5. Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną
organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzanych przez
nasze słuzby specjalne.

Raport Specjalny

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w
jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego
wzwyż przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby
specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych
przywódców harcerstwa.

Polonijne Stowarzyszenie Patriotów Narodu
Polskiego w Kanadzie
E-mail : jasiek@sprint.ca

Ile razy będziesz wybierał tymczasowe
żydowskie rzady w Polsce?

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na
zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji
wybranych przez siebie władz partyjnych, w żadnym wypadku
delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń między zakladowych.
W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia nalezy
wyeliminowac ludzi, którzy wykazali się aktywnoscią w
wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd
wybierać nowych kandydatów, tylko wytypowanych przez
nasze służby specjalne.

Stenogram z Tajnego Referatu tow. Jakuba
Bermana wygłoszonego na posiedzeniu
Egzegutywy Komitetu

Żydowskiego w kwietniu 1945 r.

Ścisle tajne...TYLKO DLA ZYDÓW

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyrózniajacych się
zmysłem organizacyjnym, umiejącym sobie zjednać
popularność. Ludzi takich należy pozyskać, w razie odmowy
nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

ŚCIŚLE TAJNE
Instrukcja Nk/003/47
Żydowski scenariusz zniewalania pañstw i
narodów. Namiestnicy moskiewscy musieli je przestrzegac
pod rygorem natychmiastowego wezwania do Moskwy lub
gułagowej banicji. Egzemplarz tego scenariusza znajdowal sie
m.in. w Belwederze, do wiadomości Bieruta, Bermana i
najbliższego zydowskiej kliki. Tam właśnie zginał!...
Posiadamy kopiê tego unikalnego najtajniejszego
żydowskiego dokumentu.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach
pañstwowych ( za wyjątkiem służb ścigania i pracowników
przemyslu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory.
Dotyczy to szczególnie służby zdrowia, wymiaru
sprawiedliwosci, oswiaty i kierowników róznych szczebli.
10. Do wszystkich organów wladzy i większych zakładów
pracy wprowadzic ludzi współpracujących z naszymi
służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

Przejdźmy do lektury tego dokumentu
Wierne tłumaczenie z oryginału rosyjskiego
Sciśle tajne Moskwa 2 VI 1947r.
Instrukcja Nk/003/47

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców
nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów
wysyłanych do ZSSR. Nie można to również nazwać
handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała
ilość towarów wysyłanych przez nas do Polski, ale
wspominała że to w ramach wymiany handlowej.

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych
informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców.
Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w
miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za
pośrednictwem naszych służb specjalnych.

12. Wpłynąć na władze krajowe, aby nabywcy ziemi, gruntów
i parceli nie otrzymali aktów własności, a jedynie akty
nadania.

2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych
kontaktów między naszym wojskiem a ludnością cywilną
kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach
krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie
kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z
miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami
krajowców.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa
indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstwa stało siê
nieopłacalne , a wydajność jak najmniejsza. W następnej
kolejnoœci przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie
wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy
środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności dla
państwa. Jeżeli to nie pomoże spowodować, aby rolnictwo nie
dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i
oprzeć wyżywienie na imporcie.

3. Przyspieszyc likwidację krajowców zwiazanych z KPP,
PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCH i innych ugrupowañ,
które powstały bez naszej inspiracji.
Wykorzystac w tym celu fakt zbrojnej opozycji.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne,
gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie
były precyzyjne.

4. Dopilnować aby do wszystkich akcji bojowych, w
pierwszej kolejnosci kierowano żołnierzy, którzy przed
wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na
naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
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15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka
komisji, urzêdów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie
powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez
konsultacji z pozostałymi. (Nie dotyczy przemysłu
wydobywczego).

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne
problemy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka
przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzić
do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27. wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać
akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do
zjednoczenia ducha narodu.

16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego
wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą one
zajmować siê jedynie sposobem wykonywania zleconych
zadań.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych
większych miastach i osiedlach nie budowano nowych ujęć
wodnych niezależnych od głównej sieci
wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne
systematycznie likwidować.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu
wobec poleceñ dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak
organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności
rozrywkowej i oświaty, wycieczki oraz rozprowadzanie
atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz
politycznych.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby
ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić
rezerwuary wody pitnej.

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych
pracowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im
zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw nie
wychodzących poza te działania.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych
miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeñ
pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenia
żywności na dłużej i w większych ilościach.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych pañstwowych i
gospodarczych należy stworzyć warunki do działania, które
będą kompromitować ich w oczach podwładnych i wyborców
i zamykać im powrót do tych środowisk z których pochodzą.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i
rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie
pozwalające na produkcjê artykułów dobrej jakości, a cena
tych produktów powinna być wyższe od podobnych
wytwarzanych przez pañstwo.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej siê z krajowców można
powierzyć odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam
już nasze służby specjalne.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji
biurowej wszystkich stopni. Można dopuścić krytykę
działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej
zmniejszenie ani sprawną pracę.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do
wszelkich rodzaji broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeñ w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w
przemysłach wydobywczych i w działaniach określonych
odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do
wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i
instytucje naukowo badawcze.
23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch
racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale
wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisywać,
przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te
wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym,
wstêpnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji.
Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby
doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia
wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działañ. W
wypadku głównych odkryć, spowodować ich sprzedaż za
granicê. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości
i opisy wynalazków.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak
ukierunkować działalność ośwoatowo-wychowawczą, aby
wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji.
Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, archiwa,
biblioteki, kazania, kolędowania (ostatni przykład to co
powiedział ks. Jankowski, kapusie Żydy roztrąbili
na cały świat, nie to, że prawda tylko, że antysemityzm) treści
nauk religijnych oraz obrzêdy pogrzebowe.
35. W szkolnictwie pañstwowym, zawodowym, a
szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić
do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym
autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi
mianowanych.
Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do
ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich
łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.
W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić
lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyraniê królów
oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym
doprowadzić do wąskich specjalizacji.

24. Spowodować zakłócenie w punktualności transportów (z
wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).
25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i
problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje,
rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w
instrukcjach.
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36. Inspirować organizowanie imprez pañstwowych
związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem
zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walkę o
socjalizm.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych pochodzących z
najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują
zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia
dyplomu.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań
traktujących o krajowcach przebywających w naszym
pañstwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

Ten zbrodniczy scenariusz był realizowany z całą
bezwzględnością, wiernością jego zasadom. Analizując
go punkt po punkcie, każdy z nich egzemplikując
tysiącami przykładów rozpisanych na cztery tysiąclecia,
można napisać całą historię polityczną i gospodarczą
powojennej Polski. Jeżeli niekiedy pojawiły się jakieś
praktyczne odstępstwa, to były one nieznaczne, lokalne,
przystosowane do czasu i do okoliczności.

38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z
naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności
gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast
podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te
organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i
szowinistycznymi. Formy działalności :
Burzenie naszych pomników i cmentarzy (obecnie podpalona
Synagoga), publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród,
naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac
propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać
istniejącą nienawiść do nas.

Przyspieszyć likwidacjê krajowców związanych z KPP, PPS,
Walterowców, KZMP, BCH i innych ugrupowañ... i
likwidować. Kapepowcy funkcyjni zostali wystrzelani już
przed wojną w sowieckich czystkach. Ocaleli ci, którzy dostali
się do Sowłagru już w czasie wojny. Kapepowcy krajowi, owe
masy dołowe nigdy nie byli groźni dla systemu. Rozbić
należało PPS, a wraz z nią wszystkie partie, zwłaszcza Polskie
Stronnictwo Ludowe. Krwawa rozprawa z ich liderami trwała
w tym samym czasie kiedy redagowano tę instrukcję.
Walterowiec - K. Świerczewski, symbol czerwonej Hiszpanii,
agenturalnego internacjonalizmu - zginie w Bieszczadach od
kul UPA i dopiero 40 lat póżniej w telewizji pokażą jego
zachowanego w muzeum munduru – z wyraźnym śladem
pchnięcia bagnetem. Krwawa rozprawa z partiami
politycznymi była propagandowo ułatwiona, gdyż
konsekwentnie wiązano ją z faktyczną opozycją zbrojną.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych
połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej
można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu
czy koncentracji sił opozycji.
40. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych.
Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowych
narodowców. Likwidować w drodze tzw. zajęć sytuacyjnych
przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich
wcześniej za wykroczenia kryminalne.
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w
procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji,
można ją przeprowadzić pod warunkiem, że sprawa
będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów,
świadków, oskarżycieli, informatorów).

Jeszcze nikt z przywódców tych partii nie przypuszczał ich
rychłego końca, kiedy instrukcja mówiła: Przyspieszyć
zjednoczenia wszystkich partii...To znaczy:
zlikwidować wszystkie, a PARTIĘ NAZWAĆ SOWIECKĄ
AGENTURĄ - PPR, przemianowaną wkrótce na PZPR.
Rozbić ruch młodzieżowy, zwłaszcza przedwojenne
harcerstwo: i stało się,....harcerstwo zostało zlikwidowane. Na
jego miejsce wprowadzono indoktrynującą, ateizującą atrapę,
obcą katolickiemu duchowi polskiej młodzieży.
Apogeum tych niszczycielskich działañ przypadło na lata
1949-1952 i w tym właśnie okresie więzienia zapewniły się
liczbą ponad 5000 tysięcy młodzieży licealnej,
wyaresztowanej i skazanej za przynależność do ponad 500
tajnych organizacji szkolnych. Skazanych na najcięższe
wyroki kierowano do wiêzieñ o zaostrzonym re¿imie Wronek, Rawicza, Strzelec Opolskich. Wiêkszość ulokowano
w młodzieżowym obozie koncentracyjnym Jaworzno, byłej
filii niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach
kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą
działalnością spowodowali straty lub wywołali
niezadowolenie wśród podwładnych. W sytuacjach
drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do
innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.
W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach
kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do
późniejszej wymiany.
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk
kierowniczych (wojsko, minister, główne urzędy,
szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi,
przeciwko socjalizmowi, przeciwko indrustalizacji. Będzie to
powodować czujność mas pracujących.

Punkt 7, to mistrzowska socjotechnika pozorowania życia
partyjnego. Szeregowi członkowie partii, to masa posłusznych
pionków, „użytecznych durniów”, którym
stwarza się pozory współrządzenia, zakładem pracy, wsią,
gminą, miastem, powiatem, województwem, krajem. Mają
prawo krytykować, ale tylko niedociągnięcia i bałagan
lokalny, drobne nadużycia i kradzieże „demaskować” ale
przede wszystkim czujnie wypatrywać wrogów „demokracji”
i reakcjonistów. Nie wolno im wkraczać w zakres spraw
systemowych, uogólniać. Dostrzegających istotę zła, zdolnych

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez
dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów mających
najniższe kwalifikacje (ostatni przykład to BOLEK WAŁĘSA, który od Żydostwa zachodniego otrzymał nawet
tytuły profesorskie, skąd my to znamy, 40-50 lat wcześniej za
chwalenie Stalina też można było zbierać tytuły i
awansować).
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produkcji, itp. Związki zawodowe mogą rozprowadzać wśród
załóg ziemniaki na zimê, bilety do teatru i kin, przydzielać
skierowania na wczasy. Nie wszystkim zresztą - tylko według
własnego klucza. Ruch racjonalizatorski rozwijać i popierać
(pkt 23), ale cenne pomysły kierować do centrali i nie
wdrażać je w zakładach macierzystych. Dopuszczać do
realizacji pomysły tylko przydatne w przemyśle
wydobywczym. Wynalazki o randze odkrycia naukowego lub
technicznego natychmiast kierować „za granicę” czyli do
ZSSR.

do politycznych syntez bezwzględnie eliminować z życia
załóg, zespołów, partii: eliminować ludzi, którzy wykazali
siê aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów...
Zachowując pozory demokratycznych wyborów na wszystkich
szczeblach, dopilnować, aby awansowali tylko posłuszni,
bierni, mierni, a w pierwszej kolejności agenci systemu:
„wytypowani” przez nasze służby specjalne. Wybrani do
władz, na zjazd czy na inną akcjê, nie powinni zachować
swych mandatów na następną kadencjê w przeciwieñstwie do
naszych agentów, którzy mają zagwarantowaną stałą obecność
w systemie. Stąd brała siê potem elitarna grupa delegatów na
wszystkie kolejne zjazdy partii.

Punkt 27: szczególnie ważny, choć ogólnikowy - tępić
wszystkie próby konsolidacji ducha narodu.
Punkty 28 - 29 mają charakter więc zbrodniczy. Zabraniają
budowy lokalnych ujęć wodnych, stare ujęcia włącznie ze
studniami nakazują likwidować. Wszystko kierować do
jednego wspólnego. Dlaczego? Aby w razie potrzeby można
było sparaliżować miasto zniszczeniem dostaw wody pitnej!

Punkt 8. wyróżniających się w każdej dziedzinie,
inteligentnych, aktywnych, posiadających zmysł
organizacyjny albo podporządkować, albo odsunąć na boczny
tor, jeżeli zaczynają myśleć oddzielnie i czynią użytek ze
swego krytycyzmu.

Punkt 31: systematycznie niszczyć rzemiosło i wszelką
inicjatywę prywatną. Wszelkie koncesje w tej dziedzinie będą
w następnym dziesięcioleci uzależniane od agenturalnej
współpracy rzemieślnika z Bezpieką, co dotyczyło także
sklepikarzy, restauratorów oraz taksówkarzy, a na koniec
handlarzy dewizami.
Zaopatrzenie rynku (pkt 33) ma zawsze balansować na
granicy niedostatku, permanentnego braku dostaw podstawowych towarów. Ma to zaprzątać uwagę obywatela
pochłaniać jego zbędny czas, absorbować myśli, inicjatywę,
kierować je na stałe kombinowanie, gdzie i jak co kupić.
Surowo dopilnować realizacji planów wydobywczych,
natomiast nie wolno dopuszczać do wykonania zaopatrzenia
rynku krajowego. Oznacza to, że rynek wydobywczy nie jest
rynkiem krajowym, tylko kolonialnym monopolem okupanta.

Punkt 10: we wszystkich organach władzy, ich szczeblach i
komórkach, mają rezydować agenci systemu. Mają to być
dwa rodzaje agentów - służb specjalnych, oraz własnych czyli
sowieckich, niezależnych i nieznanych Bezpiece krajowców.
Punkt 11: staranne przestrzeganie nakazu rabunkowej
exploatacji bogactw naturalnych krajowców. W kilku innych
punktach instrukcji stawia siê zielone światło szczególnie
jednej, ważnej dziedzinie przemysłowi wydobywczemu.
Wyłącza siê go z licznych zakazów obowiązujących w innych
dziedziny gospodarki krajowców. W dążeniu do
maksymalizacji wydobycia kopalin, zwłaszcza wêgla, cała
infrastruktura górnictwa i transportu musi być
podporządkowana tym preferencjom. Jeżeli w jednym z
punktów instrukcji mówi się do świadomego zakłócenia
transportu, to z tej zasady ma być wyłączony transport węgla.
Rolnictwo: Celem ostatecznym jest upañstwowienie ziemi
rolników. Parcelacja ziemi dworskiej była oszustwem
obliczonym za pozyskanie masy chłopskiej, stanowiącej
wówczas 70% społeczeñstwa, a przy tym bazê ruchu oporu.
Wrêczono chłopom bezwartościowy akt nadania, a nie akty
notarialne. Kilka lat później rozpocznie siê przymusowa
kolektywizacja, wykreuje siê kułaka-wroga sabotującego
postêp na wsi, magazynującego zboże i żywność w celu
spekulacji.
Wiêzienia zapełnią ponad 200 tys. nieszczęśników, którzy nie
byli w stanie i na czas i nakazanej ilości dostarczyć
obowiązujących dostaw. W dążeniu do likwidacji rolnictwa
indywidualnego, poprzez system niskich cen i ograniczeń,
spychano gospodarstwo chłopskie w nieopłacalność.

Punkt 34: Wojna z Kościołem - ten zapis stanie się dosłowną
w jego brzmieniu, istotą tajnych dyrektyw politycznych oraz
zaleceñ Bezpieki. Jest on rekapitulacją głównych kierunków
wojny z Kościołem: obserwacja i inwigilacja, oświata i
wychowanie szkolne ukierunkowane na budzenie
powszechnego wstrętu do tej instytucji, pełny nadzór nad
drukarniami, archiwami kościelnymi, a także nad kazaniami,
nauką religii.
Wojna administracyjna z Kościołem to niezliczone szykany i
utrudnienia w administracyjnym funkcjonowaniu Kościoła,
parafii księży.
Punkt 35, najbardziej rozbudowany, ale też najważniejszy w
wojnie duchowej z narodem. Po pierwsze - usuwać
nauczycieli z autorytetem, niepokornych. Usuwać z
nauczania wiedzę historyczną , grekę, łacinę filozofię, co
wyjałowi świadomość z tradycji humanistycznej, głęboko
osadzonej w polskości i wierze. W praniu mózgów i
tradycji, preferować walkę z Niemcami i walkê o socjalizm.
W punkcie 38 odnajdujemy potwierdzenie nakazu prowokacji
jako metody i pretekstu do eskalacji prześladowañ: burzyć
nasze (sowieckie) pomniki, cmentarze, publikować ulotki
wyszydzające nasz naród (zlepek podbitych narodów pod
kierownictwem żydowskim) naszą kulturę, sens zawartych
układów; wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas. Agenci
wprowadzeni do organizacji, zwłaszcza młodzieżowych, mieli
nakaz eskalacji działañ, radykalizacji pogromów. W kolejnych

Punkty 14 - 15: wszystkie akty prawne, zarządzenia, powinny
być nieprecyzyjne, dopuszczając dowolność interpretacyjną.
Każda sprawa powinna znajdować siê w gestii kilku komisji,
urzędów instytucji, ani jedno z tych ogniw nie mogło podjąć
decyzji ostatecznej. Decyzje należą do przedstawicieli
agentury i partii. I znów: nie dotyczy przemysłu
wydobywczego.
Punkty 17 - 16: - Samorządy i związki zawodowe to
pozorowane, bezwolne przybudówki. Nie mają nic do powiedzenia o losach zakładu i załogi, o kierunkach i organizacji
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„przewrotach”, jak marzec 1968, grudzieñ 1970 i wreście w
czasach ”Solidarności”, metoda prowokacji zawsze święciła
tryumfy. Dziwni „manifestanci” miotali wezwania do
szturmów na Komitety i siedziby Bezpieki. Nie wiadomo
czyje ręce wyrzucały kamienie, kto demolował sowieckie
pomniki, nagrobki, a dzisiaj podpala synagogi; - te same
służby w rękach żydowskich!!! wg. zmodernizowanej opcji tj.
z pro-sowieckiej na pro-Brukselską, gdzie Polska ma wejść
na kolanach jako kolonia żydo-niemiecka, ale pozba-wiona
majątku narodowego, i surowców naturalnych, armii,
przemysłu zbrojnego, fabryk i zakładów pracy.

EUROPEJSKIEJ;...DO NATO DO UNII
EUROPEJSKIEJ;.... i tak w kółko do obłędu, a
dlaczego!?.... bo szajka tych międzynarodowych zbirów i
zbrodniarzy drży o swój stan posiadania, gdzie tylko
dzisiaj NATO I KONSTYTUCJA Narodów Zjednoczonych
Europy Zachodniej Może im zapewnić ich stan posiadania do
spółki z finansjerą ponadnarodową zakłada
NOWY PORZĄDEK ŚWIATA.
Dziedzicząc POLSKĘ ZBIRÓW, obecnie RZĄD ZŁODZIEI
dziedziczą także jej metody. Dwa ostatnie punkty instrukcji
nakazują preferowanie MIERNOT, wysuwanie na stanowiska
kierownicze ludzi bez wykształcenia, bez kompetencji, bez
kwalifikacji zawodowych ale pewnych, sprawdzonych w
serwilizmie, zdradzie, tajnej współpracy z okupantem.
Nieodparcie narzuca się podczas lektury tej instrukcji, jej
wewnêtrzna ludobójcza spójność z programem hitlerowskiej
eksterminacji narodu polskiego. Jej dyrektywa brzmiała:

Trzy kolejne punkty instrukcji: 40, 41, 42,to sposoby
rozprawy z opozycją:
a) Nakaz aresztowań przeciwników politycznych,
zwłaszcza o dużym autorytecie wśród narodu.
b) Mordować skrycie, w tzw. zajęciach sytuacyjnych, przy
„ucieczkach” albo metodą „samobójstw”.
c) Dyskredytować ich pod pretekstem wykroczeñ o
charakterze kryminalnym.
d) Nie dopuszczać do rehabilitacji. I na odwrót - członków
i funkcjonariuszy reżimu, z partii i Bezpieki, tolerować w
najcięższych nawet wykroczeniach. W ostateczności
przenosić na równorzędne stanowiska. w skrajnych
wypadkach lokować ich na stanowiskach niekierowniczych
i traktować jako rezerwê kadrową do późniejszej
wymiany.

SCHLUSS MIT POLEN!!!...... (koniec z Polską):
KIEROWNICZE WARSTWY NARODU POWINNY
BYĆ UNIESZKODLIWIONE!!!.....
Zwycięski hitleryzm, w jego programie zwanym „Ost des
Reischsurers SS”, zamierzał przesiedlić około 16 mln.
Polaków dokładnie tam, gdzie Stalinizm skierował już
ponad półtora miliona Polaków Kresowych - Syberię.
Sowieckie ludobójstwo i rozmiary deportacji nie musiały
posuwaæ siê do tak monstrualnych wędrówek ludów.
Wystarczyła pełnia władzy na miejscu, w podbitym kraju,
genialnie upozorowana na normalność, Między innymi
dlatego Sowieckie Imperium zła było i pozostało
niedoścignioną, najdoskonalszą emanacją systemu zbrodni i
ludobójstwa. Ponurą istotą tego fenomenu rozumieli tylko ci,
którzy doświadczyli go na własnej skórze.
Uciszony został również swój, który przejrzał ją bez złudzeń
żydowski poeta Osip Mandelsztam, zamordowany w łagrach,
za próby otwarcia oczu swoim ziomkom Żydom.

Tu również bez trudu można wykazać ponadczasowy
uniwersalizm tej dyrektywy:
partyjni dygnitarze, kryminaliści z sejmu i senatu od 1993 1995, którym wykazuje się ewidentne bilionowe przestêpstwa
finansowe i gospodarcze, pozostają bezkarni, a sejm przez
nich reprezentowany odrzuca kolejne wnioski o zdjęcie
immunitetów poselskich z takich przestępców. Ale czy można
się temu dziwić skoro agentura jawna „sowiecka”
postanowiła zmienić orjentację na pro-brukselską, porzednio
zagrabiając własność prywatną Narodów, potem przez
scenariusz „Solidarności” która była przez nich kontrolowana
i prowadzona na orjentację Amerykańsko-Brukselską, ale
pod warunkiem, że zagrabił WŁASNOŚĆ NARODOWĄ
(w formie majątków narodowych, byłych demoludów). Czy
ktokolwiek normalnie myślący już nie pamiêta tych samych
ludzi, którzy są obecnie u steru władzy, ich kwik zarzynanej
świni, na temat zgniłego zachodu, i pozorowanej walki, dzisiaj
raptem doznali objawienia i okradli te narody, poprzez,
rzekomą opozycję zainscenizowaną do spółki ze służbami
zachodnimi, zachód synonim wolności, który nie popiera
zniewolonych narodów, lecz mafie, które mają otworzyć
granice tych krajów, w celu zaprowadzenia NOWEGO
PORZĄDKU ŚWIATA, z rządem masonów w Brukseli, z
jedną religią zjudaizowaną przez nich, spod znaku cyrkla i
ekierki. Gdzie nie bêdzie miejsca dla Katolików, którzy
również jak za czasów zamordyzmu radzieckiego w rękach
żydów, tępili chrześcijaństwo i wszelkie inne religie. Dzisiaj
mamy Tych Nawiedzonych Intelektualistów obżartch
zrabowanym majątkiem Narodowym, do spółki z byłą jawną
agenturą RAZEM kwicząc PRZEKRZYKUJĄC SIĘ w
jednym chórze....
DO NATO, DO UNII EUROPEJSKIEJ;...DO NATO, DO
UNII EUROPEJSKIEJ;...DO NATO DO UNII

DZIĘKUJEMY BOGU
ZA RADIO MARYJA
Wspomagajmy wszyscy Radio Maryja które do naszych serc
wreszcie zawitało na falach AM 1320. Wspomagajmy go bo
jest to dla Nas Narodu Polskiego Dar Boży
-choć jednego dolara na konto 55213 w Credit Union w
Toronto.

Przeczytaj i daj przeczytać innym.
HISTORIA DWÓCH ZBIRÓW BOLKA-WAŁĘSY I
JARUZELSKIEGO, którzy działali zgodnie z tą instrukcją.
Aleksander Żebrowski.
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okupujących teren wokół Stoczni. Część tych żołnierzy
przerzuciła pewną ilość broni automatycznej i amunicji przez
płot na teren stoczni. Szołoch też ustalił system
ujawniania agentów SB przybyłych do stoczni z zewnątrz.
Otóż, należało znaæ nazwiska przełożonych i kolegów. Takich
agentów przebranych za robotników było koło dwudziestu.
Szołoch nakazał ich uwiêzienie na terenie stoczni. tak wiêc
Szołoch był sprawnym organizatorem strajku, lecz nie mógł
doprowadzić do koñca, ponieważ został wyeliminowany przez
agenturalny komitet strajkowy.
Podczas zebrania Wolnych Związkach Zawodowych, kiedy
doszło do przyznania siê Wałęsy, nastąpiło głosowanie
dotyczące tego, czy Wałęsie przebaczyć jego agenturalną
przeszłość.

My niżej podpisani, jako grupa inicjatywna maj¹ca na celu
upowszechnienie prawdy o agenturalnej działalności Lecha
Wałęsy i jego współodpowiedzialności z Wojciechem
Jaruzelskim za masakrę stoczniowców w grudniu 1970 roku w
Gdañsku, domagamy się postawienia obu zbrodniarzy przed
sądem w celu osądzenia ich i skazanie, aby ich przykład
działał odstraszająco na innych, którzy pragnęli występować
przeciw własnemu narodowi:
Magdalena Caverdiss
Bielawa 58-400 ;
Sławomir Kawerski
Kamienna Góra;
Aleksander Żebrowski
Świdnica;
Anna £ukasik
Wrocław;
Grzegorz Wlk
Wrocław

Osiedle 25-lecie 21/40

58-260

ul.Tkaczy Śląskich

22/50

ul.Strzeliñska 29/5

58-100

ul. Poniatowskiego 22/5
ul.Kolista 18/32

STAÑCZYK...
Ponieważ Wałęsa przyszedł na zebranie z dziećmi, nie
zachowano się wobec niego brutalnie. No cóż wyszła nasza
narodowa natura, nie umiemy być brutalni wobec pobitego
przeciwnika, łatwo nabrać nas na litość i przebaczenie.
Otworzono mu tym możliwość zostania liderem Solidarności.
Później Wałęsa nie miał żadnych skrupułów niszcząc Polską
gospodarkę i wyrzucając miliony robotników polskich na
bruk, do spółki z rządzącą żydowską sitwą. W Centrali w
Moskwie złożonej przez Żydów, postawionej wobec
konieczności zmiany ustroju bez zmiany elit władzy, chodziło
o wyreżyserowanie dla ludności niezorientowanej w
zakulisowych działaniach tak zwanego „obalenia komunizmu
gdzie nici tego w swoich rękach trzymały służby specjalne, a
Polska stała się poligonem doświadczalnym tego procesu,
przy błogosławieństwie towarzyszy ze wschodu i masoñskiejfinansjery zachodu. Wałęsa dobrze wypełnił swoje zadania
biorąc udział w spektaklu „okrągłego stołu” pozwalając
przetrwać członkom komunistycznej nomenklatury na scenie
politycznej.

50-326
54-152

Świadkami przyznania się Wałęsy Byli:
Anna Walentynowicz, Joanna Duda-Gwiazda i Kazimierz
Szołoch.
W czerwcu 1990 roku udzielił mi wywiadu Kazimierz
Szołoch, do którego skierowali mnie Andrzej Gwiazda i jego
żona Jannina Duda-Gwiazda. Wywiad ten nagrałem wtedy na
taśmę magnetofonow¹. Z wypowiedzi Szołoch oraz wnioski
którymi pragnê podzielić się z czytelnikami.
Kazimierz Szołoch to przywódca strajku w Stoczni Gdañskiej
w grudniu 1970 roku.
Był on Świadkiem przyznania się Lecha Wałęsy do pobierania
pensji w Służbie Bezpieczeñstwa. Wałęsa przyznał się w1978
r. w mieszkaniu Szołocha podczas zebrania Wolnych
Związków Zawodowych. Prosił, by zebrani wybaczyli mu
jego współpracę z SB, za którą pobierał wynagrodzenie. Brał
pieniądze za donoszenie na kolegów, ale najważniejszą pracą
dla SB był udział z ramienia służb w komitecie strajkowym
Stoczni Gdañskiej w grudniu 1970 r. Komitet tworzyły trzy
osoby: Lech Wałęsa, Lech Górski i Zbigniew Jarosz.

Lech Wałęsa jako wykonawca zadañ SB w 1970 r. i
współodpowiedzialny inscenizacji OKRĄGŁEGO STOŁU z
Pseudo Intelektualistami, gdzie dokonano przekrêtu
ustrojowego poprzez przemalowanie szyldów ustrojowych,
rzeczywistego rabunku finansów i kradzieży majątku
narodowego, gdzie INTELEKTUALIŚCI ŻYDZI kradzież
NAZYWAJĄ PRZEKSZTAŁCENIEM
WŁASNOŚCIOWYM, lecz władcy pozostali ci sami, OBCY ,
WRODZY nam naszej OJCZYŹNIE i naszemu
NARODOWI....

Wszyscy oni byli związani z SB, Jarosz i Górski byli
członkami PZPR. Wałęsa ukrywa fakty uczestnictwa w tym
komitecie, ponieważ jest to dla niego kompromitujące. Lech
Wałęsa jako członek komitetu strajkowego delegowany do
niego przez SB i Wojciech Jaruzelski jako Uwczesny Minister
Obrony Narodowej, który nie złożył dymisji po usłyszeniu
strzelania do stoczniowców, są współodpowiedzialni za
masakrê w Gdañsku w 1970 r. Trzeba tu wspomnieć, że
Szołoch był w tedy spontanicznie przez robotników stoczni
zaakceptowanym przywódcą tego strajku. Kierownictwa
pozbawiła go ekipa pracowników z SB, którzy utworzyli
komitet strajkowy. Szołoch kierował zdobyciem i
podpaleniem budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w
Gdańsku i nakazał zaaresztowanie i uwięzienie około
dwudziestu żołnierzy szeregowych i oficerów
komunistycznego wojska, którzy mieli obowiązek obrony tego
budynku. Szołoch wziął też udział w zdobyciu czołgu armii
polskiej i wprowadzeniu go na teren Stoczni Gdańskiej.
Wygłosił też przemówienia do polskich żołnierzy

Nie wyszedł ład Sowiecki, więc niech będzie Brukselski.
Ratalna wyprzedaż Polskiej Suwerenności....
Polska ma wtopić się bez reszty w ów „NOWY ŁAD”, który
coraz wyraźniej wygląda na porządek ksztłtowany już nie
przez ideologie, lecz przez pieniądze oraz interesy światowej
finansjery.
Bardzo nieciekawe (groźne) jest to, że za Polskimi
Euregionami kryją się obce (raczej wrogie) instytucje, które
pod pretekstem „niesienia pomocy” (oj skądś my to znamyzachowaj nas Panie) najwyraźniej w świecie wtrącają się w
wewnętrze sprawy naszego kraju. Nie wiedzieć dlaczego
zajmuje się tym zagadnieniem RADA EUROPY, skądinąd
bardzo mało pomocna w rozwiązywaniu istotnych problemów
na-szego kraju. Poza tym, i to już jest skandal- organizowaniu,
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nieprzejednaną nienawiść do wszystkich ludów, jest zawsze
zabobonny, zawsze pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w
nieszczesciu, a zuchwały w szczesciu”.
(Kraushar A. ,Frank i frankisci polscy, t. I, Krakow 1895)

nawet finansowaniu euroregionu Karpaty uczestniczy Instytut
Studiów Wschód-Zachód z Nowego Jorku, zbliżony do kól
przemysłowo-bankierskich (czytaj lichwiarskich) oraz
neojałtańskich koncepcji, NOWEGO ŁADU, RZĄDU
ŚWIATOWEGO itp. (czyli coś o nas bez nas, ponad naszymi
gołowami nie pytając nas o zdanie, (widać to,.... nasi
Intelektualiści-Europejczycy wiedzą lepiej!!!).

Napoleon Bonaparte aczkolwiek potwierdzał nadane przez
Konwent Rewolucyjny prawa obywatelskie Żydom, to jednak,
gdy oni w Alzacji i Lotaringii przejęli w krótkim czasie od
włościan znaczne ilości pól i winnic, wydał polecenie, aby sąd
umorzył skargi Żydów na włoscian aż cały rok. W
wystapieniu w Radzie Państwa 6 kwietnia 1806 roku
Napoleon w ostrym tonie powiedział: „Prawo powinno
wszedzie wkroczyć, gdzie dobrobytowi grozi ruina. Państwo
nie może spokojnie na to patrzeć, gdy naród godny pogardy,
niszczy dwa departmenty Francji. Musimy uważać Żydów nie
tylko za odmienną sektę, lecz traktować ich wprost jako
osobny naród. Byłoby to zanadto wielkim upokorzeniem dla
ludu francuskiego, gdy sie miał dostać pod rządy najniższego
ze wszystkich plemion.
Żydzi są rozbojnikami naszych czasów, istnymi krukami.
Moze by nie było zle przenieść ich z prowincji pogranicznych
i rozpedzic po całym kraju; możnaby im także wytrącić z rąk
handel, w którym sie lichwa zniesławiają”.
Gdy z Alzacji i Lotaringii nadchodzily w dalszym ciagu skargi
na wyzysk i lichwę Żydów, ograniczyl cesarz Francuzów
prawo powszechne dla Żydow. W dniu 17 marca 1808 roku
wydal dekret dla prowincji nadreńskiej, w ktorym między
innymi stwierdził: Znosi sie wszystkie długi zaciągnięte przez
małoletnich, kobiety i wojskowych. Sadom nie wolno
przyjmować skarg lichwiarzy żydowskich. Kto wziął więcej
niż 10%, ten nie może dochodzic swych praw na drodze
sadowej. Zydom obcym nie wolno osiedlac sie na terenie
Francji, chyba ze poświęca sie rolnictwu. (ks. Kruszynski J.
MT, Zydzi i kwestia żydowska, Wocławek 1920.)
------------------Wiele krytycznych uwag i ujemnych opinii o Żydach
wypowiedzieli sami Zydzi. I tak np. znany teoretyk i
przywodca miedzynarodowego ruchu robotniczego Karol
Marks w swej „Kwestii zydowskiej” pisze o Żydach, że
Mamona tj. pieniadz jest ich bożyszczem, modlą się doń nie
tylko ustami, lecz wszystkimi siłami swego ciała i
ducha. Ziemia w ich oczach jest tylko giełda i są oni
przekonani, ze jedynym ich przeznaczenim na tym padole jest
stac sie bogatszym od sąsiadów. Szachrajstwo opanowało
wszystkie ich mysli, roznorodność jego przedmiotów jest
jedyna ich rozrywka. W podróży noszą oni, że tak powiem
swój kram i kantor na plecach i nie mówiąc o niczym innym,
jak o procentach i zyskach. A jeżeli na chwilę tracą z oczu
swoje interesy, to tylko po to, aby wywąchac interesy innych”.
(Krzywicki L. Wspomnienia, „Czytelnik” 1957.)
-----------------------Żyd warszawski Jakub Schulchan powiedział, że „naród
żydowski z małymi wyjątkami zaniedbał swoje zadanie,
zanadto ugrzęzł w błocie codziennym, za głęboko
utonął w bagnie materializmu...W takim stanie wyparł się
posłannictwa, dlatego też nie jest już więcej narodem
wybranym, brakuje mu Ruha ha-kodasch (Ducha świętego)”.
(Lillenhal AM.., Druga strona medalu, KiW 1970, Warszawa.)
-----------Żyd Francuski Bernard Lazare stwierdził, że „Gdyby
nienawiść i wstręt okazywał Żydom jeden tylko naród, byłoby
to zrozumiałe. Jednakże Żydzi na tę nienawiść narażeni byli

Kogoś tam w wielkim świecie, a także w Warszawie, Bardzo
denerwuje, że Polska jest Krajem Jednolitym Etnicznie, o
zwartych granicach pañstwowych i ktoś chce te okliczniści
zmienić w imię koncepcji EUROPA BEZ GRANIC oraz w
imê ŚWIAT Z JEDNYM RZĄDEM NA CZELE...
huummmm....ciekawe, ciekawe, o Boże co ja mówię?!!!........
Dzisiaj Polska doprasza siê o uczciwy system polityczny i
racjonalną gospodarkę.
Obie te dziedziny znajdują się świadomie w stanie
najwyższego zaniedbania.
Lansowanie euroregionów jest w tych warunkach conajmiej
przedwczesne.
Koncepcja ta ta nie służy obecnie żywotnym interesom kraju,
a jedynie wyraża polityczne rojenia nowej klasy (nacji)
„zbawców świata”, którzy nie pomni na tragiczne
doświadczenia minionych pokoleñ, znów marzą O
ZAPROWADZENIU NA ŚWIECIE JEDYNIE SŁUSZNEGO
I SPRAWIEDLIWEGO SYSTEMU.
Nie tylko polscy mysliciele, politycy dzialacze i publicysci
wypowiadali swe krytyczne uwagi pod adresem Żydow.
Czynili to juz znacznie wczesniej przedstawiciele innych
narodow. I tak np. Marcin Luter w pracy pt. ”Żydzi i
klamstwo” napisanej w 1543 roku stwierdzil: „Zydzi to
wierutni klamcy i pijawki krwiozercze. Oni to klamliwymi
objasnieniami sfalszowali i pokrecili ca³e „Pismo Święte”.
Pelni wszelkiej zlosci, skapstwa zawisci i nienawiści wśród
siebie, zieja przeklenstwem wsrod nas. Sa tak grubo zaslepieni , ze nie tylko praktykuja lichwe, ale ucza, ze ta lichwa
jest prawem im nadanym, ze sam Bog przez usta Mojżesza
nakazał uprawiać lichwę wśród innowierców.
Pod słoncem nie ma chciwszego narodu na pieniądze jak
Żydzi. Nawet gdy myslą o Nowym Mesjaszu to cieszą się
nadzieją, że zabierze złoto i srebro i rozda Żydom.
„Zydzi sa nieznośnym ciężarem naszym, są plagą i zarazą, są
nieszcześciem naszym. Narzekaja na nas, ze ich gnębimy i
uciskamy, a tu nie ma wśród nas nikogo, co by im nie
otworzył na ościerz drzwi domów swych, aby weszli do
miejsca z do nas ktorego przybyli. Jeszcze bysmy ich
podarunkami obsypali na drogę, byle się od nas wyniesli. NIE
MA UCISKANYCH ZYDOW TYLKO ZYDZI
NAS W NASZYM KRAJU UCISKAJĄ;
my w pocie czola pracujemy, a oni spokojnie owoc naszej
pracy spożywaja. Żydzi wymyslaja nam od gojow, życzą nam
w swoich szkołach i modlitwach nieszczęścia i rabują nasze
pieniądze i dobra narodowe poprzez LICHWĘ.
Nie wierz lisowi na zielonej łące, nie wierz Żydowi gdy
przysięga.
----------T. M. Voltaire (1694 - 1778) zwany „ksieciem francuskiego
Oswiecenia” był zdecydowanym przeciwnikiem Żydow,
stawiajac ich na równi ze złodziejami i cyganami. Pisał o nich
„Mały narodek żydowski ośmiela sie okazywać
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oni są panami, przynoszących dochód funduszy i że nigdzie
bez Izraela, bez ich bezpośredniego wpływu nie może być
przeprowadzona żadna finansowa operacja, żadne ważniejsze
przedsięwzięcie.

zawsze i od wszystkich narodów, narody te żyły w krajach w
bardzo od siebie odległych, wyznawali religie inne, miały
kulturę inną i inne prawa, przeto przyczyny antysemityzmu
tkwią w Żydach, a nie w narodach wśród których żyją”
(Limanowski B.., Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w
1864r. Kraków.)

4. Giełda notuje i reguluje d³ugi, a my w przeważającej części
jesteśmy wszędzie panami tej giełdy. Musimy się stać dlatego
staraæ ten dług coraz więcej i więcej ułatwiać, aby się stać
panami cen i my musimy ze względu na kapitały, które my
krajom pożyczamy, wykorzystać ich koleje, ich kopalnie, ich
lasy, ich huty, a także nawet ich podatki brać za zastaw.

Polski Żyd historyk dr Majer Bałaban pisze w tej sprawie
następująco: „W pierwszym okresie narody tubylcze
przyjmują nas z otwartymi ramionami, cieszą się...że
bierzemy udział w pracy kulturalnej i gospodarczej i że wraz z
innymi budujemy kraj i życie. Z czasem następuje jednak
przesyt, naród gospodarzy zaczyna siê obawiać swojego
gościa, ma dosyć jego wpływu na wszystkich gałęziach pracy
i kultury, widzi w nim wroga który gospodarzy usuwa ze
wszystkich placówek”. (Luczak C..,
Polityka ludnościowa i ekonomia hitlerowskich Niemiec w
okupowanej Polsce, Poznañ 1979.)

5. Rolnictwo będzie zawsze tworzyć największe bogactwo
każdego kraju. Wielcy właściciele będą zawsze mieć szacunek
i wpływ. Z tego wynika, że nasze dążenie powinno być
skierowane do tego, aby nasi bracia w Izraelu opanowali
rozległe obszary.
6. Pod pretekstem, że chcemy pomóc pracującym klasom,
musimy przesunąć cały ciężar podatków na wielkich
właścicieli, a kiedy potem ich dobra wpadną w nasze
ręce, w tedy będzie praca chrześcijañskiego proletariatu
źródłem niezmierzonego zysku.

Żyd amerykañski ben-Cheim z rozbrajającą szczerością
oświadczył: „Musieliśmy od początku być wstrętnym
narodem i już wówczas naszą główną wadą było,
podobnie jak i dziś, PASOŻYTNICTWO. Jesteśmy narodem
sępów, żyjącym z pracy i dobroduszności narodów reszty
świata”. (Lukasik S.., Z dziejów oświecenia żydowskiego.
PiW 1961.)

7. Musimy się starać, by wszelkimi środkami zmniejszyć
wpływy chrześcijańskiego kościoła, który był zawsze naszym
największym nieprzyjacielem i w tym celu musimy zasiewać
w sercach jego wiernych, wolnomyœlne idee i
wątpliwości, nadto wywoływać niezgodę i spory religijne.

Drugi Żyd amerykański Josef Tenenbaum o wspólnych
cechach dla wszystkich Żydów pisał następująco: „Wszystko
jedno, gdzie Żyd żyje i jaką mową włada;
ZOSTAJE ZAWSZE ŻYDEM, zostaje cząstką żydowskiej
społeczności, solidaryzuje się z resztą żydowskiego narodu,
łącznie z Żydami wschodniej Europy, którzy zachowali
odrębność w ubiorze, mowie i zwyczajach”. (Madajczyk C..,
Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.)
Interesującym i przekonywującym potwierdzeniem uwag
krytycznych odnoszących się do charakteru i dążeń Żydów
przedstawionych przez myślicieli innych narodów i
samych Żydów, jest treść przemówień wygłoszonych przez
trzech rabinów w różnych miejscowościach i pewnych
odstêpach czasu. Pierwsze przemówienie zostało
wygłoszone przez naczelnego rabina Reichhorna na spotkaniu
wszystkich przywódców żydowskich przy grobie „świętego
rabbi Symeona ben Judy prawdopodobnie około 1869 roku.
Oto treść tego przemówienia:

8. Każda wojna, każda rewolucja, każda polityczna i religijna
zmiana zbliża nas do owej chwili, gdzie my osiągniemy
najwyższy cel, do którego dążymy.
9. Handel i spekulacja. Te dwa wydajne źródła zysku nie
mogą być wydarte nigdy z rąk Izraelitów, a przede wszystkim
potrzeba strzec handlu alkoholem, masłem, chlebem i winem,
bo przez to staniemy siê nieograniczonymi panami rolnictwa.
Przez to będziemy dostawcami zboża.
10. Wszystkie urzêdy publiczne muszą stać się dostępnymi dla
Żydów, a kiedy ci zostaną raz osobami urzêdowymi
osiągniemy źródło prawdziwego wpływu i potęgi
przy pomocy płaszczenia się i przewidywania. Rozumie się
samo przez siê, że zależy tylko na tych urzędach, z którymi są
złączony jest szacunek, potęga i przywileje, gdyż owe urzêdy,
które wymagają wiedzy i pracy, a pociągają za sobą
nieprzyjemności, mogą i muszą być zostawione
chrześcijanom. Urząd sprawiedliwości jest dla nas
najważniejszym.

1.”Minęły szczęśliwe czasy dokuczliwe i pełne cierpienia,
prześladowania i poniżenia, które znosił z heroiczną
cierpliwością lud izraelski, dzięki postępowi w cywilizacji
chrześcijan. Ten postęp jest dla nas najpewniejszą tarczą, za
którą możemy się skryć i niepostrzeżenie przekroczyć ową
przestrzeń, która oddziela nas od wzniosłego celu.

11. Kariera adwokacka daje najlepszą sposobność chlubić się
swoją wiedzą i zarazem będziem przez nią wtajemniczeni w
historie naszych najgorszych wrogów, chrześcijan. Przez tę
znajomość będzie dla nas możliwym uzależnić ich do nas.

2. Rzućmy wzrokiem na materialną sytuację Europy i
przebiegnijmy źródła, które otworzyli sobie Izraelici od
początku tego stulecia, jedynie przez to, że zgromadziliśmy w
swoich rękach ów niezmierzony kapitał, którym teraz
rozporządzamy....

12. Dlaczego nie mogli być Żydzi mnistrami oświaty, kiedy
już tak często byli mnistrami finansów? Żydzi muszą się
starać wejść do organizacji ustawodawczych, aby mogli
pracować nad zniesieniem tych praw, które ustanowili przeciw
synom Izraela, prawowiernym i zwolennikom Abrahama.

3. Wszędzie są Rotschildy, żydzi, panami finansowej sytuacji
przy pomocy swoich miliardów, nie zważając na to, że w
każdej miejscowości, drugo czy trzecio rzędnej, znów tylko
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13. Zresztą jest nasz plan w tym kierunku bliski zupełnego
urzeczywistnienia, ponieważ postęp uznał nas już prawie
wszêdzie i przyrzekł nam te same prawa obywatelskie, jak i
chrześcijanom. Ale to, co my staramy się osiągnąć, co musi
być przedmiotem ustawicznego naszego dążenia, to jest
łagodniejsze prawo konkurencyjne.
Przez to uzyskamy kopalniê złota, która przynosić nam będzie
większy dochód, jak kopalnie Kalifornii.

20. Jeżeli złoto jest pierwszą potęgą na ziemi, to na pewno
drugie miejsce zajmuje prasa. Gdyż cóż może ta bez
pierwszej. Ponieważ powyższe nie da się przeprowadzić
bez pomocy prasy, okazuje się niezbędnym, aby kierownictwo
czasopism znalazło się w rękach naszych ludzi.
21. Bogactwo i zręczność w dobieraniu środków, aby uczynić
sobie życzliwym sprzedajnych władców, uczyni nas panami
opinii publicznej i oddadzą masy w nasze władzę.

14. Naród Izraelski musi skierowaæ swoje dążenia do tak
wysokiego stopnia potęgi, z którego wychodzi cześć i
poważanie. Najskuteczniejszym zaś środkiem do osiągnięcia
tego jest branie udzia³u we wszystkich przemysłowych i
finansowych operacjach i przedsiêbiorstwach handlowych,
przy czym się tylko tego wystrzegać potrzeba, aby nie być
narażonym na niebezpieczeñstwo sądowych prześladowañ
wskutek pułapki albo uwiedzenia. Musi siê przy wyborze
rodzaju spekulacji używać tej chytrości i tego taktu, który
wrodzony jest przy interesach handlowych. Nie możemy w
niczym pozostać w tyle, co nam może zapewnić wybitne
stanowisko w społeczeństwie. Filozofia, medycyna, prawo,
ekonomia polityczna, gdzie wynik przyniesie nam bogate
żniwo, a nasze fundamenty postawi w dobrym świetle.
---------------------15.Ta skłonność jest nieoddzielną od spekulacji.
Produkowanie się zaś muzykalnymi kompozycjami,
jakkolwiek byłoby ono słabe, da nam najlepszą sposobność,
by Żyda autora wysoko wynieść i otoczyć aurolą sławy. Co się
tyczy medycyny i filozofii, to muszą i te gałęzie stanowić
część naszych dóbr duchowych.

22. Jeśli w ten sposób pójdziemy wytrwale krok za krokiem,
to wyprzemy chrześcijan i zniszczymy ich wpływy. Będziemy
przypisywaæ światu, co ma zażywać czci i zaufania, a co ma
byæ pogardzanym. Może podniosą siê przeciwko nam
jednostki i będą nas obsypywaæ wyzwiskami i
przekleñstwami, ale nieświadome i podatne masy ujmą się za
nami i naszą wezmą stronę. Jeżeli raz już staliśmy się panami
prasy, stanie się to dla nas łatwym i możliwym, zmienić
obecne pojęcie o czci, cnocie, charakterze, a zadać pierwszą
ranę uświęconej instytucji rodziny, która dotąd była
najświętszą i doprowadzić do końca jej zniszczenie. Wtedy
możemy wykorzystać wiarę i zaufanie w to wszystko, co
dotychczas podnosiło naszych wrogów, chrześcijan, a
kiedyśmy sobie z namiêtności wykuli potrzebną broń, będzie
to możliwym, wypowiedzieć wojnê wszystkiemu, co było
dotąd czczone i szanowane.
23. Każde dziecko izraelskie musi pojąć, zachować i przeżyć
każdy punkt złuszanych zasad. Taka nasza potęga wyrośnie w
olbrzymie drzewo, a jego gałęzie przyniosą owoce,
mianowicie: BOGACTWO, POŻYTEK I WPŁYWY. To
bêdzie zastępstwem za straszny los, który przecierpiał Izrael
przez długie wieki. Jeśli ktoś z naszych uczyni krok naprzód
to musi drugi za nim natychmiast postępować. Jeśli zaś
schodzi na bezdroża, to musi mu pomóc jeden z towarzyszy
pokolenia. Jeśli Żyd oskarżony jest do sądu, to okazuje się
koniecznym, by jego bliźni ujęli się za nim i okazali mu
pomoc, ale tylko w tedy, jeśli żył wedle przepisów, które
Izrael tak długo zachował.

16. Lekarz jest wtajemniczony w najtajniejsze stosunki
rodzinne i na w swych rękach zdrowie i życie naszych
wrogów chrześcijan. (STAÑCZYK- zapomniał ten
podły Żyd dopowiedzieć , że „wrogów z ich wyboru”, czy
chcą czy niechcą to muszą nimi być bo tak im to potrzebne do
ich Imperialistycznej teologii, aby resztê Żydostwa
trzymać w posłuchu.)
17. Musimy o tym myśleć, by ułatwić związki małżeńskie
między Żydami i chrześcijanami, bo naród żydowski może
przez to zyskiwać, nie ponosząc żadnej szkody.
Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego
narodu, przez Boga wybranego, (STAÑCZYK - ale do
czego?.., wyście Boga odrzucili, wybraliście Cielca Złotego,
który zwie siê MAMONA!!!.., prowadzicie politykę
nienawiści do całej ludzkości tego świata w przymierzu z
Szatanem!!!), nie może go zniszczyć, nasze córki zyskają
przez te małżeństwa stosunki rodzinne, które posiadają potęgę
i wpływy. Drogą wymiany dla naszych pieniędzy uzyskujemy
naturalnie wpływ na nasze otoczenie. Przyjaźń z
chrześcijanami nie sprowadzi nas z drogi, któreśmy sobie
nakreślili, przeciwnie część naszej zręczności uczyni nas „ICH
PANAMI”.

24. Nasz naród zachowuje wiernie religijne zwyczaje naszych
praojców.
25. Nasz interes wymaga byśmy okazywali zrozumienie dla
aktualnych i socjalnych zagadnień, szczególnie dla tych,
którzy zmierzają do poprawy klas pracujących. W
rzeczywistości zaś musi nasz trud do tego dążyć, abyśmy
opanowali opinię społeczną i nakreślili jej kierunek.
26. Zaślepienie mas i ich skłonność da się ująć patetycznymi
frazesami i sprawią, że staną się one dla nas łatwą do
uzyskania zdobyczą i wyjednają dla nas w ich kołach
popularność i zaufanie. (STAÑCZYK- jako przykład to KOR,
wykiwali Polaków w Solidarności bez mydła, ale następni
dyżurni jeszcze czekają.. tak, że patrzmy na ręce korowcom w
ROP-ie).
My znajdujemy łatwo wśród naszych ludzi takich, którzy
mogą przyoblec swoje sztuczne uczucia w tego rodzaju
wymowność, w jaką przyoblekają się szczerzy
chrześcijanie swe prawdziwe natchnienie.

18. Życzyć sobie należy, aby izraelici wstrzymali się od brania
kobiet ze swojej religii, jako mastery dla siebie, a poleca się,
aby sobie w tym celu znajdowali chrześcijańskie dziewice.
19. Wielkie znaczenie mia³oby zawieranie małżeństwa
wyłącznie przez zwykłą ceremonię cywilną, gdyż w tedy
chrześcijańskie kobiety dostałyby siê do nas.
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rękach lzraela... Kiedy owładniemy giełdą, owładniemy i
majątkiem państw. Dlatego musi się ułatwić rządom
zaciąganie długów, aby coraz więcej państw dostawało się w
nasze rece. O ile można musi się za kapitał brać zastaw
instytucje państwowe, jak koleje, dochody, kopalnie,
przywileje, dobra państwowe... Kupowanie papierów
wartościowych jest szczesliwym wynalazkiem naszego narodu
i chociaż ludzie giełdy oszukują się wzajemnie miedzy soba,
to jednak zawsze w końcu zapłaci za to wszystko
nieprzynależny do cechu...
... Wiasność ziemska pozostanie zawsze żelaznym i
niezniszczalnym majątkiem każdego kraju. Ona nadaje sama
przez się potegę, znaczenie i wpływy. Własność zatem
ziemska musi przejść do rąk lzraela. To jest łatwe, jeżeli
opanujemy kapitat ruchomy - pierwszym zatem dążeniem
lzraela musi być wywlaszczenie dotychczasowych
wlaścicieli z wtasnosci ziemskiej... Musi sie zatem ułatwic
młodej szlachcie zaciąganie długów w wielkich miastach. Z
obawy przed skandalami zrujnujemy arystokratyczne
majatki i osiabimy znaczenie arystokracj ... Pod pozorem, by
ulżyć klasom biedniejszym i robotniczym, musimy nalozyc
podatki tak państwowe i gminne wyłącznie na własność
ziemską. Jeśli będzie ziemia w naszych rękach, to wtedy musi
trud i praca chrześcijańskich dzierżawców i robotników
wycisnąć z niej dla nas dziesięciokrotny czynsz. Stan
rzemieślniczy, owa siła mieszczaństwa, stojąca na drodze
lzraelowi, musi byc zrujnowany. Rzemieślnik nie może być
niczym innym, jak tylko robotnikiem.
Najlepszym do tego środkiem jest bezwarunkowa wolność
zarobkowania. Fabrykant wstąpi na miejsce majstra... Kapital
i zręczność (Żydow) zastapią uzdolnienie.
Zamieniając rzemieślników na naszych robotników
fabrycznych, opanujemy zarazem masy do celow
politycznych.
... Naturalnym przeciwnikiem lzraela jest kościół
chrzescijanski, dlatego należy go podkopać. Ułatwiając to
jego podzialy. Musimy rozkrzewiać wśród nich
wolnomyslność, powątpiewanie, niewiarę i spory. Dlatego
prowadzimy stałą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu
duchowieństwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa
z niego. Głównym filarem kosciola jest szkoła. Na
wychowanie chrześcijanskiej młodzieży musimy więc uzyskać
wpływ. Dlatego należy najpierw przeprowadzić oddzielenie
szkoły od kościoła. Pod hasłem postępu i równouprawnienia
wszystkich religii musi nastąpić przemiana szkół
chrześcijańskich na bezwyznaniowe. Wtedy będą mogli być
lzraelici nauczycielami we wszystkich szkolach,
chrześcijańskie wychowanie ograniczy się do domu, a
poniewaz masy nie mają na to czasu, religijność ,wyższych
stanów będzie wstrząsnięta i wkrótce zniknie. Agitacja za
zniesieniem własnej posiadłości kościoła i szkół spowoduje
przejście majątków kościelnych i szkolnych w posiadanie
panstwa... wcześniej czy później w ręce lzraela.
Mogą bracia działać za zniesieniem siły zbrojnej... Armie są
podporą tronów i szkołą wąskiego patriotyzmu. Nie miecz,
ale umysł i pieniądze muszą rządzic. Dlatego przy kazdej
sposobności należy dążyc do poniżenia i poddania w
podejrzliwość u ludu stanu wojskowego, do wywolania
podniecenia i rozdźwięku między armią a ludem.
Najemnicy wystarczą, aby ćwiczyć policję i aby bronić
posiadających przeciw nieposiadającym... Każdy ruch
przynosi nam pieniądze, bo on rujnuje szarego człowieka i

27. Konieczną jest rzeczą zatrzymać, o ile to możliwe
proletariat życzliwie usposobiony dla Żydów i nam go
podporządkować, którzy rozporządzają pieniędzmi.
Będziemy cisnąć do rewolucji i przewrotów, a każda podobna
katastrofa zbliży nas w naszych dążeniach do jednego celu,
CELU PANOWANIA NA ZIEMI, jak to było obiecane
naszemu ojcu Abrahamowi. (Malinowski M. Niektóre
problemy współczesnego syjonizmu Wyd. GZP WP,
Warszawa 1968.)
Podobne myśli nieco bardziej rozwinięte znajdują się w
przemówieniu pt. „Na cmentarzu żydowskim w Pradze”,
które zostało umieszczone w Powieści „Biarie”, w
którym Herman Goedsche wkłada w usta 12 mówców, jako
przedstawicieli 12 pokoleń żydowskich, obradujących nad
planem objêcia rz¹dów nad światem. Oto treść tego
przemówienia:
„Bracia! Ojcowie nasi utworzyli „Związek”, który
wtajemniczonych przedstawicieli pokoleń prowadzi co sto lat
do grobu wielkiego mistrza Kabały, to jest nauki, która
udziela wybranym potęgi na ziemi i panowanie nad wszystkim
potomstwem z nasienia Izraela (tzn. nad wszystkimi nie
żydami) i osiemnaœcie wieków prowadzi naród izraelski
walkę o panowanie, które zostało przyobiecane Abrahamowi,
a które nam wyrwał krzyż.
Pod stopami naszych wrogów, pod uciskiem, śmiercią i
udręczeniem wszelkiego rodzaju nie zaprzestał Izrael nigdy tej
walki, a ponieważ naród Abrahama rozproszony jest po całej
ziemi, będzie cała ziemia także do niego należeć. Mêdrcy
naszego narodu prowadzą tę walkę od wieków i krok za
krokiem podnosi się naród izraelski ze swego upadku i
olbrzymią stała się jego potęga, która otwarcie i potajemnie
wykonuje już nad tronami i narodami, gdyż naszym jest bożek
ziemi, którego uczynił Aron, pocieszając nas na pustyni,
ZŁOTY CIELEC, przed którym uginają się wszyscy.
-------------------Kiedy naszym stanie się wszystkie złoto ziemi, naszą będzie
wszelka władza. Wtedy wypełni się obietnica dana
Abrahamowi. Złoto jest Nowym Jeruzalem, ono jest
panowaniem nad œwiatem. Ono jest potęgą, ono jest
wynagrodzeniem, ono jest użyciem, a więc wszystko czego
ludzie się obawiają i czego sobie życzą. To jest tajemnica
Kabały, nauki o duchu, który rządzi światem przyszłości.
Osiemnaście wieków należało do naszy wrogów - nowy wiek
należy do Izraela. Po raz piąty zgromadzą się na tym miejscu
w tysiącletniej walce, do której my się wreszcie zachęcili,
Mędrcy potajemnego związku, aby się naradziæ nad
najlepszymi środkami, które czas i były naszych
wrogównastręczają i każdym razem nowy Sahendrin miał do
ogłoszenia od pięciuset lat, postępującego zwycięstwa Izraela.
Lecz żaden wiek nie cieszył się takimi wynikami, jak ten...
Dlatego możemy wierzyć, że czas jest bliski, do
którego dążymy i możemy powiedzieć: do nas należy
przyszlość.... Postęp tak zwanej kultury chrześcijańskiej
narodow jest najlepsza ochrona dla naszego celu... Nie
nadarmo dał Adonaj Pan swojemu wybranemu narodowi
giętkość węża, chytrość lisa, sokoli rzut oka, pamięć psa,
pracowitość mrówki i wierna solidarność bobra...
Wszyscy książeta i wszystkie kraje Europy sa dziś zadłużone.
Giełda reguluje te dlugi.
Takie interesy załatwia sie tylko przy pomocy kapitału
ruchomego, dlatego musi wszystek kapitał ruchomy być w
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Nasi ludzie muszea kierowac prasa codzienna. Jestesmy
zwinnymi, chytrymi i posiadamy
pieniadze, ktorych umiemy uzyc aby szly naszym celom.
Musimy miec wielkie polityczne dzienniki, ktore urabiaja
opinie publiczna, krytyka, literature uliczna, telegramy, scene.
Bedziemy w ten sposob krok za krokiem wyciskac
chrzescijan, wtedy bedziemy mogli dyktowac gwiatu, w co ma
wierzyc, co wysoko czcic, a co potepiac ... Prasa w naszych
rekach bedziemy mogli przekrecic prawo w bezprawie, hanbe
w szacunek. Mozemy wstrzasnac tronami i rozdzielic rodzine.
Mozemy podkopac wiare we wszystko, co nasi wrogowie
dotychczas cenia. Mozemy zrujnowac kredyty i wzniecic
namietnosci. Mozemy wywolac wojne, zawrzec pokoj, dac
slawe albo hanbe. Mozemy podnosic talenty, albo j e ponizyc
i przesladowac i na gmierc przemilczec. Kto ma prase, ma
ucho narodu. Jegii lzrael ma zloto i prase, moze sie zapytac w
ktorym dniu mozemy nalozyc korone, ktora nam sie nalezy,
wejsc na tron
obietnicy i wywinac berlem potegi nad wszystkimi narodami
ziemi... Kazdy musi pomagac drugiemu. Gdyjeden postawit
swoja noge, musi cizlgnac za soba drugiego, tj. swojego brata!
Jegli jeden mial nieszczescie, musza mu inni pomagac. Jesli
ktos popadl w zatarg z prawem swieckim musza mu bracia
dopomoc wyjsc z biedy, jesli on tylko w pokoju zyje z
prawem naszego narodu. Kto siedzial chocby dziesiec lat w
wiezieniu, moze byc jeszcze bogatym czlowiekiem, przed
ktorym uginac sie musza ksiazenta i hrabiowie gojow, jegli go
tylko nie opuszcza nasi ludzie. Jesli kazdy jest przeciwko
nam, beda wszyscy za nami".
W oparciu o tekst wymienionych wystapien i przy
wykorzystaniu systemu filozoficznego holenderskiego fitozofa
zydowskiego pochodzenia Barucha de Spinozy (1632-1677)
opracowano caly program polityczny jaki znajdujemy w
„Protokolach Medrcow Syjonu”.
-------------------Tresc trzeciego ,przemowienia rabina we Lwowie"
wygloszonego na zjezdzie syjonistycznym zamiescil
Fleischhauer w organie austriackiego Zwikzku Chlopskiego
,Der Bauerbiindier" nr 133 z dnia I listopada 1912 roku. Owo
przemowienie zaczyna sie od slow:
"Bracia! Dziewietnascie wiekow walcza Zydzi o panowanie
nad swiatem, ktore Bog sam przyrzekl Abrahamowi i jego
potomkom. Fakt, ze Zydzi sa rozproszeni po wszystkich
kontynentach dowodzi, ze te kraje naleza do nich. Jestesmy
uczestnikami imponujacego widowiska. lzrael staje sie z dnia
na dzien potezniejszym. Zloto, przed ktorym sie ludzkosc
nagina, jest juz prawie zupelnie w rekach Zydow. Wszystkie
panstwa sa u nich zadluzone. Jako zastaw za to maja
kopalnie, koleje, dobra i fabryki panstwowe. Postep i
cywilizacja walachami, ktore zakrywaja Zydow i pomagaja
urzeczywistnic ich plany. Najwazniejsze centra swiata
pieniezne, gieldy w Paryzu, Londynie, Wiedniu, Berlinie,
Hamburgu i Antwerpii sa nasze. Przeroslismy ponad
glowy inne narody. Teraz musimy przede wszystkim
zawladnac majatkami ziemskimi.
Chrzescijanscy robotnicy beda je uprawiac i beda dla nas
wytwarzac olbrzymie dochody.

powieksza długi. Niepewność tronów powiększa naszą potęgę
i nasz wpływ. Dlatego należy podtrzymywać ustawicznie
niepokoje. Każda rewolucja przynosi procent naszemu
kapitałowi i prowadzi nas naprzod do celu... Wszelki handel...
musi być w naszych rękach. Jest to nasze przyrodzone prawo.
Musimy przede wszystkim mieć handel spirytusem, oliwa,
weinem i zbozem. Wtedy bedziemy miec w rekach rolnictwo
i kraj... Wszystkie urzedy panstwowe musza stac dla nas
otworem. Jesli sie te zasade przeprowadzi, wtedy chytrość i
gietkosc otworzy wkrótce żydowskiemu kandydatowi te
urzędy, które istotnie dają wpływ, gdyż rozchodzi sie tu tylko
o te urzedy, ktore przynosza zewnetrzny szacunek, potegę i
zysk;
te zas, ktore wymagaja pracy i wiadomosci, mogą zachowac
chrzescijanie...
... Sądownictwo jest dla nas pierwszorzednej donioslosci,
adwokatura wielkim krokiem naprzód, ona dostosowuje sie do
ducha, chytrosci i wladzy nad stosunkanii naszych naturalnych
wrogow. Dlaczego nie powinien byc Zyd takze ministrem
wyznan przy rownosci, przeciez Zydzi byli juz ministrami
finansow w wiecej niz jednym
panstwie?... Nasi mezowie musza wejsc do grona
prawodawcow w panstwie. Prawa wyjatkowe gojow dla
synow lzraela musza byc wszedzie zniesione, podczas gdy my
zachowujemy ustawy naszych ojcow. Nie potrzebujemy juz
wiecej praw dla naszej ochrony, teraz musimy sie starac o
prawa, ktoreby nam przyniosly korzysc. Lagodne
prawo o bankructwie, ktore powinno byc w interesie humanitaryzmu, byloby w naszym reku kopalnia zlota. Przede
wszystkim musimy sie starac, aby prawa co do
li-chwy upadly we wszystkich krajach, z krzykiem, ze przez to
pienidz bedzie tanszym.
Pieniadz jest takim towarem, jak kazdy inny towar, a ustawa
sama musi nam dac prawo podnosic jego cene, jak tego
wymaga nasza korzysc.
... My mozemy byc wielkimi artystami teatralnymi, i wielkimi
filozofami i wielkiini kompozycjonistami, bo przy tych
wszystkich trzech spekulacja odgrywa swoja role.
W sztuce postaraja sie nasi ludzie o uznanie dla nas i o
chwalenie. Co do umiejetnosci, to chcemy sie mocno trzymac
medycyny i filozofii. One oddaja najwiecej miejsca dla teorii
i spekulacji. Lekarz wciska sie w tajemnice rodziny i ma
zycie w swym reku.
Musimy zadac wolnych zwiazkow malzenskich miedzy
zydami a chrzegcijanami. Lzrael moze tylko na tym
skorzystac, jakkolwiek zanieczyszcza tym swa krew...
Chrzegcijanskie pokrewienstwo nie wywiera na nas zadnego
wplywu, ale my wywieramy na nich. To jest jedno. Drugie
jest to, ze my szanujemy kobiete zydowska, a oddajemy sie
zakazanym chuciom raczej z kobietami naszych wrogow.
My mamy pieniadze, a za pieniadze jest takze cnota
sprzedajna. Zyd nie powinien corki swojego narodu czynic
naloznica jesli chce przeciw szostemu przykazaniu
wystepowac, jest dosyc do tego dziewczat chrzescijanskich.
Od czego bylyby zatrudnione w magazynach ladne dziewczqta
gojow? Ktora sie nie chce poddac naszym zachciankom, nie
otrzyma zadnej pracy, a wiec i chleba! ... Zrobcie z
malzenstwa chrzescijanskiego kontrakt zamiast sakramentu, a
zony i corki ich beda jeszcze chetniejsze w naszym reku... ...
Jesli zlotojest pierwsza potega na swiecie, to prasa jest druga.
Tylko jesli bedziemy mieli prase w reku dojdziemy do celu.

Jesli sie niektorzy Zydzi chrzcza, to sie przez to nasza sila
zwiekszy, poniewaz Zyd ochrzczony nie przestaje nigdy byc
Zydem. Glownym nieprzyjacielem zydow jest
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kosciol katolicki. Dlatego zasadz-ilismy na tym drzewie,
ducha wolnosci i niekarnisci.
Wzniecilismy rowniez walke i niezgode miedzy
poszczegolnymi wyznaniami chrzegcijahskimi. W pierwszej
linii bedziemy wa znajwieksza zaciekloscia przeciwko klerowi
katolickiemu. Bedziemy rzucac przeciwko niemu szyderstwa
iskandale z jego zycia, aby gonarazic na obrzydzenie i wobec
swiata. Opanujemy szkole. Bogactwo kosciola musi byc
lupem lzraela. Stan sedziowski, wladze, lekarze musza byc
zydowskimi. Nie moze byc nierozerwalnosci
chrzescijafnskiego malzenstwa. Francja jest juz nasza, obecnie
Austria jest na poczatku. Do tego przy-jdzie, ze chrzescijanie
beda przychodzic i prosic, aby mogli byc Zydami, lecz Juda z
pogarda ich odrzuci od
siebie".(Margolin J. Idee syjonizmu, warszawa 1939.)
Dzialainosc Zydow na ziemiach polskich w koncowym
dwudziestoleciu XIX wicku byla wielostronna. Wyrazala sie
miedzy innymi w dalszym powiekszaniu wlasnosci,
przenikaniu do inteligencj i powstaja-cych wowczas partii
politycznych i organizacji spolecznych oraz w popieraniu
akcji wynaradawiania Po-lakow, za co uzyskali opieke i
poparcie ze strony zaborcow. Oto co na ten temat powiedzial
w 1890 roku rabin J.Bloch posel w parlamencie austriackim:
,Nawet w Polsce, gdziesmy zostali przyjeci
goscinnie, gdzie krolowie i ksiazeta swiadczyli nam laski i
dobrodziejstwa, nie przestalismy wiernie trzymac sie
niemieckiej mowy. Bylismy meczennikami jezyka
niemieckiego, sprowadzilismy na siebie odraze i
niedowierzanie narodow". (Mark B.,Walka i zaglada getta
warszawskiego, MON 1959.)

Zydzi ubiegali sie ponadto o utworzenie na ziemiach
polskich,,judzkiej ziemi", tj. Judeopolonii - kon-cepcji
wysunietej jeszcze przez Jakuba Franka. Potwierdza to m.
in. tresc ,Okolnika kierownikow pol-itycznych kol
zydowskich XI 1898 r. do Zydow polskich", w ktorym na 173
stronicy stwierdza sie: ,Bracia i wspolwyznawcy! Trzeba aby
kraj ten zostat naszym krolestwem... Starajcie sie po trochu
usunac Po-lakow ze wszystkich wazniejszych stanowisk i
skupic w naszych rekach wszystkie nici wladzy
spolecznej. Wszystko, co do chrzscijan nalezy, powinno stac
sie wasza wiasnoscia, zwiazek izraelski dostarczy wam
potrzebnych do tego srodkow. Juz zaczeto na ten cel
zbierac potrzebne fundusze, a udaje sie lepiej, niz przypuscic
bylo mozna. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania
stanowczo Galicji chrzescijanom, wszyscy nasi wielcy i
bogaci zapisali sie na znaczne sumy. Da baron Hirsz, dadza
Rosz-tyldzi, Bleichroderowie i Mendelsonowie i inni dadza...
Bracia i wspolwyznawcy! Dolozcie wszelkich usilowan,
azeby doprowadzic do skutku to, co
zamierzamy......(Meczenstwo, walka zaglada Zydow w Polsce
(Praca zbiorowa), MON 1961).
W trakcie obrad kilku zorganizowanych narad Zydow u rabina
Icchoka Goldberga w Landworowie pod Wilnem w 1905 r.
wracano rowniez do koncepcji utworzenia na
ziemiach polskich prowincji pod nazwa Judeopolonii. Antoni
Lange, pisarz i poeta (ojciec Oskara Lange) wydat w 1911
roku prace pt. ,O sprzec-znosciach sprawy zydowskiej", w
ktorej sugeruje, aby nastapilo wzajemne zasymilowanie obu
zywiolow - polskiego i zydowskiego". W ten sposob narod
polski ,stanie sie narodem polsemickim", co przyczyni sie do
powstania,,nowej rasy, nowego czlowieka i nowego Boga".
Zydzi zaczeli sie domagac, aby przyznano ich jezykom: jidisz
i hebrajskiemu – status jezyka urze-dowego. Kandydaci na
wszystkie stanowiska urzednicze i publiczne
musieliby poslugiwac sie biegle w mowie i pismic wszystkinii
trzema jezykami: polskim, jidisz i hebrajskim, co faktycznie
potraftli tylko Zydzi. Oni mieli zatem stac sie, zgodnie z ta
koncepcja, legalna warstwa rzadzaca a Polacy mieli wystepowac jedynie w roli ,,sily roboczej", uslugowej". (Moczarski
K., Rozmowy z katem, Waeszawa 1977).

Na wielkim zas wiecu w Poznaniu w 1901 roku Zyd Jaffe
powiedzial: ,Zwracam uwage na stanowisko, jakie my Zydzi
zajmujemy na pruskim wschodzie. Przed prawie
tysiacem lat przodkowie nasi przed groza przcsladowafn,
przywedrowali z zachodu do Polski. Nigdy nie wyparli sie
sprawy niemieckiej, po niemiecku mowili, mowili
niemczyzna swej francuskiej i szwabskiej ojczyzny kiedy
ojcowie niejednego, ktory nas odsadza od niemczyzny,
gleboko jeszcze tkwi w slowianszczyznie. A kiedy ten kraj
przylaczono do Pros, wtedy to ojcowie nasi przyjeli na swojc
barki wielka czesc kulturalnego dziela. Jeseli miasta
poznanskie staly sie glownie warowniami niemczyzny,
to wlasnie ojcowie nasi spelnili w tym kierunku dobra, a moze
najlepsza czesc pracy.
Tysiacami polonizowali sie chrzescjanscy Niemcy, lecz zaden
Zyd tego nie zrobil i nie zerwal swego zwiztzku z niemiecka
idea. Nie tylko wiec stoimy na naszym prawie, ale stoimy tez
na szmacie ziemi, ktora pomoglismy zniemczyc, a na to dzis
glownie kladziemy nacisk". (Mark B., Powstanie w getcie
warszawskim, warszawa 1963).

Z koncepcja utworzenia na ziemiach poiskich nieduzej
Judeopolonii, ktora pozostawac miala pod opieka niemiec
kajzerowskich, wystapil rowniez Karol Kautski, znany
ekonomista zydowskiego po-chodzenia. Znalazlo to swoje
odbicie w napisanej przezen pracy pt. ,Rasa i zydostwo"
(,,Rasse und Ju-dentum"), ktora ukazala sie w poczatkach
pierwszej wojny swiatowej. (Morawski K., Zrodlo rozbioru
Polski (Warszawa-Poznan) 1935).
W rewolucji 1905 roku w Warszawie wzielo udzial wielu
Zydow, zwlaszcza tych, ktorzy byli czlonkami
Socjaldemokracji Krolestwa Polskiego i Litwy oraz Poiskiej
Partii Socjalistycznej. Natomiast czlonkowie Bundu wyszli na
ulice Warszawy z okrzykami:,,,precz z krzyzem", ,precz z
bialq gqsia tj. polskim bialym orlem. (Naustadt M., Zaglada i
powstanie Zydow w Warszawie, Tel-Awiw 1948 w.j.
hebrajskim).

Znany dzialacz zydowski Wolf Zabotynski w wydanej przez
siebie broszurze pt. ,Poliaki i Jewrje", ktora ukazala sie w
1921 roku w Odessie, zwrocil rowniez uwage na podobna
dzialalnosc Zydow na zi-emiach polskich zaboru rosyjskiego,
stwierdzajac, ze: ,Zydzi w wielu miastach, gdzie nie ma
rdzennej ro-syjskiej ludnosci, sa jedynymi
przedstawicielami rosyjskiej kultury, tj. scisle mowiac,
wszyscy bez wy-jatku kraj rusyfikuja". (Marks K., W kwestii
zydowskiej w: K Marks, F Engels, Dziela, t 1, KiW
1962).
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pod batem; lecz biada pogromcy, gdy potknie sie, upadnie.
Zwierz dziki rzuca sie nan wtedy, rozszarpie,
pozre... Zyd modli sie do Jehowy swego i zazywa go, aby
przyspieszyl triumf lzraela i ostateczny upadek niewiernych".
(Niemcewicz L. U., Lejb i Siora (romans Zydowki), Krakow
1931).

Julian Unszlicht pisarz polski zydowskiego pochodzenia w
swej pracy pt.,,O pogromy ludu polskiego" (I 913) tak pisal o
charakterze rewolucji 1905 roku w Polsce i udzialu w niej
Zydow:,,Ubiegla rewolucja w Krakowic byla rewolucja
zydowska, majc na celu utrwalic hegenionie lzraela nad
Poiska i zrealizowac utopijny ideal <<Judeo-Polonii>>".,,Sila
proletariatu polskiego miala sluzyc zydom do wywarcia presji
na rzad, by zdobyc na nim ustepstwa, ktorych koszta poniesie
Polska, a korzysci zagarnie zydostwo. Do tak nieslychanego
eksperymentu dal sie uzyc socjalizm w Polsce. Socjalizm
polski nie umial stawic czola parciu nacjonalizmu
zydowskiego, gdyz element zydowski, ktory sie w nim licznie
zagniezdzil, nie dopuszczal do zadnej krytyki dziatalnosci
politycznej zydostwa, natomiast zmuszal go ustawicznie do
walki z reakcja polska, nie za jej ugodowosc... lecz za jej
antysemityzm, ktoremu zer obfity dawaly wy-bryki
antypolskie socjallitwactwa. Zydostwo stato sie panem
sytuacji w rewolucji.
Coraz natarczywiej zadalo od socjalistow polskich, by sie
wyparli swej narodowosci, swych idealow, a z proletariatu
pol-skiego uczynili holote nacjonalizmu zydowsklego".
I dalej pisze Unszlicht nastepujaco: ,Zydostwo zobrzydzajc
ludowi polskiemu meczefnstwo dziejowe Pol-ski, utracilo tym
samym prawo do polskiego wspolczucia.
A morze krwi polskiej przez zydostwo przelane, jako zaplata
za wiekowa goscine, uczynilo dla niego dalszy pobyt w
Polsce, pieklem prawdziwym. Na glowe lzraela
spada kataklizm dziejowy, ktorego zadna sila juz nie odwroci.
Wielki Exodus lzraela z Polski jest koniecznoscia, bez ktorej
nie masz szczescia i wolnosci naszego narodu.
Przyspi-eszac tedy ten proces dziejowym jest obowiazkiem
kazdego prawego Polaka, dbajacego o przyszlosc swojej
ojczyzny. Wyrugowanie zydostwa z Polski jest nie
tylko dla niej koniecznogcia zyciowa, lecz i wypelnieniem sie
sprawiedliwosci dziejowej". (Nikitina G,. Panstwo Izrael,
KiW 1070).

Francuski minister spraw zagranicznych Emil Flourens
powiedzial w 1909 roku o Zydach nastepu-jaco:,,Pza
tajemnicami polityki na wielka skale, w glebi utkanej mocno
i zrecznie zarzuconej sieci, na dnie siatki, ktora z dniem
kazdym krepuje coraz mocniej narody chrzescijanskie, siedzi,
niczym pajak drapiezny, przyczajony, ukryty Zyd, gotow do
skoku na upatrzona, z gory ofiare. (Niemijewski A., Prawo
zydowskie o gojach, Warszawa 1918).
--------------------SKOPIUJ I PRZEKAZ DALEJ, NATYCHMIAST
=============================
jasiek z toronto

0 rewolucji 1905 roku w Kongresowce i roli w niej Zydow
takie oto refleksje przedstawil znakomity i sumienny lekarz dr
Kazimierz Niedzielski w pracy pt.,,Z burzliwych dni 19041905 roku" : ,Zdawna juz publiczna stato sie tajemnica, ze lud
zydowski, tak chetnie piszacy sie na popularne w sferach
niektorych zasady miedzynarodowki, tak zwalczajacy uczucia
narodowosciowe u chrzescijan, sam do typowych zalicza sie
nacjonalistow... Krzewiac idee internacjonalizmu, gra farsa
tylko osmieszajace tradycje ludow innych, narodowe
odrebnosci swoje uwaza za nietykalne, swiete. Ze czcia otacza
je opieka, skiadajac dowod wyrobienia politycznego i
madrosci. Od czasu rozproszenia sie <<narodu wybranego))
na cztery konce swiata, Zydzi w kazdym kraju, w ktorym
pozwolono im osiedlic sie, stali sie czynnikiem rozkladu
spolecznego i fermentem, oslabiajacym napiecie uczuc
patriotycznych".
Dlatego tez ,,wszystkie narody swiata bez roznicy ras,
wyznania i koloru skory, maja owego lzraela w obrzydzeniu i
swiadomie, badz nieswiadomie pracuja nad wyrugowaniem
Zydow ze swego kraju... Zaden z narodow swiata idei
nacjonalizmu nie trzyma sie tak slepo, jak trzyma sie syn
lzraela... Zyd bedzie Zydem zawsze, Zydem z krwi i kosci,
azjata, fanatykiem, sekciarzem... Jak dziki zwierz w niewoli,
moze popelzac u stop pana swego i pogromcy schylac grzbiet
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