczniowego. Zosta³
zrestrukturyzowany, ale zamiast Bundeswehry (czy Wehrmachtu i Luftwaffe oraz
dywizji SS) u¿yte zosta³y po¿yczki z Westdeutsche Landesbank i innych koncernów
zbrodniczej chciwoci. WESTDEUTSCHE LANDES BANK NIE ZGODZI£ SIÊ na
restrukturyzacjê. Fikcj¹ jest
polski rz¹d i polska w³adza.
Panowie Miller i Kwaniewski nie maj¹ nic do gadania.
Nie ma polskiej gospodarki.
Ju¿ nie ma suwerennej Pol-
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nom nie ma kto budowaæ potrzebnych im statków. Bêd¹
je im budowaæ Niemcy, kiedy Polska zostanie ostatecznie zrestrukturyzowana czyli zlikwidowana. Do tego nie
wolno nam dopuciæ! CEGIELSKI TE¯ POLECI I
RESZTA POLSKIEJ GOSPODARKI. Pozosta³oæ
mo¿na bêdzie jedynie nazwaæ tak: unijno - niemiecka gospodarka na terenie by³ej Polski.
A tymczasem cieszymy
siê jak dzieci z wizyty jego
Królewskiej Wysokoci Ksiêcia Walii. Bardzo kiepsko
Ksi¹¿ê mówi po walijsku, o
czym wiem ze róde³ walijskich (o ile w ogóle jeszcze
umie siê pos³ugiwaæ tym jêzykiem). Jest On w takim
samym stopniu «walijskim»
ksiêciem, jak na przyk³ad
polskim by³ namiestnik
cara w tak zwanym Królestwie Polskim (Kongresowym). Ksi¹¿ê Karol o wiele
bezpieczniej czuje siê za granic¹ ani¿eli w Walii. Naiwni
Walijczycy uwa¿aj¹, ¿e Unia
Europejska przyniesie Walii
autentyczn¹ niepodleg³oæ.
Niby jak? Unia ma cel pierwszoplanowy: zbudowaæ w ca³ej niemieckiej EUROPIE

eine gemeinsame europaische Identitat czyli wspóln¹
europejsk¹ to¿samoæ. Brytyjczycy (Anglicy, Szkoci, Walijczycy) oraz wszyscy Irlandczycy - tak z Irlandii Pó³nocnej,
jak i z Republiki Irlandzkiej
powinni razem dzia³aæ, przeciwstawiaj¹c siê Unii Europejskiej.
Tymczasem l/2 Ziem Odzyskanych jest ju¿ w rêkach cudzoziemców. Tak wygl¹da
szopka polityczna, zwana rzeczywistoci¹ w Polsce A.D.
2002.
Wed³ug
najnowszych
owiadczeñ Kanclerza Schroedera (18 czerwca 2002),
wspania³a perspektywa roztacza siê przed Polsk¹ - bêdziemy (przecie¿ ju¿ jestemy, panie Kanclerzu) rynkiem zbytu dla niemieckich towarów!
Politycy niemieccy nie musz¹
ju¿ nawet kryæ ob³udy, politycznie poprawny rz¹d III
Rzeczypospolitej w pe³ni gwarantuje bezpieczeñstwo niemieckich interesów w Polsce.
Osobicie dziwiê siê jedynie,
¿e jeszcze nie uchwalono przyjêcia Aktu Politycznej Poprawnoci; Pos³uszeñstwa Rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej wobec Rz¹du Niemieckiego. Jest
to zasadniczo jedyna brakuj¹ca kropka nad,,i.
Jak pisze Rodney Atkinson, z chwil¹ upolitycznienia
demokratycznych instytucji
niemieckich przez kanclerza
Kohla (Trybuna³ Konstytucyjny i S¹d Najwy¿szy) Niemcy
zasadniczo przesta³y byæ pañstwem demokratycznym. Takie pañstwo nie zachowuje siê
wiêc demokratycznie w stosunku do swoich s¹siadów, co
widaæ jak na d³oni, a co bêdzie
jeszcze bardziej widoczne, jeli wiêkszoæ Polaków dalej
bêdzie robiæ dobr¹ minê do
fatalnie z³ej gry. Zapowiadane
przez Niemców eksperymenty spo³eczne i gospodarcze
(vide: Nutzen, Kosten und
Chancen der Osterweiterung
fur die Europaische Union) s¹
wiêc przeprowadzane z wielkim powodzeniem dla strony
niemieckiej (BSE, nitrofen),
przy niewyobra¿alnej biernoci strony polskiej.
Ni¿ej podpisany nie ma jednak najmniejszego zamiaru
p³yn¹æ z pr¹dem niby zdech³a
ryba, siej¹c defetyzm i niewiarê w polsk¹ wiktoriê pod Wiedniem, w Berlinie i w Brukseli,
w tej niewypowiedzianej nam
wojnie polityczno-gospodarczej. Aczkolwiek gadzinowa

prasa europejska skrzêtnie
ukrywa fakt, ¿e i wiêkszoæ
Niemców nie chce Unii Europejskiej, nie chce euro (zamiast tradycyjnej marki niemieckiej), nie chce zachwaszczenia niemieckiej kultury
elementami obcymi, to jednak ukrywane fakty pozostaj¹ faktami. Zatem Unia Europejska nie mia³a i nie ma
szans powodzenia.
Nie mia³bym byæ prorokiem w moim w³asnym kra-

ju, to znaczy w Polsce, ale ju¿
s³yszê s³owa, które zostan¹
wypowiedziane na dzieñ
przed referendum w sprawie:
Suwerenna Polska albo, Anschluss do Niemiec (tak bowiem powinno brzmieæ sensowne sformu³owanie tematu ewentualnego referendum):
Kochani, doszed³em do
wniosku, ¿e nasze miejsce
jest jednak w Unii Europejskiej! Pos³uszne owce mog¹
wiêc us³uchaæ g³osu faryzeusza-pasterza (z wyj¹tkiem
czarnych owiec, w rodzaju
ni¿ej podpisanej).
Jerzy Wieluñski
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