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Od Wydawcy
Pisanie na temat żydo-masonów nie jest rzeczą łatwą,
gdyż temat ten jest niezmiernie rozległy. Aby czytelnik miał
jakiekolwiek pojęcie o największej zarazie jaką skażone są Narody
i Kraje trzeba uciec się anologicznie w obrazach i wyobrażeniach
do najniższych istotności Stwórcy. Taką istotnością jest człowiek
składający się z nizliczonej ilości komórek.
Jeżeli człowiek jest zdrowy, prowadzi moralny tryb życia
oraz ma zdrowy organizm to co może być przyczyną choroby jego
ciała, czy duszy? Zgodzi się ze mną każdy lekarz i każdy logicznie
myślący Polak, że czyhają nie niego wirusy (mniejsza od komórki
istotność). Współczesna medycyna na takie wirusy jest po prostu
bezsilna. Jeżeli człowiek prowadzi moralny tryb życia to czy może
go taki wirus zaatakować i jak to się odbywa?
Komórka moralnie zdrowego człowieka (znaczy
zdrowego organizmu) odtrąca wirus, które może przymocować się
do membrany komórki. Wirus zaczyna błądzić, a potem
wychwytują go białe ciałka i niszczą. U moralnie chorego
człowieka wszelkie żywe komórki – szczególnie ważne
immunologicznie (komórki mózgowe) stają się kruche. Komórka
jest ideologicznie nie przygotowana do walki. Toteż wirus siedzi w
membranie komórki i uczy ją. Na początku komórka sprzeciwia się
wszelkimi sposobami, a potem przyzwyczaja jak do własnego ciała.
Wtedy następuje jej zniszczenie.
Jeżeli natomiast całemu organizmowi brakuje celu życia,
powstają wtedy ośrodki, w których każda komórka uważa siebie za
gospodarza i zaczyna rozwijać się wirusowo w całym ciele,
poczyna nim rozporządzać, dając swój program, rozmnażając się,
rozpełzając się i w ostatecznym rozrachunku zabierając życie.
Dlatego właśnie człowiek powinien mieć cel w życiu i jemu powinna
podporządkować się każda komórka jego ciała. Jeżeli wychodzi
ona spod kontroli organizmu mózgu, wytwarza się guz złośliwy –
organizm umiera.
W wyższym tego przejawie takim wirusem, w każdym
prawie narodzie, jest Żydostwo i jego bachor – masoneria. To
plemię rozproszone po świecie, którego ojcem jest sam diabeł,
przyuczył już do rozpadu całe narody i kraje, co objawia się w
ogólnoświatowej recesji, przechwyceniem wartości i dóbr
materialnych, zniewoleniem narodów przez dominację panowania
nad nimi.
„Waszym Ojcem diabeł jest” – Słowa Chrystusa w
Ewangelii są prawdziwe, gdyż jeżeli nie popełnił On żadnego
grzechu w swoim życiu, słowa te nie mogą być kłamstwem o czym
będzie mowa w książce.
Książka „Walka z żydo-masonami o wolną Polskę”
Bolesława Tejkowskiego wyraźnie ukazuje nam w jaki sposób ten
wirus żydowski przyczynia się do rozpadu naszego organizmu
jakim jest Naród Polski i nasz Kraj.
W jaki sposób ten żydowski wirus został wprowadzony
do naszego kraju powinien wiedzieć każdy, uważający się za
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Celem książki Bolesława Tejkowskiego jest to, aby Naród
Polski odrzucił wirusa żydowskiego ze swego organizmu i zaczął
iść ku celowi jak wskazał nam Jezus Chrystus do coraz wyższej
doskonałości duszy, ciała i umysłu, by stać się narodem
kapłańskim i głosić Prawdę, Miłość, poszanowanie Boga w bliźnim,
przez swoje postępowanie oraz Słowa Ewangelii.
Jak sama nazwa „Słowianie” wskazuje, jesteśmy
narodem „Słowa Wcielonego”, kapłańskim, przeznaczonym
Bogu, wybranym do głoszenia miłości i Pokoju – Budowania
Królestwa Bożego na Ziemi. Świadczą o tym objawienia
Chrystusa, Matki Najświętszej w „Orędziach do Polaków”.
Wspominało o tym wielu świętych, błogosławionych członków,
naszego Narodu. Bł.s. Faustyna Kowalska, ks. Bronisław
Markiewicz, ks. bp.Cieplak i inni. Czas ku temu już nadszedł i o to
modlimy się od pokoleń w modlitwie doskonałej: …Przyjdź
Królestwo Twoje…, a nie jak rozumieją i uczą paśni prałaci i
tuczni purpuraci: …weź nas do Królestwa Twego.
Powrót Chrystusa (drugie nadejście) jest blisko,
potwierdzają to liczne objawienia w Polsce i na świecie. Ujawniają
się u wielu ukryte dotąd zdolności bioteraupetyczne, u wielu z nas
rozwija się wyższe dogłębne myślenie, zaczyna się robić analizy
przyczyn oraz przewidywanie skutków postępowania, czuje się
pociąg do czynienia dobra wśród bliźnich swoich, wielu czuje
niepokój duszy przed czymś nieokreślonym. Ma to swoje znamiona
w świecie ducha, gdyż szatan wie że niewiele mu już czasu
pozostało na jego krecie działanie poprzez tych, którzy sami przez
swe uczynki, oddali mu się na służbę.
Aby poznać wroga, który niszczy naród Polski wystarczy
przeczytać tę książkę, zastanowić się, a przyczyny naszych
niepowodzeń staną się jasne dla każdego Polaka i patrioty. Każdy
z nas, ma możność zdemaskowania działalności wirusa w swoim
otoczeniu. Lekarstwem jest oddzielenie i wydalenie go z
kierowniczych stanowisk naszego polskiego organizmu.
Wydawca
Zbigniew Kozłowski

Polaka i znający historię naszego kraju. Stało się to za przyczyną
Kazimierza Wielkiego, który kierując się względami osobistymi, dał
żydostwu prawo osiedlania się w naszym kraju i przyjął ich jak
braci. Od tego momentu, Żydzi zaczęli zakładać szynki, karczmy,
rozpijać naród, wywłaszczać chłopów z ziemi, zakładać
manufaktury, sklepy – panować za pośrednictwem władzy i
pieniądza, nad wszystkimi prawie gałęziami życia społecznego
naszego narodu.
Jak wszystko na świecie dzieli się, tak i ten naród jest
podzielony. Żydzi – gudłaje, opanowali stanowiska kościelne.
Żydzi – szachraje, poszczególne szczeble życia społecznego, sąd,
rządy, przemysł, a teraz, przez prywatyzację, dobierają się do
opanowania narodowych dóbr tego kraju.
Trudno się w tym zorientować przeciętnemu homopolakusowi, gdyz nikt nie bada przyczyn i skutków tego Wielkiego
Ucisku Żydowskiego na jaki skazany został i nasz kraj, czego
doświadczamy na własnej skórze. Zaprzeczyć temu nie można,
gdyż naród żydowski skażony bardziej niż pozostałe narody
pierwiastkiem krwi szatańskiej, kocha bliźniego nie w sposób jak
uczył Jezus, lecz po swojemu: Szanuj bliźniego na ile zdołasz z
niego krwi, potu, pieniędzy wycisnąć dla własnych korzyści
materialnych.
Biorąc pod uwagę aspekty duchowe, przyznać musimy,
że nikt z nas nie wybierał sobie koloru skóry, narodowości, czy
miejsca swego urodzenia, za to nie może ponosić kary, że
urodzony został; Murzynem, Chińczykiem, Muzułmaninem, czy
Żydem.
Lecz skoro Naród Polski jest w ponad 90% katolicki,
obowiązują go pewne kryteria zawarowane przykazaniami
Chrystusa, jego naukami, objawieniami czy przykazaniami z Nieba.
Jeżeli ktoś tych nakazów nie przestrzega, ignoruje, nie
respektuje, wiadomym jest, że taki nie jest katolikiem, lecz skażony
pierwiastkiem krwi żydowsko-diabelskiej, podszywa się pod
katolika i nie można wymagać od niego, by czynił dobro na korzyść
Ojczyzny, czy bliźniego. Nikt z nas nie może przysiądz, że jest
czystej krwi Polakiem, że jego babka czy prababka nie była
Żydówką.
Sposób jego postępowania do bliźniego jest wskaźnikiem. Plemię
żydowskie rozproszone po świecie od stuleci namieszało krew
polską. Krwiożerczego zwierza nie można zmusić aby jadał
zieleninę. Sposób działania takiego człowieka, powinien być
publicznie demaskowany na bazie nauk Chrystusowych,
potwierdza to Pismo św., które w ostatnich czasach jest na siłę
zmieniane przez żydowskich neofaryzeuszy. U siebie, ku swemu
wygodnictwu zmienili „Stary Testament” na – Talmud, teraz
zmieniają wersety Pisma Św. Takie postępowanie należy
niezwłocznie demaskować. Tak czynił demaskując żydostwo i
faryzeim za swojego życia Jezus Chrystus, którego ten naród
wyparł się i wypiera z każdym swoim tchnieniem, nawet na bazie
nauk Chrystusowych.
Każdy Patriota i Katolik, powinien zacząć od siebie
zdusić zło, wniknąć w głąb swojej duszy i dostrzec tę belę
nikczemności u siebie, zanim zacznie osądzać bliźniego. Czas na
to jest krótki, gdyż przychodzi zapowiedziany Gniew Boży i
oczyszczenie z Ognia, które także zapowiedział Jan Chrzciciel a
potwierdza Ewangelia oraz Zapowiedź Boga Ojca o kataklizmach i
o wytępieniu członków Narodu Wybranego, a nie jak sądzą Żydzi
wywyższeniu go. Potwierdzają to Objawienia Maryji Dziewicy w
Oławie:…Tylko 144 pokoleń Izraela zostało przeznaczonych jako
dobry plon, reszta idzie ku zagładzie, potwierdza to także
Apokalipsa św. Jana.

Książkę poświęcam wszystkim Polakom,
Aby pomogła zrozumieć położenie Polski,
Zjednoczyć się w działaniu i zwyciężyć.
Niech książka pomoże Zarządowi naczelnemu
i całej Polskiej Wspólnocie Narodowej
stać się siłą prowadzącą Naród Polski do zwycięstwa.
Liczy się Naród, który pracuje, tworzy, walczy i zwycięża.
Naród Polski w walce o Wielką Polskę musi być
Narodem zwycięskim.

Polska jest wszystkim
Polska jest Krajem ludnym i nadzwyczaj bogatym.
Jesteśmy jednym z większych Krajów i Narodów Europy.
Zdolności twórcze Narodu Polskiego są ogromne. Przeszłość
mamy wielką i sławną. A jaką mamy teraźniejszość?
Gdyby Polacy byli świadomi, bogactw, potencjału i
możliwości, które są w zasięgu ich rąk, zapewne wpadliby w
radość i stworzyliby potęgę równą Niemcom.
Ale o bogactwach i możliwościach Polski więcej wiedzą
obcy, niż sami Polacy. To obcy sięgają po Polskę, którą
opuszczają Polacy.
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już w sojuszu. Najgorsza sytuacja jest dla nas wtedy, kiedy
Niemcy znajdują się w sojuszu z Żydami, którzy rządzą Polską,
osłabiają ją i wpuszczają do niej swych niemieckich sojuszników.
Otóż Żydzi i Niemcy są na ogół w sojuszu skierowanym głównie
przeciwko Polsce i całej Słowiańszczyźnie, a także przeciwko
innym krajom. Sojusz ten przerwał na krótko Hitler walcząc z
Żydami. Przymierze żydowsko-niemieckie odrodziło się po upadku
Hitlera.
Ośrodkiem nacjonalizmu niemieckiego są Niemcy oraz
mnieszość germańska w Polsce i innych krajach. Ośrodkiem
nacjonalizmu żydowskiego jest nie tylko Izrael, lecz przede
wszystkim zdominowane przez Żydów USA, a także zjudeizowany
Watykan, światowa masoneria oraz rządząca mniejszość
żydowska w Polsce i innych krajach.
Mniejszości żydowskie są zorganizowane i podlegają
centralom.
W naszym Kraju podlegają Centralnej Radzie Żydów
w Polsce, w Europie – Europejskiemu Kongresowi Żydów, na
świecie – Światowemu Kongresowi Żydów. Stamtąd i z USA
otrzymują wytyczne do swojego kreciego działania.
Jeśli więc władza w Polsce jest opanowana przez Żydów,
jak ma to miejsce dzisiaj, to jest to w istocie władza żydowskoamerykańska, a nie polska. Władza ta wykonuje rozkazy
Światowego Kongresu Żydów, USA i Izraela. Nie wykonuje woli
Narodu Polskiego. Władza taka to wróg wewnętrzny torujący
drogę wrogowi zewnętrznemu, czyli Żydom i Niemcom
zalewającym nasz Kraj.
Naród bez własnej władzy jest rozproszony i bezbronny.
Stanowi łatwy łup dla słabszego nawet od siebie wroga. Siła
narodu tkwi w dobrze zorganizowanym Państwie narodowym,
kierowanym przez wewnętrzną i spójną władzę. Państwo
jednonarodowe zyskuje większą spójność i siłę. Największą
jednak moc zyskuje naród dobrze rządzony przez oddanych mu
rodaków.

Naród Polski, niegdyś mocarz Europy, dziś
przypomina człowieka poczciwego i naiwnego, który
siedzi na skarbach nic o tym nie wiedząc i głoduje.
Wokół ludzie o niepolskich rysach wybierają spod niego
te niezmierzone bogactwa i od czasu do czasu użalają
się nad nim.
Wmawiają mu przy tym, że w jego Ojczyźnie na nic nie
ma pieniędzy i najlepiej uczyni, jeśli swój nędzny Kraj opuści.

Jeżeli chcesz Polaku wiedzieć, dlaczego
siedzisz biedny na przebogatej ziemi polskiej, to wejrzyj
w swoje ostatnie dzieje i szukaj wokół siebie obcego
człowieka, który zgotował Ci ten okrutny los. Bo Polak
Ci takiego losu nie zgotował.
Mądrzy Japończycy zwykli mówić: „Jeżeli gdzieś
niespodziewanie wybucha kryzys gospodarczy, to jako jego
przyczyny szukaj zawsze Żyda!”.
Naród japoński czuwa więc jest bogaty. Naród Polski nie
wykazuje czujności i jest biedny. Śpi i jest ślepy. Biernie poddaje
się losowi i nie rozumie, co się z nim dzieje.

Obudźmy się Polacy i przejrzyjmy na oczy!.
Starajmy się widzieć i rozumieć rzeczywistość.
Bądźmy czujni i waleczni, walczmy o siebie i o swe
dzieci, walczmy o swoje, walczmy o Polskę! Polska
jest własnością Polaków. Polska jest dla nas
wszystkim. Jeśli Polacy będą mieć Polskę, będą
wolni, bogaci, szczęśliwi, jeśli stracą pójdą w nędzę,
niewolę i rozproszenie. Przestaną być Polakami.
Polska jest Polakom potrzebna do istnienia i życia
jak woda i powietrze.
Ale Polska jest w niebezpieczeństwie. Wraz z nią są w
niebezpieczeństwie wszyscy Polacy. Bóg dał nam Polskę, lecz
wrogowie ją zabierają. Jak rodzina ma swój dom, tak Naród ma
swój Kraj i inny naród nie może go odbierać. Po wsze czasy muszą
być różne Narody i zawsze będą z sobą konkurować, jest to
naturalne i konieczne dla ogólnego rozwoju. Dlatego Naród Polski
musi być silny i samodzielny, by walczyć z konkurencją innych
narodów, w przeciwnym bowiem wypadku utraci wszystko. Ale
jeśli jakiś naród chce panować nad innymi, nieunikniona
konkurencja przeradza się czasem w zaborczość. Takimi
Narodem jest Naród żydowski, a także i niemiecki. Z zaborczością
takich Narodów musimy walczyć w swojej obronie, jeśli nie chcemy
zginąć.
Walka z żydo-masonerią o Polskę trwa nieustannie. Od
1939 roku toczy się szczególnie zacięta walka Polaków z Żydami i
Niemcami. Są to dwaj jedyni wrogowie, odwiecznie dążący do
opanowania naszego Kraju oraz wyzyskiwania i niszczenia
naszego Narodu.
To nie od nas zależy, że Żydzi i Niemcy są naszymi
wrogami. To zależy od nich. Od nas zależy tylko to, czy się im
poddamy czy przeciwstawimy. Czy chcemy czy też nie, Żydzi i
Niemcy są wrogami Polski, ponieważ tego chcą. Nie my ich
wybraliśmy na wrogów, lecz oni nas na ofiarę. Wrogość Żydów
do Polski wynika z ich dążeń do terytorialnego opanowania
naszego Kraju i innych Krajów Słowiańskich. Polska zaś stoi
Niemcom na drodze. Albo Niemców powstrzymamy, albo nas
stratują w dążeniu na Wschód.
Żydzi i Niemcy są i zawsze byli przeciw Polsce i
Słowiańszczyźnie, niezależnie od tego, czy z sobą walczą, czy są

Narodowi Polskiemu potrzebna jest narodowa
Władza Polaków. Władza taka wykrzesza z Narodu najwyższą
moc twórczą. Dobra władza to zjednoczenie Polaków w potężną
Wspólnotę Narodową – wspólnotę ducha, wspólnotę czynu,
wspólnotę pracy i walki o coraz lepsze świetlane jutro. Taka
Wspólnota Narodowa kierowana jest przez polską władzę w
oparciu o bogactwa Polski i wydźwignięcie Polaków do rzędu
najsilniejszych Narodów Europy.
SYTUACJA POLSKI I CELE WŁADZY SOLIDARNOŚCIOWEJ

Przeżyliśmy wojnę
Wielkie możliwości rozwojowe Polski niszczy od dawna
nacjonalizm żydowski i niemiecki. Oba wrogie nam nacjonalizmy
pod postacią żydowsko-sowiecką i niemiecko-hitlerowską,
działające początkowo w sojuszu, napadły w 1939 roku na Polskę i
narzuciły nam wyniszczającą okupację do roku 1945.
Największymi stratami, pomimo swojego ogromu, nie były wcale
zniszczenia materialne. Najdotkliwsze okazały się straty ludzkie,
liczone w milionach osób zabitych i wypędzonych z Polski na
zawsze. Straciliśmy większość kadr narodowych wszystkich
dziedzin, a zwłaszcza warstwę porzywódczą i inteligencką, gdyż to
właśnie było celem. Do tej zagłady przyczyniła się wydatnie
mniejszość niemiecka w Polsce popierająca okupanta
niemieckiego oraz mniejszość żydowską w Polsce popierająca
okupanta żydowsko-sowieckiego. Z rąk Niemców i sowieckich
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Żydow (Żydów mieszkających na terenach sowieckich) zginęło
ogółem 6 milionów Polaków, w tym wiele dzieci.
Najbardziej zaplanowaną przez Żydów była zbrodnia
Katyńska, w której zginęło 22 tysiące oficerów zawodowych i
rezerwy Wojska Polskiego, wśród których wielu było naukowcami,
lekarzami, nauczycielami, inżynierami, a także grupa urzędników
państwowych i funkcjonariuszy policji. Zginęli ci, którzy mogli po
wojnie kierować Polską i o to chodziło. Zrobiono w ten sposób
miejsce dla Żydów, których od tego czasu zaczęto szkolić w ZSRR
na przyszłych władców Polski. Polacy odkryli zbrodnię Katyńską
jeszcze w czasie jej dokonywania, czyli w kwietniu 1940 roku i
natychmiast przekazali tę wiadomość władzom Wielkiej Brytanii i
USA. Rządy tych Krajów zabroniły Polakom o tym mówić. Kiedy
zbrodnię katyńską odkryli ponownie Niemcy, władze zachodnie
broniły ZSRR, kryjące przez wiele lat swoich sowieckich
żydowskich rodaków. Amerykanie nawet wydali w ręce NKWD
chłopów rosyjskich, którzy wskazali groby polskich oficerów
Niemcom, a potem z nimi uciekli z Rosji i poprosili władze
amerykańskie o azyl.
Po rozpadzie w 1941 roku sojuszu niemicko-sowieckiego
i ruszeniu Hitlera na ZSRR, w wojennej konkurencji z
nacjonalizmem niemieckim o panowanie nad Polską zwyciężył
nacjonalizm żydowski. Choć wkład Polski w zwycięstwo nad
Niemcami i ratowanie żydostwa był bardzo duży, dwa żydowskie
mocarstwa – USA i ZSRR w ramach pojałtańskiego panowania nad
Światem narzuciły komunizm, zamieniając okupację sowiecką na
władzę żydowską.
Niezgadzającego się z tym gen. Sikorskiego jeszcze,
przed zakończeniem wojny zabiły władze Wielkiej Brytanii na
polecenie władz USA i za zgodą władz ZSRR. Podobny los
spotkał w tym samym czasie dowódcę AK gen. GrotaRoweckiego, wydanego Niemcom przez jednoczesnych agentów
NKWD i Gestapo – Żyda Świerczewskiego i Kalksteina. Ażeby
wdrażanie komunizmu nie napotkało na zbytne trudności,
żydowskie władze amerykańskie i radzieckie narzuciły Polakom
Powstanie Warszawskie, którego przeciwnikami byli właśnie
Sikorski i Grot-Rowecki. Dwaj dalsi przeciwnicy – członkowie
Komendy Głównej AK zostali zabici z końcem lipca 1944 roku z
polecenia Żyda Rettingera, który w imieniu USA i Wielkiej Brytanii
przyjechał do Warszawy wydać rozkaz wybuchu Powstania, z góry
skazanego przez zachodnich mocodawców na zagładę. Chodziło
im o to, aby rękami Niemców zabić całą polską elitę zgromadzoną
w Warszawie. W Powstaniu, do którego nawoływał Wschód i
Zachód zginęło 300 tysięcy Polaków. Ani jedna, ani druga strona
rozmyślnie nie chciała pomóc. Przy takim braku Polaków,
powstałą lukę z łatwością wypełnili Żydzi idący z armią radziecką, a
także z Zachodu.

prywatną w przemyśle i handlu, a częściowo także i w rolnictwie,
rzemiośle i mieszkalnictwie. Zahamowała przyrost naturalny
Narodu, przez ciasnotę mieszkaniową oraz brak mieszkań i
odpowiednich zasiłków na dzieci, a także przez zalegalizowanie i
zalecenie zabijania dzieci nienarodzonych, których zginęło dotąd
ponad 30 milionów. Z jakąż sadystyczną radością wielu
żydowskich lekarzy dokonywało zabiegów zabijania dzieci
nienarodzonych. Ta antynarodowa polityka ludnościowa odebrała
nam szansę stania się dzisiaj dużym, siedemdziesięciomilionowym
Narodem, który dorównałby Niemcom. Władza zniszczyła
środowiska naturalne i pogorszyła stan zdrowia Narodu oraz
demoralizowała go alkoholizmem. Odebrała Narodowi wolność i
swobody twórcze. Wynaradawiała Polaków przez niszczenie
patriotyzmu, fałszowanie historii, lansowanie małżeństw z
cudzoziemcami, nadawanie obywatelstwa obcokrajowcom.
Komunizm niszczył Naród przez mieszanki etniczne – zasiedlanie
Kraju codzoziemcami.
Wszelkie stanowiska kierownicze w komunizmie były
dostępne tylko dla partyjnych socjalistów, komunistów, czyli Żydów
z PPS, PPR i PZPR. Nie dopuszczano do nich Polaków pod
zarzutem reakcyjności, antykomunizmu, nacjonalizmu, faszyzmu,
hitleryzmu, rasizmu. Doprowadziło to do opanowania przez Żydów
całego Państwa – władzy, wojska, policji, sądownictwa, urzędów
centralnych, nauki, szkolnictwa, sztuki, gospodarki, finansów,
prasy, radia, telewizji. Osiągnięto zasadę – Żydzi kierują, Polacy
pracują.
Okres komunistyczny doprowadził w Polsce do judeizacji
chrześcijaństwa i zdominowania hierarchii kościelnej przez Żydów i
Masonów. Stało się to dlatego, że Żydzi ukrywani przez Kościół w
czasie wojny byli w znacznej części wyświęceni na księży, jak np.
…………
Po wojnie żydowskie władze komunistyczne i żydowskie
ośrodki narodowo-religijne kierowały Żydów do seminariów
duchownych. Taka działalność przy zapewnieniu Żydom
pierwszeństwa w mianowaniu na biskupów i kardynałów,
doprowadziła do etnicznej wymiany dawnego kleru złożonego z
Polaków na kler dzisiejszy zdominowany poprzez Żydów i
Masonów. Jest to wynik żydokomunistycznego i judaistycznego
planu opanowania Kościoła i uczynienia go antypolskim i
antynarodowym narzędziem żydowskiego nacjonalizmu.
Potwierdzają to egzorcyzmy w Szwajcarii. (Patrz; Lucyferyczny
Plan Zniszczenia Kościoła)
W zamian umożliwono przechwyconemu przez Żydów
Kościołowi największe na Świecie budownictwo kościelne –
kościołów w formie cyrków, hal, bez praw zachowania budynku w
kształcie Krzyża, lecz podobnym żydowskim synagogom z
poodwracanymi ołtarzami bez relikwii świętych męczenników na
ołtarzach, bez tabernakulum na Centralnym miejscu Ołtarza, jako
miejscu Przenajświętszym.
Zasadniczej judeizacji chrześcijaństwa i żydowskiej
dominacji w hierarchii kościelnej dokonał Kardynał K….., kardynał z
komunistycznego Kraju, wybrany głosami kardynałów żydowskich i
niemieckich, po zabójstwie przez Mafię Masońską w W….
poprzedniego P.P.VI, który chciał ją zdemaskować. Chcieli mieć
Papieża inteligentnego, którym mogliby kierować jako swym
narzędziem. Zaczął on mianować na najwyższe stanowiska
kościelne niemal wyłącznie Żydów, jak np., przez poparcie kard.
W.. – Masona – dokumenty znajdują się niepodważalne w Lożach
masońskich USA w książce „Who is Who in Masonery” – arc.
J.G. na stanowisko P.P., a arc. L. na stanowisko ….

Przeżyliśmy komunizm
Celem jałtańskiego porządku było zniszczenie
samodzielności i odrębności Narodów, oraz narzucenie im
kapitałowej i politycznej dominacji żydowskiej, poprzez
podporządkowanie ich albo do USA, albo ZSRR. Układ jałtański
był przede wszystkim wymierzony przeciwko wszystkim Narodom
Słowiańskim.
Dlatego z jałtańskiego, amerykańsko-radzieckiego
nakazu, władza żydowsko-komunistyczna w Polsce od 1945 roku
do 1989 roku dokonała drugiego etapu zniszczeń. Zabiła ponad
200 tysięcy najlepszych Polaków, a miliony wypędziła z kraju.
Nierzadko Polaków zabijali Żydzi z UB ukrywani przed Niemcami w
polskich rodzinach. Władza zlikwidowała polską własność
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nieosiągalną w komuniźmie. Chodzi przy tym o to, by
amerykańsko-radzieckie panowanie jałtańskie nad Światem
zastąpić wyłącznym panowaniem USA. Chodzi także o
zjednoczenie Niemiec, potem Europy i ponowne zawarcie
przerwanego przez Hitlera sojuszy żydowsko-niemieckiego,
pozwalającego razem skuteczniej opanować Polskę i pozostałe
Kraje Słowiańskie.
Była jeszcze jedna przyczyna pośpiesznej likwidacji
komunizmu. Zaczął on, jak każda struktura państwowa, rozwijać
się w kierunku narodowym. Groziło to przechwyceniem
komunizmu przez rodzimych nacjonalistów i odebraniem Żydom
władzy oraz ujawnieniem ich jako rzeczywistych i jedynych
zbrodniarzy komunistycznych. Żydzi musieli więc szybko ogłosić
się antykomunistami i demokratami, a swoimi zbrodniami obciążyć
Polaków, Rosjan, Ukraińców, Czechów, Serbów i innych. Dlatego
Żydzi tak łatwo wyzbywali się komunizmu jako narzędzia swego
skutecznego panowania, tym bardziej, że był on skompromitowany
zbrodniami większymi od zbrodni Niemiec hitlerowskich. Nie
chcieli oni jednak absolutnie pozostawać w ogóle bez narzędzia.
Świadczą o tym słowa Żyda – oficera SB: „Przez
komunizm Żydzi zapanowali nad Polakami, lecz komunizm musimy
już zlikwidować. Kościół w rękach Żydów będzie jeszcze lepszym
narzędziem żydowskiego panowania, ponieważ Polacy ufają
Kościołowi i zrobią wszystko, co im każe”. Była to zapowiedź
zmiany żydowskiej elity rządzącej z czerwonych na czarnych.
Na rozkaz Żydów rządzących w USA, Żydzi-komuniści,
rządzący ZSRR, Polską i pozostałymi krajami obozu radzieckiego
przystąpili do planowanego, pokojowego demontażu komunizmu,
rozbijania RWPG i Układu Warszawskiego oraz ZSRR i CzechoSłowacji. Nie chodziło bynajmniej o wyzwalanie Narodów, lecz o
pojedyncze opanowanie, na przykład Litwinów i Czechów przez
Niemców. Dlatego jednocześnie zaczęto przygotowywać
zjednoczenie Niemiec.
Gdyby radziecki komunizm był samodzielny i nie
rządzony przez Żydów to likwidowanie tak potężnego układu oraz
zjednoczenie Niemiec wymagałoby wojny światowej. Ponieważ był
on zależny i wręcz na usługach USA, do jego rozkładu wystarczyło
pokojowe sterowanie żydowskim kierownictwem radzieckim.
Wystarczyła wewnętrzna działalność żydowsko-amerykańskiej
agentury na najwyższych stanowiskach Krajów obozu
radzieckiego. Jej małym, ujawnionym fragmentem jest Żyd –
pułkownik K. Należeli do niej w Polsce tacy Żydzi jak: Jabłoński(Apfelbaum), sobowtór Jaruzelskiego – (Gliczman), Jagielski,
Kiszczak, Rakowski, a w ZSRR Gorbaczow, Jelcyn,
Żyrynowski – czołowi budowniczowie komunizmu, którzy jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęli nagle burzyć swoje
dzieło budować kapitalizm, a teraz wracać znów do stalinizmu.
Różdżką to jest rozkaz amerykańskich żydo-mocodawców.
USA było natomiast bezradne wobec wchodzących w
skład obozu radzieckiego i nie rządzonych przez Żydów norodowokomunistycznych Chin, Korei Północnej, Wietnamu i Jugosławii. W
celu jego rozbicia, przystąpiono do agenturalnego przygotowania
wojny domowej pod pretekstem wyzwolenia Narodów Jugosławii
od wzajemnej zależności od komunizmu. Amerykanie chcieli
zapewne „wyzwolić” Serbów bośniackich od Serbów serbskich. W
rzeczywistości chodziło o uzależnienie od USA tego dumnego i
niezależnego od nikogo Kraju, oraz otwarcie Niemcom dostępu do
Adriatyku i Morza Śródziemnego przez opanowanie Słowenii i
Chorwacji.
O przebudowie w Polsce komunizmu w kapitalizm oraz
powołani w tym celu organizacji takich jak KOR i Solidarność

Sowietyzacja Polski miała być finalnie zwieńczona
włączniem nas do ZSRR. W likwidacji naszej samodzielności
narodowej pomagał Układ Warszawski i RWPG. Podobnie jak
likwidacji Narodów zachodnich pomagało i pomaga Stanom
Zjednoczonym NATO i EWG.
Jak w czasie wojny tak w okresie komunistycznym
najgroźniejsze okazały się straty ludzkie. Ułatwiły one wymianę
elity polskiej na żydowską i realizowanie przez nią żydowskich
interesów kosztem Narodu Polskiego. Żydzi udający Polaków
opanowali najważniejsze dziedziny życia narodowego i
państwowego, opanowali warstwę inteligencji. Stało się to możliwe
przez zabicie i wyrzucenie z Kraju najlepszych Polaków oraz
stworzenie takiego systemu szkolnictwa i nominacji na stanowiska,
który dawał pierszeństwo Żydom utrącając Polaków zwłaszcza
najzdolniejszych. Jedna ze stosowanych metod to zaniżanie płac
na stanowiskach inteligenckich, zniechecając Polaków do ich
obejmowania oraz ukryte finansowanie Żydów, którzy te
stanowiska obejmują.
Nie zważając na zarzuty antysemityzmu, wielu Polaków
przeciwstawiało się Żydom, którzy przemocą i ludobójstwem stali
się elitą kierującą Narodem Polskim. Żydowski pisarz Sandeuer
uważał to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił tę żydowską
przemoc: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni

Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.
Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce – mówi Sandeuer –
to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi
stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące”.
Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy
antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie
się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową
Polaków, bo są lepsi – mówił Standauer – a Polacy to ręce i
nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy – pouczał
Sandauer. Ileż ten cyniczny Żyd okazał wobec Polaków
pogardy i kpiny, tłumacząc w ten sposób żydowską dominację
nad Polakami, osiągniętą krwawymi zbrodniami jego rodaków.
Pomimio wielkich komunistycznych zniszczeń, pomimo
wykradania naszych uczonych i naszych wynalazków na Wschód i
Zachód, gospodarka Polski korzystając z doskonałych rezultatów
przedwojennych rozwinęła się znacznie i osiągnęła w niektórych
dziedzinach przodujące wskaźniki europejskie i światowe.
Pozwoliło to już w latach 60-tych, a zwłaszcza 70-tych osiągnąć
dobre warunki życiowe ogółu. Właśnie wtedy, ta niezła polska
gospodarka z przyczyn dywersyjno-politycznych zaczęła się
wyludniać wobec kapitalistycznego Zachodu. Chodziło bowiem o
ułatwienie w odpowiednim czasie planowanego już wtedy
przeobrażania przez samych komunistów systemu
komunistycznego w kapitalistyczny, sprywatyzowania

(przywłaszczenia dóbr narodowych) żydów i uczynienia
polskiej gospodarki prywatną własnością żydowskich
kapitalistów.
Mieli ją oni między innymi dostać za długi.
Przeobrażenie takie było możliwe, ponieważ zarówno
kapitalizm jak i podległy mu komunizm jest tworem i narzędziem
żydowskiego nacjonalizmu dążącego do dominacji na Świecie.
Oba te ustroje podlegały jednemu ośrodkowi żydowskiemu w USA.
Zadecydował on, że komunizm spełnił już swoje zadanie
odbierając okupowanym Narodom władzę i własność oraz
likwidując ich elity i zastępując je elitami i rządami żydowskimi.
Musi więc być komunizm zmieniony na wydajniejszy kapitalizm, w
którym Żydzi oprócz władzy będą mogli mieć własność prywatną,
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Polskiej Wspólnoty Narodowej – Jan Staniek. W tym samym
czasie Wałęsa jako agent USA i wykonawca żydowskoamerykańskich interesów w Polsce zaczął być przygotowywany na
najwyższe stanowisko polityczne w Kraju.
W stanie wojennym ginęli tylko Polacy, jak np., górnicy.
W tym samym czasie z sekretariatu episkopatu przekazano SB
listę ponad 30 księży Polaków prowadzących polską działalność
narodową i ujawniających żydowskie zbrodnie. Po stanie
wojennym z listy tej zabito księdza Suchowolca, Zycha,
Niedzielaka i kilku innych księży – Polaków z księdzem
Popiełuszką na czele, znanym ze swych narodowych poglądów.
Wydali go na śmierć żydo-komunistycznym oprawcom żydowscy
kapłani chcąc się go pozbyć tak, jak podobni im kapłani pozbywali
się Jezusa wydając Go Rzymianom. Dowodzi tego wymowyn fakt,
że żydowskie kierownictwo episkopatu nie protestowało przeciwko
tej zbrodni. Nie wystarczyły w tym względzie uroczystości przy
grobie księdza Popiełuszki, bowiem nie trudno chwalić nieżywego
księdza – narodowca, ciesząc się przy tym, że taki polski
nacjonalista nie zostanie prymasem i nie zagrozi Żydom w
episkopacie. A jednak zagrozi!
Podobne zabójstwa i inne represje objęły wielu Polaków
– patriotów. W efekcie kilkanaście tysięcy Polaków –
solidarnościowców zmuszono do opuszczenia Kraju. Zaś
pozbawieni konkurencji Żydzi – solidarnościowcy, w większości
dawni komuniści, doszli do władzy.
Jak w poprzednich okresach tak i teraz, największymi
stratami stanu wojennego były straty ludzkie w postaci znacznego
ubytku młodej, polskiej kadry politcznej i naukowej.
Dla tak łatwej zmiany sytuacji i władzy z żydowskokomunistycznej na żydowsko-solidarnościową, okrągły stół był
mało ważnym widowiskiem na naiwnych. Wszystko rozstrzygnęło
się wcześniej na tajnej naradzie w Magdalence, na zasadzie
pokojowej umowy Żydów z Żydami. Największą ale ukrytą rolę
odegrali w tej naradzie Kaczyńscy – Żydzi o szczególnie
niebezpiecznej dla Polski orientacji pro-niemieckiej.
Ważne było wówczas stworzenie zaufanego przywódcy,
któremu Naród uwierzy i pod jego dyktando wybierze nową władzę.
Do odegrania tej roli wytypowany był Wałęsa – Żyd o bardzo
antypolskich poglądach, o niskim poziomie moralnym i umysłowym,
nierozumny i chamski, bez wykształcenia i umiejętności
politycznych, bez uczuć i skrupułów, służalczo wykonujący
polecenia mocodawców i umiejący publicznie kłamać bez wstydu i
zahamowań.
Oto słowa pułkownika Wojska Polskiego: „Widziałem
akta Wałęsy, zebrane przez nasz wywiad wojskowy. Ojcem
Wałęsy był niemiecki Żyd Kochne, służący w wojsku
niemieckim. Bronił w 1945 roku Gdyni przed nacierającą
armią radziecką. Wraz ze swym oddziałem zdążył się wycofać
drogą morską na zachód Niemiec i tam poddał się
Amerykanom. Udowodnił swoje ukrywanie przed Niemcami
żydostwo i został zabrany do USA. Tam umarł w dostatku.
Wałęsę wychowywał brat ojca, który pozostał w Polsce”.
Właśnie taki Wałęsa był dobry dla żydowskoamerykańskiego kierownictwa, ale mogły być trudności w
przekonaniu do niego ogółu Polaków. Dlatego tak ważny jest
sposób, w jaki Wałęsę zrobiono wiarygodnym przywódcą Narodu.
Zrozumienie tego mechanizmu uchroni Polaków przed
podstawieniem na prezydenta kolejnego Żyda – agenta, na
przykład Tymińskiego, Krzaklewskiego, Moczulskiego,
Morawieckiego, Skubiszewskiego, Gwiazdy, Olszewskiego, a
może nawet Cimoszewicza.

zadecydowano w KC, PZPR w połowie lat 70-tych. Misję tę
zalecono takim między innymi Żydom – komunistom, agentom SB i
KGB, jak Balcerowicz, przeszkolony w USA w finansowym
sposobie niszczenia polskiej gospodarki i przekazywania jej
obcemu kapitałowi, jak Wałęsa szkolony na Śląsku a potem w
Gdańsku do opanowania nowego ruchu związkowego, jak Andrzej
i Stefan Bartkowscy, Bujak, Geremek, Kuczyński, Kuroń,
Maciarewicz, Michnik, Moczulski, Modzelewski, Lipski,
Lityński, Niewiarowski, Olszewski, Romaszewski,
Samsonowicz Zambrowski. Zadanie to zlecono także między
innymi takim Żydom – katolikom, agentom SB i KGB, jak
Chrzanowski, Mazowiecki, Stomma, Turowicz, Skubiszewski.
Niektórzy z nich, zwłaszcza Balcerowicz, Wałęsa, Mazowiecki,
Skubiszewski jednocześnie byli i są amerykańskimi agantami CIA
i Mossadu. Balcerowicz jako członek PZPR był pracownikiem
Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, choć w USA obowiązywał zakaz zatrudnienia
członków partii komunistycznych Krajów obozu radzieckiego. Nie
dotyczył on jednak Żydów, dla których komunizm, ani kapitalizm
nie jest sam w sobie celem, lecz znamiennym środkiem
panowania. Dlatego ci sami Żydzi budują raz komunizm, raz
kapitalizm (jak obecnie) w zależności od sytuacyjnych potrzeb
swego Narodu. Dlatego budowniczy komunizmu Balcerowicz uczył
się w USA budować kapitalizm. Ale gdyby w kapitalistycznej
Polsce własność przejęli Polacy, to Balcerowicz będzie chciał
wrócić do komunizmu. Ustrój jest im obojętny, byleby najlepiej
zapewnił osiąganie celów.
Wszyscy wyżej wymienieni Żydzi i inni mieli
wykorzystywać i podsycać rosnące niezadowolenie społeczne, a w
odpowiedniej chwili stworzyć masowy ruch antykomunistyczny
Solidarności, stanąć na jego czele i nie dopuścić, aby opanowali ją
Polacy. Chodziło bowiem o zapewnienie ciągłości żydowskiej
władzy. Gwarantem tego staje się Wałęsa, zgodnie z lansowany
przez, P., i P.P.
Ta komunistyczno-solidarnościowa opozycja miała pełną
ochronę między innymi takich rządzących Żydów-komunistów, jak:
Jaruzelski, Jagielski, Barcikowski, Kiszczak, Rakowski,
Kwaśniewski czy Miodowicz.
Pomimo tego podwójnego zabezpieczenia, utworzoną
Solidarność zaczęli opanowywać Polacy. Wielu z nich, wybitnych
inteligentów, ufając Wałęsie zgłaszało mu w 1981 roku gotowość
współpracy i ujawniało swe narodowe poglądy. Nazwiska około
40-stu takich osób jako polskich nacjonalistów zostały przez
Wałęsę i jego ścisły sztab przekazane SB. Ślad po nich zaginął w
czasie stanu wojennego, wprowadzonego w uzgodnieniu z USA i
ZSRR, (P.P) z Wałęsą. Prestekstu dostarczyły zainspirowane
przez PZPR grudniowe obrady władz Solidarności w Radomiu,
zapowiadające zdobycie budynków rządowych. Taśmę z nagrania
obrad, przkazaną SB przez Modzelewskiego i Kuronia nadano w
radiu. Nic takiego oczywiście nie groziło, jak również nie groziła
interwencja radziecka.
Było to tylko propagandowe uzasadnienie konieczności
stanu wojennego. W rzeczywistości był on potrzebny tylko po to,
by rozbić i zniszczyć tworzącą się w opozycji nową polską kadrę
polityczną a ochronić „opozycyjną” kadrę żydowską i uwiarygodnić
ją jako prześladowaną. W rzeczywistości prześladowaniami w
ośrodkach internowania i poza nim objęto Polaków. Żydom
stworzono luksusowe warunki przetrwania. Tak było również w
Białołęce pod Warszawą, gdzie byłem internowany jako
Przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej. Podobne
obserwacje wyniósł internowany członek Zarządu naczelnego
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Wałęsa stał się przywódcą, ponieważ otrzymał ogromne
wsparcie finansowe i propagandowe w Polsce i za granicą. Jego
autentyczne prostactwo propaganda wykorzystała do podkreślenia,
że nie jest to człowiek podstawiony jak w komuniźmie, lecz
rzeczywisty przedstawiciel mas, ulicy, robotników. Nieokrzesanie
Wałęsy było dobrą zasłoną jego agenturalności. Jednocześnie w
przyszłości pozwala na przypisanie win Wałęsy wyłącznie jego
głupocie, ukrywając jego mocodawców i prawodawców.
Żydowską głową chytrze pomyślane.
Wałęsa był przedstawiony przez propagandę jako
przeciętny Polak reprezentujący najszerszy ogół rodaków. Był
reprezentowany jako ciężko prześladowany, prosty robotnik
najlepiej rozumiejący i reprezentujący interesy prostych ludzi pracy,
których nie zawiedzie, gdyż sam się spośród nich wywodzi. Był
przedstawiany jako pogromca komunizmu i wybawiciel Narodu, a
jednocześnie skromy i biedny człowiek żyjący w trudzie i nędzy,
dochodzący do wszystkiego własnym wysiłkiem. Był
przedstawiony jako bogobojny Polak – katolik nie rozstający się z
wizerunkiem Matki Boskiej, zawsze w otoczeniu księży,
nieustannie przyjmujący komunię, a więc bez grzechu i uczciwy,
popierany i błogosławiony przez prymasa, a więc godny
najwyższego zaufania, dobrze widziany na Zachodzie, laureat
Nagrody Nobla, popierany przez prezydenta USA, a więc
gwarantujący bezinteresowną pomoc dla Polski i dobrobyt.
Najskuteczniej przekonał katolicyzm Wałęsy oraz poparcie P., i
episkopatu, bo jeszcze wtedy powszechnie uważano, że to
najlepszy dowód polskości i moralności. Poparcie Papieża
decydowało o wszystkim. Dlatego Wałęsę fotografowano z
Papieżem i to uwiarygodniające zdjęcie w formie plakatu
rozpowszechniano w całej Polsce.
Tak uwiarygodniony Wałęsa jako przywódca
uwiarygadniał całe zastępy żydowsko-komunistycznosolidarnościowych szumowin. Najpierw Wałęsa fotografował się z
Papieżem, a tereaz wystarczyło sfotografować się z Wałęsą i
rozpowszechnić to zdjęcie w formie plakatu wyborczego, by być
wybranym do Sejmu lub Senatu, nawet gdy – jak Geremek – był
się oficerem UB. Mówiło się wtedy: „…nawet krowa zostałaby
wybrana do Sejmu, gdyby sfotografowała się z Wałęsą”. Na te
wybory otrzymał Wałęsa od władz USA 2 miliony dolarów. W
zamian zobowiązał się do wyprzedawania za bezcen polskiego
majątku narodowego kapitałowi żydowko-amerykańskiemu. W rok
później Wałęsa finansowany przez USA, Izrael i Niemcy, został
prezydentem Polski. Chodziło ot to, by Polską kierował człowiek
bezwolnie wykonujący wszelkie rozkazy zachodnich żydowskomasońskich mocodawców.
Jest to obraza godności Polski i Polaków, bowiem
człowiek pokroju Wałęsy nie mógłby być prezydentem w
jakimkolwiek Kraju. Tymczasem w Polsce propaganda
wykorzystywała karierę Wałęsy do chwalenia solidarnościowej
demokracji, dającej szansę każdemu.
W Ameryce pucybut może być milionerem. A w Polsce
głupiec i cham – prezydentem, jeśli tylko jest agentem. Takiemu
prezydentowi przydzielono Drzycimskiego, Milewskiego i
Wachowskiego – Żydów i czołowych przedstawicieli Mossadu w
Polsce.
Największą winę za dojście do władzy Wałęsy i jego
żydowskiego otoczenia ponosi – m.in. zdominowana przez Żydów
hierarchia kościelna, nakazująca wybór tych ludzi.

Przeżyliśmy Solidarność. Przeżyjemy kapitalizm
W taki oto sposób, przy poparciu oszukanego Narodu,
powstała w 1989 roku nowa władza budująca kapitalizm, chociaż
do końca 1991 roku w Sejmie większość mieli komuniści.
Wykonywali jednak posłusznie wolę Solidarności, podejmując
nawet między innymi ustawy o wyprzedaży obcokrajowcom
polskiej ziemi. Jest to najlepszy dowód, że właśnie komuniści
stworzyli Solidarność i sami się w nią przeobrazili stając się
budowniczymi kapitalizmu. Dlatego solidarnościowa władza
rządząca od 1991 roku, niczym się nie różni od tej mieszanej z
1989 roku. Większość bowiem tj., ok. 70% w obu izbach – tak w
Sejmie jak i w Senacie mają Żydzi.
Reklamują oni swoją władzę jako demokratyczną,
wyłonioną z woli większości. Głoszą, że w Polsce jest demokracja.
Ale demokracja to po polsku ludowładztwo czyli
narodowowładztwo, to władza ludu czyli Narodu. Demokracja to
taki system społeczny, w którym decyduje większość, w którym
większość spośród większości wybiera swoją władzę realizującą
wolę większości. Tymczasem pierwszy Sejm i Senat został
wybrany w 1989 roku przez mniejszość uprawnionych do
głosowania (40%) spośród mniejszości żydowskiej przeważającej
zarówno na liście PZPR jak i Solidarności. Prezydent został
wybrany w 1990 roku przez mniejszość uprawnionych do
głosowania (34%) spośród mniejszości żydowskiej przeważającej
na liście kandydatów. Było na niej pięciu Żydów – Wałęsa,
Tymiński, Mazowiecki, Cimoszewicz, Moczulski i jeden Polak –
Bartoszcze, ale niestety sługus żydowski i przeciwnik
polskiego ruchu narodowego. Drugi Sejm i Senat został
wybrany w 1991 roku przez mniejszość uprawnionych do
głosowania (37.53%) spośród mniejszości żydowskiej
przeważającej na listach wyborczych niemal wszystkich partii.
Zatem cała władza od 1989 roku po dzień dzisiejszy jest
niedemokratyczna i bezprawna, bo wybierała ją mniejszość
uprawnionych do głosowania spośród mniejszości żydowskiej, bo
władza ta realizuje wolę mniejszości. Polacy jako przedstawiciele
większości nie byli dopuszczani do kandydowania na posłów,
senatorów czy prezydenta. Nie mamy więc w Polsce demokracji,
lecz żydokrację czyli żydowładztwo, władzę Żydów. Jest to władza
mniejszościowa. Ta władza mniejszości wybrana przez mniejszość
zapewnia bezprawne i niedemokratyczne panowanie mniejszości
żydowskiej (2 miliony osób) nad większością polską (36 milionów
osób) i pozostałymi mniejszościami (około 1 milion osób). Polacy
w przewadze nie poszli do tych trzech wyborów uważając, że
między Żydami wybierać nie warto. Jest to wystarczający dowód
braku zaufania Narodu do nowej władzy i do ordynacji wyborczej
uniemożliwiającej Polakom objęcie stanowiska prezydenta, posła i
senatora, natomiast ułatwiającej Niemcom wejście do Sejmu z
nadmiernie liczną reprezentacją.
USA po raz drugi narzuciło nam żydowską władzę, tym
razem kapitalistyczną w ramach dążenia do pojałtańskiego,
wyłącznego panowania nad Światem. Celem tego nowego
porządku światowego, jest zniszczenie samodzielności i
odrębności Narodów zwłaszcza słowiańskich, narzucenie im
kapitalizmu oraz kapitałowej i politycznej dominacji żydowskiej
przez podporządkowanie ich EWG, NATO i USA. Nowym celem
jest przejęcie na własność przez żydowski kapitał gospodarki
Państw postkomunistycznych a zwłaszcza tej upaństwowionej.
Z żydowsko-amerykańskiego nakazu, władza żydowskosolidarnościowa w Polsce przystąpiła do realizacji tych celów.
Dlatego po upadku komunizmu i ZSRR, Polska nie odzyskała
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podatków obcokrajowców stających się właścicielami polskich
fabryk, przedsiębiorstw i obce towary od cła. Zmniejsza się więc
wpływy do budżetu Państwa i rozwija się obcą gospodarkę rujnując
własną. Szczególnie podnosi się nieustannie powyżej realnej
wartości ceny energii elektrycznej jest nakazowo 4 razy wyższa,
niż koszty jej produkcji. Podobnie podnosi się ceny żywności
zaniżając poniżej wartości ceny jej skupu od rolników.
Ekonomicznie uzasadnioną dwukrotną lub trzykrotną różnicę
między ceną skupu a ceną sprzedaży żywności, zwiększa się do
dziewięciokrotnej różnicy. Tym samym rujnuje się jednocześnie
wytwórców żywności jak i jej odbiorców w mieście. Z podatków
najbardziej antyrobotniczy i antypolski jest popiwek. Jest to
zwiększony podatek od zwiększonych zarobków, który albo
skazuje pracowników na nędzne płace i bezrobocie albo
przedsiębiorstwa na bankructwo, gdyby chciały zwiększyć
zatrudnienie lub wynagrodzenie. Popiwek ma zmusić załogi
pracownicze do zgody na sprzedaż przedsiębiorstw
obcokrajowcom, bo tylko wtedy obiecuje się jego zniesienie.
Taka polityka spowodowała z góry zamierzony spadek
produkcji rolnej i przemysłowej o około 50% oraz upadek wielu
przedsiębiorstw. Spowodowała zalew Kraju często gorszymi i
droższymi towarami zagranicznymi nie mającymi zbytu na
Zachodzie. Spowodowała bezrobocie 3 milionów osób mające
wzrosnąć do ponad 5 milionów, spadek spożycia o około 50% oraz
zubożenie ogółu Narodu niosące głód, choroby a nawet śmierć
samobójczą z załamania lub śmierć z wycieńczenia najbardziej
ubogich osób, nie tylko emerytów i bezrobotnych ale i dzieci.
Taka polityka przyspiesza wyprzedaż obcokrajowcom za
bezcen naszych w pełni wydajnych przedsiębiorstw pod pozorem
ratowania ich od upadłości. Tymczasem są one tylko chwilowo
sztucznie hamowane przepisami finansowymi, aż nie zostaną
sprzedane. Zmiana właściciela z polskiego na obcego zmienia
przepisy finansowe z hamujących na rozwojowe, i przedsiębiorstwa
są znów sprawne i dochodowe, ale już nie dla Polski. Niektóre
przedsiębiorstwa wykupywane tylko po to, by je zamknąć jako
konkurencję dla Zachodu. Ażeby móc i ziemię przekazywać
obcokrajowcom, udzielano celowo rujnowanym rolnikom kredytu na
13% rocznie, zwiększając oprocentowanie do 90%. Nie chodziło o
ratowanie rozmyślnie rujnowanej gospodarki chłopskiej, lecz o jej
likwidowanie. Bowiem spowodowana tym niewypłacalność
umożliwia konfiskatę gospodarstw rolnych wycenionych często
jako nieużytki na około 10% wartości. Uzasadniono to spadkiem o
40% hodowli i zasiewów, ale jest to wyłącznie spowodowane
celową polityką finansową władzy niszczącej polskie rolnictwo, jako
konkurencyjne wobec USA i EWG. Podobnie niszczy się PGR-y,
których ziemia odmawiana chłopom, przeznaczona jest dla
obcokrajowców, głównie Niemców, także dla hierarchii kościelnej.
To zbrodnicze i niespotykane w dziejach okradanie przez
Żydów Narodu Polskiego oraz pozbawianie go podstaw dobrobytu i
suwerenności nazywa się restrukturyzacją i prywatyzacją. Jest to
planowa wyprzedaż obecnemu kapitałowi ponad 70% zasobów
surowcowych, przemysłu, rolnictwa, obiektów handlowych i
usługowych oraz mieszkalnych.
Całkowita prywatyzacja, nawet wyłącznie na rzecz
Polaków jest taką samą zbrodnią jak całkowite upaństwowienie.
Przed wojną fabryki państwowe były lepsze od fabryk prywatnych.
Ale obecna prywatyzacja jest o tyle niebezpieczniejsza od
upaństwowienia, że przeprowadza się ją na rzecz obcokrajowców,
a nie Polaków. Jeśli nawet załogi pracownicze otrzymują 20%
własności, to jest to tylko łapówka za zgodę na sprzedaż obcemu

niepodległości. Władza zamieniła okupację żydowsko-radziecką na
okupację żydowsko-amerykańską i niemiecką. Na miejsce dawnej
flagi czerwonej zaczyna coraz częściej pojawiać się w Polsce flaga
amerykańska, informująca Polaków, komu teraz podlegają.
Zostaliśmy ściśle podporządkowani USA, którego sojusznikami
przeciwko Polsce i Słowiańszczyźnie są Niemcy, Izrael.
Prezydent, premier, rząd, Sejm i Senat realizują od początku po
dzień dzisiejszy interesy żydowsko-amerykańskie i niemieckie
przeciwne interesom Narodu Polskiego. Interesów tych strzegą
doradcy amerykańscy, izraelscy i niemieccy zatrudnieni w
ministerstwach finansów, przekształceń własnościowych,
przemysłu i handlu, rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
współpracy gospodarczej z zagranicą, spraw zagranicznych, spraw
wewnętrznych, obrony narodowej i innych. W podobny sposób
doradcy radzieccy kierowali naszymi ministerstwami w okresie
komunizmu. Nadzór KGB został zastąpiony nadzorem CIA i
Mossadu, które panoszą się w Polsce przenikając do wszystkich
naszych struktur państwowych.
Władza solidarnościowa, rozpoczynając wrogą wobec
Polski działalność, zastosowała skuteczny chwyt propagandowy.
Nie posłużyła się związaną z Żydami masońską gwiazdą
pięcioramienną stanowiącą święty symbol USA i EWG, a nie tylko
ZSRR. Taki błąd popełniła komuna. Jak niegdyś Krzyżacy, wróg
solidarnościowy przeszedł pod znakiem krzyża. Żydzi-komuniści
byli zawsze obcy Narodowi Polskiemu, a przez to na dalszą metę
niegroźni. Także solidarnościowi Żydzi-demokraci nie są w stanie
pozyskać Polaków na szczęśliwą gwiazdę EWG.
Najniebezpieczniejsi są Żydzi-katolicy, a zwłaszcza Żydzi-księża,
bowiem są przez wielu niesłusznie uważani za Polaków i w swej
antypolskiej działalności żerują na zaufaniu narodu do religii.
Dlatego władza żydowska, chcąc uchodzić za polską, publicznie
manifestuje swój katolicyzm i występuje w otoczeniu księży, ab
zdobyć zaufanie i uznanie Polaków dla swych antypolskich decyzji.
Dlatego w Belwederze, Sejmie, ministerstwach, urzędach, Wojsku
Polskim pojawiają się krzyże i kaplice, lecz bez figur, obrazów
Maryi, świętych, jako zasłona dla niemoralnej i antypolskiej
działalności władzy.
Władza pod pozorem reform i w imię chrześcijaństwa
niszczy dotkliwie cały nasz Kraj. Jest to trzeci etap zniszczeń,
dokonywany jak poprzednie etapy przez tych samych żydowskich i
niemieckich wrogów działających w ścisłym sojuszu przeciwko
Polsce. Zniszczenia dokonane już przez żydo-solidarność są w
niektórych dzidzinach większe, niż zniszczenia dokonane przez
żydokomunę.
Zniesienie niewydajnego komunizmu nie powinno
obniżyć stopy życiowej Polaków, lecz powinno ją podnieść tym
bardziej, że ustał rabunek dokonywany przez ZSRR, nie ulega
zniszczeniu przejęta w dobrym stanie gospodarka komunistyczna a
wydajniejszy ustrój trwa już 4 lata. Polska jest ponadto jednym z
najbogatszych krajów Europy. Tymczasem warunki życia w Polsce
pogarszają się stale. Tak bowiem w imieniu USA postanowił Bank
Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy nakazując władzy
w Polsce stałe obniżanie dochodów ludności, zmniejszanie
produkcji, zwiększanie bezrobocia oraz sztuczne wyzwalanie
zadłużenia i bankructwa dochodowej gospodarki. Jest to
konieczne dla przyspieszenia zaniżenia wartości polskiej
gospodarki, a przez to przyśpieszenia rozpoczęcia wykupu polskiej
gospodarki przez obcy kapitał. Dlatego nakazowo, bez
uzasadnienia ekonomicznego zaniża się zarobki oraz zawyża
ceny, czynsz, podatki i procenty od kredytów. Tym sposobem
hamuje się sztucznie całą Polską gospodarkę. Ale zwalnia się od
8

polskiej własności. Natomiast obca własność w Polsce ma być
przeważająca.
Wzrost wyprzedaży obcokrajowcom polskiego majątku
narodowego zwiększa nędzę i bezrobocie Polaków. Zwiększa
także uzależnienie i zagrożenie ze strony innych Krajów, a
zwłaszcza Niemiec uzyskujących tą drogą to, co w 1945 roku
słusznie utraciły. Przejmowanie naszej gospodarki na własność
przez obcokrajowców likwiduje nadzieję na poprawę sytuacji w
przyszłości. Bowiem podstawą dobrobytu jest własność.
Bogactwo i niezależność bierze się z własności. Kto ją utraci, nie
może być ani wolny, ani bogaty. Ubożeje i staje się zależny od
właściciela. O własności decyduje właściciel a nie najemnik.
Polska i Polacy mają być pozbawieni własności. W Polsce
właścicielami mają być obcokrajowcy a najemnikami Polacy. W
takiej sytuacji o Polsce i Polakach będą decydować obcokrajowcy.
Póki polscy robotnicy pracują w polskich fabrykach państwowych,
mogą o nich współdecydować. Jeśli te fabryki będą własnością
obcokrajowców, polscy robotnicy o niczym decydować nie będą,
decydować będą obcy właściciele. Jeśli Polska i Polacy stracą
własność, staną się najemnikami pracownikami obcych, dowolnie
przez nich wyrzucanymi z pracy i dowolnie przerzucanymi do pracy
z kraju do kraju, tam gdzie kapitaliści będą mieli z nich większe
zyski.
W Polsce natomiast jako łamistrajków zamierza się
zatrudnić tańszych robotników azjatyckich i afrykańskich. Obca
własność w naszym Kraju to dyktowanie Polsce przez inne Kraje
warunków gospodarczych i politycznych, bo właściciele decydują o
wszystkim. Sytuację naszą pogarszają finansowe afery
przestępczych spółek żydowsko-rządowych, które ogałacają
Polskę z bilionów złotych przerzucanych do Izraela i na Zachód.
Ich najwybitniejszymi przedstawicielami są ludzie będący
w tej chwili u władzy.
Celowemu niszczeniu ulega budownictwo mieszkaniowe,
choć brakuje nam mieszkań. Sztucznie zawyżanie cen
budowanych mieszkań uniemożliwia ich wykup przez
oczekujących. W tych żydowskich machinacjach finansowych
chodzi tylko o to, by puste mieszkania sprzedawać
obcokrajowcom. Podobne znaczenie ma nieuzasadniony, ale
celowy wzrost opłat mieszkaniowych. Niemożność ich opłacenia
powoduje wyrzucanie ludzi z mieszkań, które sprzedaje się obcym
obywatelom. Polakom oferuje się masowo budowane baraki lub
ulicę, a Żydom mieszkania. Już 500 domów czynszowych w
Krakowie przekazuje na własność Żydom z Izraela nie mającym
nawet Polskiego obywatelstwa, a w Szczecinie znacznie więcej
domów przekazuje się Niemcom. Zawyżają oni opłaty
mieszkaniowe Polakom lub wyrzucają ich z mieszkań. Zagraża to 9
milionom Polaków lokatorów mieszkań czynszowych w całej
Polsce. Żydowscy kierownicy Zrzeszenia Właścicieli
Nieruchomości porównują tych Polaków-lokatorów do pluskiew,
które zagnieździły się w ich żydowskich kamienicach.
Żydowskie hasło „Wasze ulice, nasze kamienice” jest
aktualne dzięki Żydowi-komuniście, ministrowi budownictwa
Bratkowskiemu i jego nowemu ładowi mieszkaniowemu. Mamy już
kilkadziesiąt tysięcy ludzi bezdomnych, żyjących i umierających z
głodu i z zimna na ulicach i w kanałach. Radzimy jednak władzy
przwrócić ludziom mieszkania, zaniechać eksmisji i zburzyć baraki.
W przeciwnym bowiem razie, w tych właśnie barakach Naród
umieści wkrótce wszystkich członków solidarnościowej władzy od
prezydenta do burmistrzów tak ochoczo przydzielających tereny na
ich budowę.

polskiej fabryki. Nie daje to pracownikom zysku ani prawa do
decyzji.
Im taniej nabywają własność obcokrajowcy, tym większe
nagrody lub udziały dają przedstawicielom władzy, nawet za
korzystne dla Zachodu głosowania, na przykład za głosowanie za
przyjęciem ustawy zezwalającej na wykup ziemi przez
obcokrajowców, otrzymują posłowie pieniądze od służb
amerykańskich, izraelskich i niemieckich. Nie dość, że miesięczne
zarobki każdego z rządzących przekraczają 50, 100 a nawet 200
milionów zł, to z innych niekontrolowanych dochodów rosną szybko
ich zagraniczne konta i rezydencje, jak na przykład Suchockiej,
Wałęsy, Kuronia.
Na baczną uwagę zasługuje zamach na polskie
górnictwo i hutnictwo, a więc na podstawę całej gospodarki i
suwerenności Państwa. Większość kopalń i hut na Górnym Śląsku
ma ulec likwidacji lub być sprzedana zagranicy jako jej rezerwa
produkcyjna. Około 300 tysięcy górników i hutników ma być
pozbawionych pracy. Polska ma tylko wydobywać i wywozić za
bezcen węgiel koksujący, którego brakuje EWG. Na przykład z
węgla wałbrzyskiego wytwarza się koks odlewniczy, eksportowany
z Polski na cały Świat, także do Japonii. Natomiast Polska ma
sprowadzać z Zachodu droższy i gorszy od śląskiego węgiel
energetyczny i opałowy. Władza zamierza zniszczyć polskie
górnictwo, jako konkurencyjne wobec EWG i USA. Świadczy o tym
rządowy zakaz eksportu polskiego węgla, na który jest duże
zapotrzebowanie za granicą. Nie ma to nic wspólnego z
gospodarką rynkową, którą podobno wprowadzamy. Jest to
gospodarka nakazowa. Eksport nasz nie załamuje się, tylko się go
zakazuje na rozkaz EWG. Polska jest światową potęgą węglową
mieszczącą się w pierwszej dziesiątce. Ma być wyeliminowana
jako skuteczny konkurent, a Światowy rynek węglowy łącznie z
polskim ma opanować USA, Kanada, Australia, RPA, EWG.
Górnicy polscy jako doskonała i tania siła robocza mają być
zmuszani bezrobociem do szukania pracy w Australii, Kanadzie, i
RPA, gdzie już są przerzucani przez ośrodki rekrutacyjne.
Podobnej wyprzedaży bądź zniszczeniu ulega przemysł
zbrojeniowy, jeden z najlepszych na Świecie, bowiem USA
zamierza rozbroić Polskę, by ją łatwiej opanować. USA zamierza
również być głównym producentem i jedynym eksporterem broni.
Dlatego władze amerykańskie i niemieckie w tak bandycki sposób
traktują bezprawnie więzionych i sądzonych polskich producentów
broni, bojąc się polskiej konkurencji. Dlatego dziennikarze
niemieccy fabrykują afery wokół handlu przez Polskę bronią, by
nas kompromitować i wypierać z rynku.
Niszczy się także i wyprzedaje przemysł stoczniowy,
lotniczy, samochodowy, maszynowy, narzędziowy, włókienniczy.
Przemysł miedziowy, jeden z największych na Świecie, zamierza
się sprzedać spółce żydowsko-amerykańskiej. USA chce być
monopolistą na światowym rynku miedziowym.
Groźną formą jest wyprzedaż obcokrajowcom naszych
gazet, stacji telewizyjnych i radiowych, ośrodków sztuki i kultury.
Umożliwia to obcym politykom kształtowanie świadomości Polaków
i wynaradawiania zwłaszcza młodzieży.
W obce ręce przechodzą nawet polskie szpitale, jak na
przykład szpital w Częstochowie sprzedany Żydom amerykańskim.
Nie będzie on miał obowiązku przyjmowania chorych Polaków. Nie
mogą oni przeszkadzać leczącym się Żydom.
Wyprzedaż to żydowsko-amerykańska i niemiecka
kolonizacja Polski. Polskę wykupuje Zachód, ale Polska nie może
wykupywać majątków w krajach zachodnich, bo jest to prawnie
uniemożliwione. W żadnym Kraju Świata nie ma i nie będzie
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przyznanych Kościołowi nadmiernych dotacji w budżecie i
przeznaczenia ich części na głodujące dzieci, najniżej
zarabiających, bezrobotnych i emerytów. Episkopat nie
zrezygnował z nadmiernych dotacji Państwa, choć Kościół jest
najbogatszą instytucją w Polsce, a dostojnicy kościelni, wraz z
członkami władzy państwowej, są najbogatszymi ludźmi w Kraju.
Podobnie jak budżet, na rozkaz Międzynarodowgo
Funduszu Walutowego, Sejm uchwalił 30 kwietnia 1993 program
powszechnej prywatyzacji, stwarzający kolejne dogodne warunki
do przejmowania polskiej gospodarki przez obcy kapitał.
Przyznanie wszystkim obywatelom akcji, w sumie niewielkiej części
majątku narodowego, ma zachęcić Naród do prywatyzacji, z której
w przeważającej większości korzystają obcokrajowcy. Żydowski
złodziej przywłaszczający sobie Polskę, niewielką część łupu daje
prawowitemu właścicielowi, czyli Narodowi Polskiemu, by uciszyć
jego protesty. Zakłada przy tym, że nędza zmusi Polaków do
wyzbycia się tych małych, rozproszonych i nic nie dających akcji na
rzecz obcokrajowców, którzy wykupują je za wyższe ceny, i tak
zaniżone wobec rzeczywistości wartości przedstawianych
obiektów. W ten sposób obcy kapitał przejmie także część
gospodarki, przyznanej na własność wszyskim Polakom. I jak
Solidarność, w przypadku budżetu, tak Sojusz Lewicy
Demokratycznej w przypadku powszechnej prywatyzacji udawał
wobec robotników, że jest przeciwny, a w rzeczywistości jako jej
zwolennik przesądził w głosowaniu o jej uchwaleniu przez Sejm.
Raz jeszcze komunistyczna lewica Żyda-Kwaśniewskiego dała
dowód pełnej zgodności z solidarnościową prawicą ŻydówKrzaklewskiego, Mazowieckiego, Chrzanowskiego, Olszewskiego,
Kaczyńskiego, Maciarewicza i Moczulskiego. Na nic nie zdadzą
się udawane między nimi spory. Dlatego Polacy pozbawiając
Solidarność władzy, nie dadzą jej lewicy, o czym marzyli na
pierwszmajowej manifestacji w Warszawie Żydo-Polacy. Lewicoprawicowy program powszechnej prywatyzacji trzeba odrzucić albo
nie wykupując akcji, albo pożyczając je po wykupieniu jednej
narodowej organizacji i stwarzając w ten sposób dużą koncetrację
kapitału w jednym opozycyjnym, narodowym ręku, poza zasięgiem
żydowskiej władzy.
Największymi stratami spowodowanymi przez obecną
władzę są, jak poprzednio, straty ludzkie. Pogarsza się stan
zdrowia i postępuje demoralizacja Narodu, w tym nawet dzieci,
głównie przez celowe rozpowszechnianie nikotynizmu, narkomanii,
alkoholizmu. Żydowscy nauczyciele i władze oświatowe specjalnie
tolerują nagminne palenia papierosów nawet w szkołach
podstawowych. Niepokojąco wzrasta liczba chorych na AIDS.
Moralnym łajdactwem jest współudział władzy w wykorzystywaniu
Polek do, tak zwanych, usług erotycznych dla obcokrajowców w
Polsce i za granicą. U Żydów wszystko jest usługą, handlem,
pieniądzem, towarem. Moralnie odrażającą zbrodnią jest
usankcjonowane przez władzę adoptowanie albo wręcz
sprzedawanie małych dzieci za granicę między innymi jako
dawców części ciała na przeszczepy. W dalszym ciągu ogranicza
się przyrost naturalny, który jest dzisiaj najniższy od czasu
zakończenia wojny. Nadal zachęca się kobiety do zabijania dzieci
nienarodzonych przez brak pomocy dla kobiet z dziećmi, obniżanie
zasiłków na dzieci. Natomiast rozwija się emigrację. Już kilkaset
tysięcy osób opuściło Polskę za władzy Wałęsy, w tym dużo
młodzieży i fachowców oraz prawie 30% naukowców. Władza
zamierza zmusić do wyjazdu z Polski miliony Polaków a na ich
miejsce osiedlić 5 milionów Żydów i Niemców jako właścicieli.
Planuje się napływ wielu innych narodowości, by przez mieszanki
etnicznie zniszczyć Naród Polski tak jak za poprzedniej Żydo-

Sytuację ludzi pogarszają płatne leki i lecznictwo oraz
płatne szkolnictwo. W dodatku te ważne i niezbędne służby
społeczne niszczy się i ogranicza w drastyczny sposób. Likwiduje
się zakładową i szkolną służbę medyczną, ośrodki zdrowia i
szpitale. Likwiduje się szkoły, instytuty naukowe, uczelnie i ośrodki
kultury a zwłaszcza biblioteki.
100 tys., nauczycieli ma zostać bez pracy. Spada liczba
ludzi z wyższym i średnim wykształceniem. Dostęp do szkolnictwa
średniego i wyższego będą mieli głównie Żydzi jako ludzie bogaci.
Dla ogółu Polaków przewiduje się ograniczenia obowiązkowego
wykształcenia do szkoły podstawowej. W ten sposób Polacy będą
wyeliminowani z warstwy inteligenckiej, która ma być złożona
wyłącznie z Żydów.
Dzisiejsza władza postępuje z Narodem Polskim tak jak
Hitler zaniżając wykształcenie i przygotowując Polaków do roli
niewykwalifikowanych robotników w niemieckich fabrykach, pod
niemieckim nadzorem. Towarzyszy temu wynaradawianie Polaków.
Prowadzi do tego ośmieszanie i tępienie patriotyzmu, fałszowanie
historii i współczesnej rzeczywistości, pogarda dla wszystkiego co
polskie a kult wszystkiego co obce, amerykanizacja, judeizacja
życia, zwłaszcza przez programy szkolne, telewizyjne i filmowe.
Żydzi-nauczyciele historii w ustalony odgórnie sposób przekonują
dzieci i młodzież o odwiecznej niemieckości naszych Ziem
Zachodnich. Obce dzieła sztuki, nazwy, reklamy i szyldy wypierają
polski język i obyczaj. Nawet nauka religii, ambona i spowiedź są
wykorzystywane przez księży-Żydów, głównie katechetów do
głoszenia nadrzędności Narodu żydowskiego, do judeizacji
Polaków i wymuszania na nich posłuszeństwa wobec żydowskiej
władzy. Straszy się młodzież karami za przeciwstawianie się
dominacji Żydów, czyli za antysemityzm uznany przez papieża
grzechem. Tylko patrzeć, jak zacznie się nauczać, że cnotą i
dobrymi uczynkami Żydów jest zabijanie i okradanie Polaków.
Prasa, radio i telewizja znowu dziś kłamią, jak za komuny. Wciska
się Polakom na siłę żydowski, amerykański i niemiecki punkt
widzenia. W telewizji nie ma prawdy, której Polacy muszą szukać
w bacznym obserwowaniu rzeczywistości, a zwłaszcza życia
politycznego i gospodarczego w naszym niszczonym kraju.
Kolejną próbą całościowego rujnowania Kraju jest
uchwalony przez Sejm 13 lutego 1993 roku budżet
Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski. Ten
bandycki budżet pogarsza warunki życiowe Polaków, głodzi polskie
rodziny i dzieci, niszczy wiele dziedzin życia, a zwłaszcza naukę,
szkolnictwo, służbę zdrowia, Wojsko Polskie, niszczy polską
gospodarkę stwarzając dogodne warunki do jej przejmowania
przez kapitał zagraniczny. Budżet nie przeszedłby, gdyby nie
Wałęsa i Krzaklewski. Wałęsa zaszantażował posłów
rozwiązaniem Sejmu jeśli nie uchwalą budżetu do końca lutego.
Stąd część posłów, przeciwnych budżetowi, wolała dla własnej
kariery głosować za budżetem. Krzaklewski natomiast jawnie na
zebraniu zobowiązał uchwałą posłów Solidarności do głosowania
przeciw budżetowi tylko po to, by nie stracić poparcia robotników.
Tajnie natomiast zobowiązał wszystkich do głosowania za
budżetem. Głosy posłów Solidarności zadecydowały o uchwaleniu
tego antypolskiego i antypracowniczego budżetu. Krzaklewski,
jako rządzący Żyd, chciał tego budżetu, podobnie jak Wałęsa,
Suchocka i cały rząd. Ale Krzaklewski chciał uchodzić za obrońcę
robotników przed złym rządem. Mamy nadzieję, że po tym
oszustwie Krzaklewskiego – antypolskiego łajdaka nie znajdzie się
ani jeden robotnik wierzący tej żydowskiej bandzie
solidarnościowej. Zjudaizowany episkopat namawiany do
finansowych ustępstw, nie zgodził się na zmniejszenie
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do Rosji. Dlatego Wałęsa i Onyszkiewicz tak usilnie i służalczo
zabiegają o rozmieszczenie jednej dywizji amerykańskoniemieckiej na granicy Polski z Ukrainą i Białorusią.
W styczniu 1993 roku Onyszkiewicz zawarł w Bonn
porozumienie o współpracy wojskowej z Niemcami. Ma ono
antypolski i antysłowiański charakter. Porozumienie to
podporządkowuje Wojsko Polskie niemieckiemu i jest skierowane
przeciwko Nowej Jugosławi, Węgrom, Czechom, Słowacji,
Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rosji. Nawet Sejm wyłączono z
uczestnictwa z zawarciu porozumienia. Tego, żydowskiemu
gangsterowi Onyszkiewiczowi, darować nie wolno.
Szczytem antypolskiego łajdactwa Wałęsy była
noworoczna rozmowa telefoniczna z żydowskim prezydentem USA
Clintonem w styczniu 1993 roku. Wałęsa prosił swojego pana o
obecność wojsk amerykańskich w całej Europie, bo różnie może
być, bo bez politycznej i wojskowej obecności Ameryki Europa
popełnia błędy. Wałęsa prosił o amerykańską okupację Europy, w
tym i Polski. Jest to wystąpienie nie tylko przeciwko Polsce, ale
przeciwko wszystkim Krajom Europy. Wałęsa dobrze służy swym
amerykańskim panom, którzy dużo płacą i dużo wymagają od
swych amerykańskich agentów, ale jeszcze więcej biorą od
podbijanych Narodów. Nawet komuniści nie wzywali tak bezczelnie
armii radzieckiej do Polski.
Wałęsa to Szakal naszych czasów. Przejdzie on do
historii jako Wałęsa-niszczyciel, jako złoczyńca i zdrajca. Ale mimo
wszystko, nawet on i jemu podobni muszą wiedzieć, że Święta
Polska Ziemia jest dostępna tylko dla Wojska Polskiego.
Zamierzony podbój Słowiańszczyzny został ułatwiony
przez zrealizowanie wielkiego planu USA – zjednoczenia Niemiec z
równoczesnym rozpadem Państw Słowiańskich. Do tego planu
dostosowało się ZSRR i Czecho-Słowacja rozpadając się na
osobne Państwa. W rozpadzie Czecho-Słowacji i poddaniu Czech
wpływom niemieckim szczególnie złowieszczą rolę odegrał
żydowski nacjonalista, Havel – obecny prezydent Czech, wielki
przyjaciel Wałęsy i wszystkich rządzących żydów
solidarnościowych. Do planu USA nie dostosowała się Jugosławia
broniąc swej państwowej całości. Do jej rozpadu doprowadzono
siłą. USA i EWG a zwłaszcza Niemcy wywołały w Jugosławii wojnę
domową. Posłużyły się w tym celu mniejszością niemiecką i
żydowską i takimi agentami, jak Żyd-Tudjman-były komunista a
obecny prezydent Chorwacji. Tudjman i Havel to rzecznicy
odbudowania niemieckiego Państwa austro-węgierskiego,
podporządkowującego sobie rozbite Narody Słowiańskie. Wojnę w
Jugosławii poparł Watykan i miejscowy kler katolicki. Watykan
nawoływał katolickich Chorwatów – dawnych sojuszników Hitlera
do walki z prawosławnymi Serbami – przeciwnikami Hitlera.
Władza Wałęsy prowadziła nabór polskich ochotników do wojska
chorwackiego przeciwko Serbom. Tę nieszczęsną wojnę
narzucono Krajowi zasłużonemu w walce z hitlerowskimi
Niemcami. Jugosławia wraz z Polską broniła wtedy Europy
kosztem straszliwych ofiar. Po wojnie Jugosławia nie uległa ani
ZSRR, ani USA. Dzisiaj osamotniona, uległa przemocy. Ale
pomimo rozpadu Jugosławii i uzależnienia Słowenii i Chorwacji od
USA i Niemiec swej niepodległości broni nadal Nowa Jugosławia,
zorganizowana wokół Serbii. Dlatego w imieniu USA żydowski
szowinista Brzeziński wzywa NATO do wojny z Nową Jugosławią i
podporządkowania Serbii Amerykanom i Niemcom. To, co
publicznie mówi Brzeziński, jest nie tylko przejawem jego
politycznego bandytyzmu, ale także głupoty odkrywającej tajne
plany USA. Brzeziński kilka już razy rozprawiał o udanym rozbiciu
Jugosławii, które trzeba kontynuować odrywając od Serbii Kosowo,

komuny. Przygotowaniem do tego jest wprowadzenie niemieckich
nazw, języka niemieckiego do polskich kościołów i szkół, powstanie
w Polsce niemieckich szkół i organizacji, odbudowywanie
niemiecko-hitlerowskich pomników, organizowanie wspólnych z
Niemcami euroregionów, planowanie wolnych miast Szczecina i
Gdańska oraz autonomii Śląska i Pomorza, a potem włączenie do
Niemiec całych naszych Ziem Zachodnich i Północnych. Dzisiaj
widać to wyraźnie, że władza przeprowadza 5-ty rozbiór Polski,
początkiem jest dzielenie Kraju na autonomiczne euroregiony, z
których Pomerania (po Polsku – Pomorze), Odra, Nysa, Śląsk –
Morawy mają być wcielone do Niemiec. Euroregiony Karpaty, Bug
i inne mają być oddane pod zarząd EWG. Za tę haniebną zbrodnię
dokonywaną na Polsce odpowiadają bezpośrednio Wałęsa,
Suchocka i Skubiszewski oraz Milczanowski i szef UOP-Konieczny.
Współautorem niemczenia Polski i Jej rozbicia na
eruoregiony jest udający Polaka żydowski polityk amerykański –
Brzeziński (mason o wysokim stopniu wtajemniczenia) oraz
współpracujący z nim Żyd Nowak-Jeziorański. Usypiają oni naszą
czujność wobec Niemców. Tymczasem jest historyczną prawdą,
że niemcy traciły w wojnie a zyskiwały w pokoju. Zatem Niemców
należy się obawiać właśnie w okresie pokoju. Nigdy wojna nie
przyniosła im takich zdobyczy, jak pokojowa ekspansja. Dziś
Niemcy chcą zdobyć nasze obszary przez wykup i zasiedlenie,
przy uroczystym uznawaniu naszych granic. W taki pokojowy
sposób, bez wojny, straciliśmy na rzecz Niemiec w XIII wieku Śląsk
i Pomorze. Teraz też mamy je stracić. Wtedy i teraz naczelny
orgument germanizatorów to niemiecko-polska wspólnota
chrześcijańska popierana przez tamtejszą i obecną hierarchię
kościlną.
Ukoronowaniem tego wszystkiego ma być włączenie
Polski do wrogiego nam EWG, który judaizuje i amerykanizuje
Europę, miesza Narody i robi z nich beznarodową masę roboczą
posłuszną żydowskiej władzy. Ta żydowsko-niemiecka
międzynarodówka, na usługach USA, ma przejąć nasze bogactwa i
odebrać resztki suwerenności.
Dla ułatwienia tego, rozbraja się i pomniejsza Wojsko
Polskie do 100 tysięcy żołnierzy i zwalnia ze służby wielu dobrych
oficerów. Wojsko Polskie podporządkowuje się Zachodowi szkoląc
Polskich oficerów w Niemczech, USA i w Izraelu. Dawnych
żydowskich oficerów politycznych zastępuje się żydowskimi
dziekanami i kapelanami siejącymi w wojsku anarchię i
antynarodowy pacyfizm oraz podważającymi autorytet dowódców
wojskowych. Kapelani-Żydzi, jako obcy agenci, wychowują nasze
wojsko w duchu antypolskim, wymuszają podstawy prożydowskie,
proamerykańskie i proniemieckie. Wykorzystują do tego nawet
spowiedź.
Zmniejszeniu i wycofaniu Wojska Polskiego z Ziem
Zachodnich towarzyszy organizowanie w Strogardzie Szczecińskim
brygady niemiecko-polskiej. Główną siłą w Polsce mają być
okupacyjne, niemieckie i amerykańskie wojska NATO. Władza
głosi, że Polsce już nic nie zagraża, bo nie ma już ZSRR. Ale,
jednocześnie władza wzywa wojska NATO. Mają one ugruntować
amerykańską okupację Polski i bronić żydowskiej własności i
władzy przed wyzyskiwanymi i strajkującymi Polakami. Mają one
być przyczółkiem do ewentualnego uderzenia na słowiańską
Ukrainę, Białoruś, Litwę a nawet Rosję. Mówili o tym poufnie,
żydowscy politycy Olszewski, Szermietiew, Maciarewicz,
Onyszkiewicz, Komorowski i Wałęsa, a publicznie Parys. Ten
„żydowski Napoleon” zapowiedział, że w przypadku
podejrzanych ruchów wojska rosyjskiego na jego własnych
ziemiach, Wojsko Polskie z bratnim wojskiem niemieckim wkroczy
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Żydzi muszą przegrać tak, jak przegrały Niemcy Hitlera. USA jako
imperialny, antynarodowy Kraj wielu przeciwstawnych sobie kultur,
ras i Narodów, może się rozpaść tak jak ZSRR.
Jest wiele prawdy w powiedzeniu: USA – Żydowskie
imperium zła. Jak inaczej nazwać Państwo największej
demoralizacji, największych światowych przestępstw, którego
wojsko jest wszędzie, a ostatnio wkracza do Somalii i szuka
surowców a zwłaszcza ropy zamiast szybko rozdawać żywność
głodującym ludziom, zniszczonego przez Zachód Kraju. W
relacjach z tej interwencji, żołnierze amerykańscy są
humanitarnymi bohaterami a miejscowi – somalijskimi bandytami.
Somalia, Jugosławia, Irak a przedtem Wietnam, Korea i
inne Kraje to przykłady, do czego agresywne USA doprowadziło
ONZ. Była to od początku niesprawiedliwa organizacja
umacniająca antynarodowy porządek jałtański, kierowana przez
wielkie mocarstwa podporządkowujące sobie pozostałe Państwa.
Dziś USA skompromitowało ONZ i uczyniło zeń narzędzie swego
panowania, przy pomocy którego prowadzi podbój wielu Narodów.
Żydom i Niemcom, póki jeszcze są w sojuszu, pozostaje
przez krótki już czas, możliwość skłócania ze sobą Słowian i
przeciwstawienie sobie nawzajem Polaków, Ukraińców, Rosjan i
innych. Uzasadnieniem są komunistyczne zbrodnie, rzekomo
dokonywane przez Rosjan. Ale coraz powszechniej wiadomo, że
komunistyczne zbrodnie i na Rosjanach i na Ukraińcach i na
Polakach dokonywali Żydzi z NKWD, łącznie z najhaniebniejszą
zbrodnią katyńską. I jak prawdzie spojrzeć w oczy, to zabójstwa
Polaków, dokonywane przez Ukraińców były wielką prowokacją
inspirowaną przez sowieckich Żydów i hitlerowskich Niemców. To
obcy siali i sieją niezgodę między Polakami i Rosjanami, między
Polakai i Ukraińcami, Białorusinami i Litwinami, żyjących niegdyś
razem w Królestwie Jagiellonów,jako pierwszym mocarstwie
Europy. Dziś żyjąc w osobnych Państwach narodowych,
rozwijajmy tym bardziej łączącą nas słowiańską zgodę.
Tego pragnie Naród Polski. W tym upatruje źródło potęgi
i dobrobytu. Polacy w coraze bardziej świadomy sposób
przeciwstawiają sie żydowskiej władzy. Naród wreszcie zrozumiał,
że to co dzieje się z Polską nie jest nieuchronną koniecznością,
lecz celową działalnością żydowskiej władzy, którą można i trzeba
powstrzymać. Dlatego Polscy tym razem stanowczo wystąpili
przeciw wyprzedaży Polski oraz włączeniu nas do EWG i NATO.
Masowo przeciwstawiliśmy się rosnącej nędzy i bezrobociu. Strajki
nauczycieli, lekarzy, górników, kolejarzy w maju 1993 roku były
tego wyrazem. Naród powszechnie złorzeczył Walęsie, Suchockiej
i rządowi, Sejmowi i Senatowi. Żądano natychmiastowego
ustąpienia złowieszczego rządu, a potem przedterminowych
wyborów Sejmu, Senatu i prezydenta.
Pod naciskiem burzącego się Narodu, Sejm odwołał rząd
chąc ratować własną pozycję. Ale rząd był dla Żydów ważniejszy,
niż Sejm. Dlatego Walęsa uratował rząd rozwiązując w czerwcu
Sejmu i Senat i wyznaczając wybory na dzień 19 września 1993
roku. Chodziło o to, aby prezydentowi i rządowi jako jedynej
niekontrolowanej władzy ułatwić wyprzedaż Polski i wejście do
EWG i NATO. Minister Lewandowski wielokrotnie mówił wtedy o
konieczności przyspieszenia wyprzedaży polskiej gospodarki
obcemu kapitałowi, bowiem nie wiadomo, czy nowa wybrana we
wrześniu władza nie powstrzyma tego procesu. Między innymi
sprzedaż na Opolszczyźnie Niemcom za bezcen najlepszej
cementowni Górażdże to wynik tego przyspieszenia. Aby złagodzić
protesty Polaków, Lewandowski formalnie sprzedał cementownię
podstawionym Belgom, a oni natychmiast odsprzedali ją Niemcom.
Za taką tanią wyprzedaż w 1993 roku 200 najlepszych fabryk

przez wprowadzenie tam wojska amerykańskiego i wywołania
powstania mniejszości albańskiej. Gdyby ktoś miał jeszcze
wątpliwości, kto prowokuje wojnę w Jugosławii, to Brzeziński mu to
wyjaśnia z rozbrajającą amerykańską szczerością. Drugi szczery
polityk, oczywiście demokrata, kanclerz Kohl (Żyd) żąda
zaopatrzenia w broń Muzułmanów i Chorwatów, by mogli
skuteczniej walczyć z Serbami i pomiędzy sobą. Nie chodzi więc o
uśmierzenie jugosłowiańskiej wojny, ale o jej potęgowanie i
rozszerzanie. Nie lubi się Serbów, bo nie chcą być żydowskoniemieckimi pachołkami.
Jest prawdą, że wojska NATO mają zamiar wejść do
wszystkich Krajów Jugosławii, do Albanii, Bułgarii, Węgier,
Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii. Wobec
rozwiązania Układu Warszawskiego i wycofania wojsk radzieckich
z Krajów Europy, opanowywanie tych Krajów przez wojska NATO
jest jawnym dowodem podbijania całej Europy przez USA i
Niemcy.
W tej sytuacji, zawierane przez władzę Wałęsy sojuszy z
Krajami EWG i NATO jest zgubne dla Polski. USA jest
zdradzieckim sojusznikiem. Już raz wydało Polskę Związkowi
Radzieckiemu, a teraz wydaje nas Niemcom i wraz z nimi chce nas
skolonizować. Taką politykę zależności od USA, Niemiec i Izraela,
a wrogości do Krajów Słowiańskich prowadzi Żyd-minister
Skubiszewski. Jest on autorem haniebnego traktatu polskoniemieckiego, który zobowiązuje Wojsko Polskie do opuszczenia
Ziem Zachodnich. Zezwala Niemcom na osiedlanie się w Polsce i
wykupywanie ziemi, fabryk i domów, nie zezwalając na to Polakom
w Niemczech. Licząca poniżej 200 tysięcy mniejszość niemiecka w
Polsce ma 7 przedstawicieli w Sejmie, podczas gdy 1,5 miliona
Polaków w Niemczech nie ma nikogo w Bundestagu.
Skubiszewski wie przy tym dobrze, że USA trzyma przy sobie
Niemcy obietnicą dania im polskich Ziem Zachodnich i Północnych
oraz rosyjskiego okręgu królewieckiego. Ten „wielki żydowski
konstruktor” nowego ładu wie także, że Żydzi i USA, podobnie jak
po Pierwszej Wojnie Światowej, pomagają dzisiaj w budowie
Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Myślą bowiem, że Wielkie Niemcy
pomogą Żydom i USA opanować wszystkie Kraje Słowiańskie z
zwłaszcza Rosję, wobec której samo USA jest za słabe. Ale
ostatnie wystąpienia nacjonalistyczne młodzieży w Niemczech
dowodzą, że Kraj ten z wolna przechodzi w ręce Niemców, że
Żydzi i USA tracą w Niemczech władzę.
Przeliczyli się Żydzi jednocząc Niemcy, które obrócą się
przeciwko nim. Przeliczyli się także rozbijając ZSRR, bowiem
uwolniona od komunizmu Rosja zaczyna uwalniać się od Żydów i
przechodzi w ręce Rosjan. Jelcyn żydowsko-amerykański agen
traci już władzę. Podobnie Białoruś i Ukraina odrzucają wszelką
dominację USA. Rozpad ZSRR obnażył USA jako żydowskiego
żandarma Świata, jako najgorszego i jedynego imperialistę
dążącego w imieniu Żydów do zapanowania nad Światem. USA
straciło w ZSRR wygodnego sojusznika, którego mogło obciążać
za wspólne imperialne zbrodnie, samemu uchodząc za
wyzwoliciela Narodów. Panowanie udających wrogów dwóch
zaprzyjaźnionych mocarstw było skuteczniejsze, niż panowanie
jednego. Można było wtedy skłócić i podzielić podbijane Narody,
które przed jednym zaborcą szukały ratunku u drugiego zaborcy i
odwrotnie. Panowanie jednego mocarstwa jest mało skuteczne i
szybko upada, bowiem moblilizuje ono, wyłącznie przeciwko sobie,
wszystkie podbijane Narody. Historia raz jeszcze dowodzi, że
mądrość żydowska się obraca w głupotę. Nikt tak precyzyjnie nie
zawala na siebie budowanych z mozołem struktur jak Żydzi. Zbyt
wielkie zdobycze zawsze przygniatają zdobywców. Dlatego USA i
12

Lewandowski uzyskał zaledwie 400 milionów dolarów czyli tyle, ile
Polaka płaci za 40 dni odsetek od swego zadłużenia, a co starczy
na zbudowanie jednej nowej podobnej wielkości fabryki. Oto wyniki
przyspieszenia żydowskiej wyprzedaży Polski. Podobnie Wałęsa i
Suchocka przyspieszali integrację Polski z EWG i NATO.
Władza przyspieszała niszczenie Polski i Polaków,
przyspieszała wzrost nędzy i bezrobocia szczególnie kończącej
szkołę młodzieży.
Natomiast Naród oczekiwał na wybory niestety
przeprowadzane według antynarodowej i antydemokratycznej
ordynacji wyborczej. Była ona korzystna dla żydowskiej partii
rządzących i opozycyjnych oraz mniejszości niemieckiej, a
niekorzystna dla polskiej partii narodowej. Politycznym
bandytyzmem było uzależnienie rejestracji kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym od zebrania 3000 podpisów wyborców
zamiast 300, które w dodatku okręgowe komisje wyborcze mogły
bez uzasadnienia uznać za fałszywe i odrzucić. Tak też się działo.
Głównie naszej partii niektóre okręgowe komisje wyborcze
odrzucały bez sprawdzania zebrane podpisy jako fałszywe. BBWRowi rejestrowały kandydatów na posłów bez sprawdzania
zebranych podpisów. To nie wyborcy lecz okręgowe komisje
wyborcze bezprawnie decydowały o tym, jakie partie w ilu
okręgach dopuścić do wyborów. Było to poważne ograniczenie
praw wyborczych wszystkich uprawnionych do głosowania, którzy
w wielu okręgach nie mogli głosować na swoje partie
niedopuszczone przez okręgowe komisje wyborcze. Partii takich
nie było także w ogólnopolskim programie telewizji.
Bandytyzmem politycznym było również uzależnienie
wyboru posłów od uzyskania co najmniej 5% głosów wyborców,
zamiast co najwyżej 1%.

Polska Wspólnota Narodowa jeszcze w dniu wyborów 19
września zwróciła się do Państwowej Komsji Wyborczej o
zachowanie w okresie 3 miesięcy oddanych przez wyborców kart
do głosowania i dokumentów zliczających oddane głosy oraz
wszelkich innych dokumentów wyborczych. Umożliwi to
sprawdzenie wyników wyborów w przypadku zaskarżenia ich
prawdziwości. Bowiem w 1991 roku oddane karty do głosowania
zniszczono juz w 2 dni po wyborach, a ich wyniki ogłoszono
dopiero po tygodniu uniemożliwiając jakąkolwiek kontrolę. Tym
razem przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll
już nazajutrz oświadczył publicznie w telewizji, że Polska
Wspólnota Narodowa niesłusznie oskarża go o niszczenie
dokumentów wyborczych, bowiem z tych wyborów będą one
wszystkie zachowane co najmniej przez 3 miesiące.
Oto nam chodziło, by Zoll to powiedział. W oparciu o jego
zapewnienie, złożyliśmy 27 września do Sądu Najwyższego pismo
żądające sprawdzenia ogłoszonych wyników wyborów. Wybory
były bowiem niedemokratyczne i sfałszowane, a ich wyniki
nieprawdziwe i sprzeczne z rzeczywistością narodowościową i
polityczną w Polsce. Żądaliśmy przede wszystkim udostępnienia
nam do kontroli 619359 głosów uznanych za nieważne, stanowiące
4.3% ogólnej liczby głosów. Chcieliśmy sprawdzić na jakie partie
były one oddane i na jakiej podstawie zostały uznane za nieważne.
Podejrzewamy, że w większości mogły to być głosy oddane na
Polską Wspólnotę Narodową i bezprawnie unieważnione. Trudno
bowiem uwierzyć w oficjalne dane, że otrzymaliśmy w Polsce tylko
14989 głosów czyli 0,11%. Znacznie więcej mamy członków.
Nie przeprowadzono jednak kontroli wyników wyborów i
nie udostępniono nam kart do głosowania. To nas upewnia, że
wybory zostały sfałszowane. Powinny być unieważnione i
przeprowadzone ponownie. Tym bardziej, że stały się one
społecznie niekontrolowanym systemem zapewniającym ciągłość
niedemokratycznej władzy mniejszości żydowskiej nad
wyzyskiwaną większością polską. Celem zintegrowanego obozu
rządzącego jest kontrolowanie wyborów i niedopuszczenie polskich
narodowców do polskiego Sejmu.
Podstawową przyczyną zwycięstwa wyborczego
żydowskich komunistów i całkowitego wyeliminowania polskich
narodowców była niedemokratyczna, antynarodowa i
pokomunistyczna ordynacja wyborcza, uchwalona przez
Solidarnościowy Sejm i zatwierdzona przez niby
antykomunistycznego Walęsę. Taka ordynacja wyborcza ułatwiła
zwycięstwo SLD i PSL, nie dopuszczając naszej narodowej partii w
wielu okręgach do rejestracji swych kandydatów na posłów i
ograniczając jej dostęp do telewizji, radia i prasy. Ograniczono tym
samym jedyną skuteczną konkurencję wobec komunizmu, jaką
może być tylko nacjonalizm, a nie solidarnościowy kapitalizm i
liberalizm. Ponadto ordynacja uzależniała wybór posłów do Sejmu
od uzyskania przez partię co najmniej 5% głosów. Było to kolejne
ograniczenie polskiej partii wobec wrogich nam i współpracujących
z SLD niemieckich partii w Polsce, które takich ograniczeń nie
miały i wprowadzały swych posłów do Sejmu każdą najmniejszą
nawet liczbą głosów.
Celowo zła ordynacja wyborcza doprowadziła do tego, że
SLD otrzymując zaledwie 20,41% ważnych głosów mógł zwyciężyć
i wprowadzić 171 posłów stanowiących 37,2 składu Sejmu.
Natomiast partie otrzymujące w sumie około 30% ważnych głosów
nie wprowadziły do Sejmu ani jednego posła. Poza Sejmem
znalazły się siły polityczne popierane przez niemal co trzeciego
głosującego. Do Sejmu nie weszli polscy narodowcy, podczas gdy

Zmieniła się władza – nie zmieniły się cele.
Przeżyjemy powrót komunistów
Budujących tym razem kapitalizm.
Wybory do Sejmu i Senatu 19 września 1993 roku
wygrali komuniści z SLD czyli byłego PZPR i z PSL czyli byłego
ZSL. Istotną przyczyną tego zwycięstwa nie były fałszerstwa
wyborcze, choć popełniano je również na korzyść SLD i PSL, a na
niekorzyść przede wszystkim naszej partii narodowej. Fałszowania
dopuszczały się obwodowe komisje wyborcze, ujmując głosów
jednym partiom a dodając głosów innym partiom, uznając za
nieważne głosy oddane na partie niewygodne dla władzy. Za
nieważne uznano w sumie 4,3 oddanych głosów czyli niemal tyle,
ile potrzeba było partii, aby wprowadzić swych posłów do Sejmu.
Mogły to być głosy oddane na Polską Wspólnotę Narodową.
Niektóre zamknięte obwodowe komisje wyborcze na przykład w
więzieniach i szpitalach zmuszały wyborców do głosowania
przeważnie na SLD i UD. Fałszowania dopuszczały się również
okręgowe komisje wyborcze w zliczaniu głosów komisji
obwodowych. Czyniły to najczęściej na odgórne polecenie.
Fałszowania dopuszczała się wreszcie Państwowa Komisja
Wyborcza zliczając głosy komisji okręgowych. Tutaj głosy
otrzymane przez niewygodne partie przerzucano na rządowe
partie żydowskie oraz niemieckie. Czuwała nad tym kancelaria
prezydenta. Skandalem było włączenie wywiadowczej firmy
niemieckiej w obliczanie wyników wyborów.
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która niezadowolenie społeczne mogłaby obrócić zarówno
przeciwko złej władzy jak i oszukańczej opozycji. Jeśli więc Polacy
nie chcą Komuny, to jej usunięcie mają powierzyć Solidarności a
nie Polskiej Wspólnocie Narodowej, która zrobiłaby to na prawdę.
Jeśli Polacy mają dość Solidarności, to jej usunięcie muszą
powierzyć Komunie, a nie Polskiej Wspólnocie Narodowej, która
rzeczywiście by to zrobiła. Jeśli Polakom źle z prawicą, to mają
wrócić do lewicy i tak na przemian ruchem wahadłowym, byle nie
dać władzy Polskiej Wspólnocie Narodowej jako polskiej sile
przeciwnej tym dwóm żydowskim siłom pozornie walczącym ze
sobą. W przekonaniu ogółu Polaków kierunki te różnią się jedynie
tym, że prawica niszczy i rozkrada Polskę prawymi rękami a lewica
lewymi. Żydzi nie mogąc dalej niszczyć Polski przez Komunę,
zmienili ją w 1989 roku na Solidarność. Nie mogąc dalej niszczyć
Polski przez Solidarność, zmienili ją w 1993 roku ponownie na
Komunę. Przy kolejnym wahnięciu do władzy dojdzie Polska
Wspólnota Narodowa. Jest to już tylko problem świadomości
Narodu i frekwencji wyborczej. Jeśli do wyborów idzie 30%
uprawnionych do głosowania, to wygrywa Solidarność. Tak było w
1991 roku, kiedy głosującymi byli w przewadze zwolennicy
Solidarności. Jeśli do wyborów idzie 50%, to wygrywa Komuna.
Tak się stało w 1993 roku, kiedy głosującymi byli w przewadze
zwolennicy Komuny. Jeśli do wyborów pójdzie 70% uprawnionych
do głosowania, to wygra Polska Wspólnota Narodowa. Tak się
stanie w następnych wyborach, kiedy głosującymi będą w
przewadze nasi zwolennicy, zwolennicy narodowców nie biorący
dotąd udziału w wyborach.
Przyczyną zwycięstwa wyborczego SLD jest w niemałym
stopniu jego potęga finansowa, przejęta w spadku po PZPR,
oparta na krwawym czterdziestopięcioletnim wyzysku Narodu
Polskiego. Ten legendarny majątek PZPR, sięgający 100 bilionów
złotych, został w części użyty do przekształcenia około 1000
komunistów w kapitalistów. Otrzymali oni w okresie od 1980 do
1989 roku po około 100 miliardów złotych i należą dzisiaj do
najbogatszych przedsiębiorców w Polsce, finansujących żydowskie
partie. Jest nam znana lista tych zbyt bogatych osób
obdarowanych pieniędzmi należącymi do całego okradzionego
Narodu. Majątek PZPR jest w większości w dyspozycji SdRP i
Kwaśniewskiego, pod postacią udziałów w giełdach, bankach,
spółkach i fundacjach z Fundacją imienia Kelles-Krausa na czele.
Majątek ten służy między innymi zapewnieniu luksusowych
warunków życia parotysięcznej elicie SLD, rozwijaniu szkolenia i
propagandy. Znikoma tylko część majątku PZPR została
upaństwowiona, między innymi budynki niekiedy rzeczywiście
budowane ze składek szeregowych członków. Ale i ta strata ogółu
członków PZPR jest zwracana z budżetu Państwa wąskiej elicie
SLD w postaci ponad 100 miliardów złotych rekompensaty za
wydatki na zwycięskie wybory. Naiwni Polacy myśleli, że
Solidarność będzie sądziła komunistów za ich zbrodnie. Żyd
żydowi oka nie wykole.
Na zwycięstwo wyborcze SLD pracowała również jego
niewinna nazwa, ukrywająca zbrodniczą przeszłość i zbrodnicze
zamiary na przyszłość. SLD to w rzeczywistości SdRP czyli była
PZPR kierująca powiązanymi z nią antypolskimi organizacjami
żydowskimi jak współczesna PPS i Związek Komunistów Polskich
„Proletariat” oraz osłaniającymi ją dla niepoznaki związkami
zawodowymi i stowarzyszeniami społecznymi. SLD a ściślej SdRP
jest żydowsko-komunistyczną partią będącą spadkobiercą i
kontynuatorem takich przestępczych partii dokonujących zbrodni
na Narodzie Polskim, jak SDKPiL, KPP, PPS, PPR, PZPR.
Wszystkie te partie realizowały totalitarny program mordowania

znaleźli się w nim w przewadze narodowcy żydowscy i czterech
narodowców niemieckich.
Sejm taki nie odzwierciedla prawdziwego układu
narodowościowego ani rzeczywistego układu sił politycznych w
Polsce. Jest bezprawny, niewiarygodny i pozbawiony społecznego
poparcia tym bardziej, że w wyłaniających go wyborach brało
udział tylko 52.08% uprawnionych do głosowania. Zatem na
zwycięski SLD głosowało zaledwie 10,17% uprawnionych do
głosowania, co nie daje mu prawa do rządzenia Narodem Polskim.
Takie samo 10% rzeczywistego poparcia społecznego
miała PZPR. To było wszystko, na co mogli i mogą liczyć
komuniści w Polsce. Nie stanowi to dla Narodu Polskiego
zbytniego zagrożenia. Zagrożenie pojawia się dopiero wtedy,
kiedy z takim nikłym społecznym poparciem komuniści zagarniają
władzę. Właśnie tak bezprawnie komuniści dawniej rządzili nami
jako PZPR-owcy, a dzisiaj rządzą nami jako SLD-owcy. Dawniej
otrzymali władzę siłą od żydowskiego ZSRR, dzisiaj otrzymali
władzę manipulacją wyborczą od żydowskich rządów
solidarnościowych.
Ta manipulacja to nie tylko antynarodowa i
prokomunistyczna ordynacja, ale wręcz cała kampania wyborcza, a
zwłaszcza jej propaganda. Była ona kolejną przyczyną zwycięstwa
wyborczego SLD. Propaganda rządzącej władzy solidarnościowej z
Wałęsą na czele wychwalała mądrość i proreformatorskość SLD
oraz fachowe przygotowanie jego działaczy do rządzenia.
Narodowców zaś przedstawiała jako faszystów, morderców, a w
najlepszym przypadku jako chorych umysłowo i niezdolnych do
sprawowania władzy. Jak wiadomo, prawda jest inna. To polscy
narodowcy rządzą dobrze i szanują życie i wolność każdego
człowieka. Natomiast żydowscy komuniści również spod znaku
SLD, są odpowiedzialni za masowe niszczenie i zabijanie Polaków.
Jednak Żydom nie o prawdę lecz o władzę chodzi. Dlatego Wałęsa
był zmuszony porzucić swą udawaną rolę pogromcy komunizmu i
ujawnić swą prawdziwą rolę odnowiciela komunizmu. Mówił on i
cała jego władza o nieuchronności wyborczego zwycięstwa SLD.
Rządzący Żydzi zdali sobie bowiem sprawę, że ich rabunek Polski
przekreślił wyborcze szanse partii solidarnościowych. Nastąpiła
kompromitacja UD, ZChN, KLD, PSL-Porozumienie Ludowe, PC,
RdR i innych żydowskich partii. Trzeba więc było wytypować
kolejną żydowską partię, która pozorną krytyką Solidarności ma
największe szanse zwycięstwa w wyborach oraz najlepiej zapewni
ciągłość żydowskiej władzy i rabunku Polski.
Taką partią okazał się SLD. Dlatego posługiwał się on w
kampanii wyborczej programem Polskiej Wspólnoty Narodowej
wiedząc, że zyska poparcie Polaków tylko przez hasła narodowe i
socjalne. Gdyby SLD głosił swój własny program komunistycznokapitalistyczny, nie wygrałby wyborów. Tak, jak w 1989 roku
żydowska Solidarność udawanym programem narodowym
zwyciężyła żydowską Komunę, tak w 1993 roku żydowska Komuna
udawanym programem narodowym zwyciężyła żydowską
Solidarność. Wtedy i teraz Wałęsa powiedział: „Nasi zwyciężyli”.
W tym przypadku mówił mądrze i prawdziwie, ale nie powinien tak
szczerze ujawniać pewnej żydowskiej sztuczki.
Otóż kierowana przez Żydów partia rządząca organizuje
przeciwko sobie kierowaną przez Żydów partią opozycyjną. Obie
realizują te same cele, ale zawsze pierwsze zwalczają się
wzajemnie. Chodzi o to, aby przeciwnicy żydowskiej władzy byli
przechwytywani przez żydowską opozycję i tylko jej dali władzę w
razie koniecznej zmiany. W ten sposób przy każdej zmianie
władzy zawsze rządzą Żydzi realizujący stale te same cele.
Wspólnie nie chcą dopuścić kierowanej przez Polaków trzeciej siły,
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przyszłości Polski stanowisko przewodniczącego Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Nie chciał być
premierem ani marszałkiem Sejmu, aby się zbyt szybko nie
skompromitować. Jest on bowiem najpoważniejszym kandydatem
Żydów na prezydenta Polski.
Żyd-komunista Józef Oleksy, członek kierownictwa SLD i
były sekretarz KC PZPR, został marszałkiem Sejmu w ponad 70%
złożonego z Żydów.
Marszałkiem Senatu złożonego również w ponad 70% z
Żydów został Żyd-ludowiec z PSL Adam Struzik.
Stanowisko Premiera objął Polak – komunizujący
ludowiec Waldemar Pawlak, przywódca PSL, były agent PZPR we
władzach ZSL, ślepo posłuszny Wałęsie i jego antypolskiej
polityce. Mówi się o Pawlaku, że brak żydowskiego pochodzenia
nadrabia służalstwem wobec Żydów. Jest on niewątpliwym
agentem żydowskiej władzy w Polsce.
Wicepremierem od gospodarki i ministrem finansów jest
Żyd – komunista Marek Borowski, członek kierownictwa SLD i były
partyjno-rządowy funkcjonariusz PZPR.
Wicepremierem od spraw społecznych oraz ministrem
sprawiedliwości i prokuratorem generalnym jest Żyd – komunista
Włodzimierz Cimoszewicz, członek kierownictwa SLD i były
funkcjonariusz PZPR. Szczycił się komunistyczną działalnością
swego ojca pułkownika NKWD i Informacji Wojskowej, który w
latach stalinizmu osobiście torturował i zabijał oficerów polskich.
Wicepremierem od polityki i ministrem edukacji
narodowej jest Żyd – komunista Aleksander Łuczak,
wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL i były agent PZPR we
władzach ZSL. Jest on głównym ideologiem i rzeczywistym
przywódcą PSL, któremu Pawlak podlega.
Ministrem Spraw Zagranicznych jest Żyd – Andrzej
Olechowski, członek kierownictwa BBWR, związany z CIA,
współpracownik Banku Światowego i Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.
Ministrem Spraw Wewnętrznych jest Żyd – komunista
Andrzej Milczanowski, oficer Mossadu i CIA, były funkcjonariusz
PZPR a potem Solidarności.
Ministrem Obrony Narodowej jest Żyd – komunista
wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk, były członek PZPR i były dowódca
Marynarki Wojennej, absolwent żydowsko-radzieckiej Akademii im.
Woroszyłowa w Moskwie, obecnie związany z CIA.
Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej jest Żyd –
komunista Bogusław Liberadzki, były członek PZPR.
Ministrem Łączności jest Żyd – komunista Andrzej
Zieliński, były członek PZPR.
Ministrem Przekształceń Własnościowych jest Żyd –
komunista Wiesław Kaczmarek, członek kierownictwa SLD i były
członek PZPR.
Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej jest Żyd – komunista
Leszek Miller, członek kierownictwa SLD i były sekretarz KC PZPR.
Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej jest Żyd –
komunista Ryszard Jacek Żochowski, aktywista SLD i były członek
PZPR.
Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jest
Żydówka – komunistka Barbara Blida, funkcjonariusz SLD i były
funkcjonariusz PZPR.
Ministrem Kultury i Sztuki jest Żyd – komunista Kazimierz
Dejmek, aktywista PSL i były aktywista PZPR.
Ministrem – szefem Urzędu Rady Ministrów jest Żyd –
ludowiec Michał Strąk, członek kierownictwa PSL i jeden z jego
rzeczywistych ukrytych przywódców, którym podlega Pawlak.

patriotów polskich, likwidacji wolności i własności ogółu ludzi,
wynaradawiania Polaków, niszczenia niepodległości Polski. SdRP
w innej formie idzie również tą drogą.
Największym sojusznikiem SLD jest komunizujące PSL,
które choć słabiej ale również wygrało wybory. Nie ma ono nic
wspólnego ze stronnictwem ludowym Witosa i Mikołajczyka.
Obecnie PSL to byłe ZSL z okresu stalinizmu. ZSL stanowiło wtedy
agenturę żydowsko-komunistyczną, przez którą PZPR sprawowało
swoje panowanie nad chłopami. Obecnie PSL jest nadal agenturą
żydowską, przez którą Żydzi Solidarności jak i Żydzi Komuny
rozciągają kontrolę nad wsią. Bez PSL jako swego narzędzia,
Żydzi nie mogliby rządzić Polską. Dlatego zdominowali oni
kierownictwo PSL. Stąd ta ludowa partia, zamiast skutecznie
przeciwstawić się Żydom, to wraz z nimi niszczy Polskę i Polaków,
a zwłaszcza rolników. PSL w kampanii wyborczej było mocno
reklamowane przez władzę Wałęsy i Suchockiej. Po wyborach, w
obliczu wspólnego zwycięstwa SLD i PSL, odżyła stara
komunistyczna koncepcja rządzenia Polakami. Otóż w miastach a
zwłaszcza wśród rolników kierować będzie PSL. Już raz te partie
były w takim stalinowskim sojuszu robotniczo-chłopskim. PSL jest
jedyną partią, w której antypolska, antynarodowa i antychłopska
polityka kierownictwa jest całkowicie sprzeczna z interesami i
oczekiwaniami wszystkich szeregowych członków. Moment
uświadomienia sobie tego przez chłopów należących do PSL
będzie końcem tej partii.
Pomimo jednoznacznie złej przeszłości i teraźniejszości
SLD i PSL, partie te odniosły zwycięstwo wyborcze. Nie negując
poprzednio wymienionych przyczyn, najważniejszą przyczyną tego
zwycięstwa było jednak masowe przeciwstawienie się Narodu całej
solidarnościowej władzy i jej polityce. Była to wściekłość ogółu
Polaków na niszczycielskie partie solidarnościowe oraz wiązanie z
komunistami nadziei na antykapitalistyczną politykę pomocy
socjalnej dla wyzyskiwanego i ubożejącego Narodu. W wyborach
Polacy odrzucili tak zwaną prawicę. Odrzucili chrześcijańskie
demokratyczne, liberalne, ludowe i inne solidarnościowe partie,
najbardziej odpowiedzialne za niszczenie Polski i Polaków w ciągu
czterech ostatnich lat. Był to sprzeciw wobec czteroletnich
antypolskich rządów Wałęsy, Mazowieckiego, Bieleckiego,
Olszewskiego, Pawlaka i Suchockiej, Chrzanowskiego i
Chełkowskiego. Polacy w wyborach odrzucili solidarnościową
politykę nędzy, bezrobocia, rozkładu gospodarki, wyprzedaży
Polski i integracji z EWG i NATO. Polacy w przewadze głosowali
na tak zwaną lewicę, na SLD i PSL czyli na dawnych komunistów z
byłego PZPR i ZSL sądząc, że poprawią oni sytuację materialną
ludzi i nie dopuszczą do zniszczenia gospodarki oraz wchłonięcia
Polski przez kapitalistyczny Zachód.
Większość wyborców początkowo sądziła, że
nowowybrana władza będzie postępować zgodnie z ich
oczekiwaniami. Tymczasem władza sejmowo-rządowa SLD i PSL,
posiłkowana przez UP i BBWR, w pełnej zgodności z Wałęsą tak
samo niszczy Polskę i Polaków jak poprzednia władza. Zmieniły się
bowiem tylko partie rządzące, ale nie zmieniła się narodowość
rządzących, która decyduje o wszystkim. Oto narodowość
najważniejszych osób tworzących obecną władzę sejmoworządową.
Pierwszą osobą obecnej władzy, równorzędną Wałęsie,
jest znany Żyd-komunista Aleksander Kwaśniewski, przywódca
SLD i SdRP, były sekretarz KC PZPR odpowiedzialny za jej
zbrodnie, za młodu szkolony na agenta przez żydowskie KGB w
Moskwie, a teraz agent CIA. Wziął dla siebie najmniej
odpowiedzialne za teraźniejszość ale najbardziej decydujące o
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Czy taka zdominowana przez Żydów władza jest w stanie
realizować interesy Polski i Polaków. Jest to przecież bezprawne
panowanie żydowskiej mniejszości narodowej nad Narodem
Polskim wbrew jego woli i najżywotniejszym interesom. Jest to
żydowska okupacja Polski. Taka antypolska władza jest
największym zagrożeniem dla Narodu Polskiego. Realizuje ona
swoją żydowską politykę przekazania polskiej gospodarki obcemu
kapitałowi, zaniżania zarobków Polaków jako taniej siły roboczej
kapitalistycznego Zachodu oraz zlikwidowania niepodległości
Polski przez włączenie nas do wrogiego NATO i EWG czyli do Unii
Europejskiej (Unii JewRopejskiej)
Małe niepokoje Zachodu, wywołane zwycięstwem w
Polsce lewicy, rozwiał Kwaśniewski. Oświadczył publicznie, że
koalicyjna władza SLD i PSL wraz z prezydentem będzie
niezmiennie kontynuować politykę poprzedniej, prawicowej władzy
solidarnościowej. Będzie więc przyspieszana integracja Polski z
EWG i NATO oraz wyprzedaż polskiej gospodarki obcemu
kapitałowi. To samo oświadczył Pawlak dodając w imieniu
Kwaśniewskiego w rozmowie z dyrektorem Banku Światowego, że
w Polsce nie będzie podwyżek płac. Będą za to podwyżki cen i już
są, na początek benzyny, prądu, gazu, żywności. Będą dalej
obejmowały żywność, odzież, czynsze. Utrzymywanie w Polsce
niskich zarobków czyli taniej siły roboczej jest tylko po to, by
wykupywane przez zagranicę polskie zakłady produkowały taniej i
przynosiły większy dochód kapitaliście, niż zakłady zachodnie.
Robotnikom mówi się natomiast, że na podwyżki nie ma pieniędzy.
Jest ich celowo za mało, aby zdławić gospodarkę i niszczyć ludzi
nie dopuszczając do nowych inwestycji i podwyżek płac.
Tymczasem w Polsce rozwój wymaga podwojenia ilości pieniędzy
w obiegu, na co mamy pełne pokrycie w produkcji i całym majątku
narodowym. Pawlak – ten „chłopski” premier, zamiast dawać tanie
kredyty nasyła na chłopów komorników, którzy w asyście
uzbrojonych i pistolety maszynowe i zamaskowanych oddziałów
antyterrorystycznych zabierają chłopski dobytek za niespłacone
bandyckie kredyty. Mówią rolnicy, że Niemcy w czasie okupacji też
tak robili, tylko odważnie pokazywali swe twarze. Postępują
eksmisje ludzi z mieszkań, którzy nie są w stanie płacić bandyckich
czynszów. Oleksy zapowiedział uchwalenie przez Sejm ustawy
umożliwiającej skuteczne eksmitowanie z mieszkań setek tysięcy
Polaków nie będących w stanie płacić już i tak wygórowanych
czynszów. Minister Przekształceń własnościowych Kaczmarek
natomiast oświadczył, że nie widzi potrzeby krytykowania swojego
poprzednika Lewandowskiego. Chce w pełni kontynuować jego
działalność a nawet ją przyspieszyć i korzystać z jego dobrych
doświadczeń w sprawnej wyprzedaży polskiej gospodarki obcemu
kapitałowi. Minister Obrony Narodowej Kołodziejczyk w swoim
oświadczeniu stanowczo domagał się przystąpienia Polski do
NATO, tak jak poprzednio stanowczo domagał się wiernej
przynależności Polski do Układu Warszawskiego. Kołodziejczykowi
zawsze jest potrzebne w Polsce wojsko obce, przeszkadza mu
natomiast Wojsko Polskie.
Nowa władza Wałęsy, Kwaśniewskiego, Oleksego i
Pawlaka przygotowuje między innymi sprzedaż Niemcom Stoczni
Szczecińskiej, a Żydom amerykańskim kombinatu miedziowego w
województwie legnickim. Ta władza utrzymuje ponad 500
doradców Banku Światowego do spraw takiej właśnie prywatyzacji,
z których każdy za niewielką pracę otrzymuje z budżetu Polski 20
do 40 tysięcy dolarów miesięcznie. Podobne płace otrzymują
członkowie panoszącego się w Polsce amerykańskiego Korpusu
Pokoju, pośrednicząc w wyprzedaży kapitałowi
międzynarodowemu naszych obiektów gospodarczych.

Ministrem – kierownikiem Centralnego Urzędu
Planowania jest Żyd – komunista Mirosław Pietrewicz, członek
kierownictwa PSL i były agent PZPR we władzach ZSL.
Ministrem Współpracy Gospodarczej z zagranicą jest Żyd
– komunista Lesław Podkański, członek kierownictwa PSL i były
agent PZPR we władzach ZSL.
Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest
Polak – ludowiec Andrzej Śmietanko, członek kierownictwa PSL i
były członek władz ZSL.
Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa jest Polak – ludowiec Stanisław Żelichowski, członek
kierownictwa PSL i były członek władz ZSL.
Ministrem Przemysłu i Handlu jest Żyd – komunista
Marek Pol, członek kierownictwa UP i były funkcjonariusz PZPR.
Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych jest Żyd
– Witold Karczewski.
Głównym Kapelanem Wojska Polskiego w Ministerstwie
Obrony Narodowej jest Żyd – judaista, generał dywizji biskup
polowy Sławoj Leszek Głódź, członek Episkopatu Polski.
Szefem Urzędu Ochrony Państwa czyli dawnej SB jest
Żyd – komunista – pułkownik Gromsław Czempliński, oficer
Mossadu i CIA, były członek PZPR i były funkcjonariusz SB oraz
były agent KGB.
Komendantem Komendy Głównej Policji jest Żyd –
komunista generał Zenon Smolarek, oficer Mossadu i CIA, były
członek PZPR i były funkcjonariusz MO.
Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest Żyd Andrzej
Zoll, dotychczasowy stały przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej.
Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego jest Żyd –
komunista Adam Strzębosz, były funkcjonariusz PZPR.
Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest Żydówka –
Hanna Gronkiewicz Waltz.
Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
jest Żyd Marek Markiewicz.
Prezesem Spółki Telewizja Polska S.A. jest Żyd –
Wiesław Walendziak
Oto narodowość najważniejszych osób tworzących obecną
władzę prezydencką.
Prezydentem jest Żyd – komunista Lech Wałęsa, agent
Mossadu i CIA, były członek PZPR oraz były agent SB i KGB a
potem przewodniczący Solidarności.
Szefem Gabinetu Prezydenta jest Żyd – komunista
Mieczysław Wachowski, agent Mossadu, były członek PZPR i
były funkcjonariusz SB.
Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy
Prezydencie jest Żyd – Jerzy Milewski, agent Mossadu i CIA.
Szefem Kancelarii Prezydenta jest Żyd Janusz
Ziółkowski, związany z Mossadem.
Rzecznikiem Prasowym Prezydenta jest Żyd Andrzej
Drzycimski, agent Mossadu.
Podsekretarzem stanu Kancelarii Prezydenta jest Żyd
Lech Falandysz, agent CIA.
Kapelanem i spowiednikiem w Kancelarii Prezydenta jest
Żyd – judaista ksiądz Franciszek Cybula, agent Mossadu.
Dodać należy, że Żydzi objęli większość stanowisk
wicepremierów i wojewodów oraz znaczną część stanowisk
prezydentów i burmistrzów.
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amerykańskiej i innej dominacji gospodarczej, politycznej,
ideologicznej i wojskowej, spod obcej dominacji kulturowej. Narody
chcą być bogate i wolne i chcą zachować swoją odrębność. To im
zapewnia tylko nacjonalizm. Dlatego ruchy narodowe coraz
częściej wygrywają wybory i dochodzą do władzy. Przykładem jest
częściowe zwycięstwo nacjonalistów w wyborach samorządowych
we Włoszech i Anglii. Przewiduje się narastanie takich zwycięstw w
innych Krajach. (obecnie Indie odrzucily masoński „Nowy Porządek
Świata – 1998r. – rząd jest Narodowy)
Wymienia się nasz Kraj mówiąc: Widmo Polskiej Wspólnoty
Narodowej krąży po Polsce. Po epoce zbrodniczego kapitalizmu,
komunizmu i imperializmu, nadchodzi epoka nacjonalizmu. Niesie
ona nie tylko wyzwolenie Narodów, lecz także spełnienie ludzkich
tęsknot do wyższych wartości duchowych, zawartych w
narodowości, w Narodzie, w jego wielkości i zbiorowej twórczości
kulturowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
To narastanie w Świecie zmagań między komunizmem,
kapitalizmem a nacjonalizmem widać wyraźnie w Rosji. Żydzi
komuniści z Jelcynem na czele, przeistaczając się w „demokratów”
chcą przeprowadzić Rosję z komunizmu do kapitalizmu, z jednej
żydowskiej niewoli do drugiej żydowskiej niewoli. Kapitalizm to
zależność Rosji od USA, to zaniżanie zarobków Rosjan – wielka
wyprzedaż Rosji żydowskiemu i niemieckiemu kapitałowi. Rosjanie
– Narodowcy chcą przeprowadzić Rosję z komunizmu do
nacjonalizmu, do niezależności narodowej i dobrobytu dla
wszystkich, do utrzymania własności wszystkiego w rosyjskich
rękach. Krwawe walki w Moskwie z początkiem października 1993
roku toczyły się przede wszystkim o to, czy Rosja ma być
nacjonalistyczna czy kapitalistyczna, czy Rosja ma być rosyjska
czy żydowsko-amerykańska. Jelcyn dopuścił się podwójnej
zbrodni. Pogwałcił konstytucję i prawo rozwiązując parlament oraz
użył przeciwko niemu siły zbrojnej zabijając ok. 1700 osób, głównie
rosyjskich narodowców. Według opowiadań naocznych świadków,
w gmachu parlamentu zginęło wiele przebywających tam całych
rodzin wraz z dziećmi. Wielu wyłapywanych obrońców parlamentu
rozstrzeliwano na pobliskich stadionach. Strzelano do tłumu pod
parlamentem, zabijając bezbronnych ludzi. Nie pozwolono gasić
płonącego gmachu parlamentu, by spalić znajdujące się tam liczne
zwłoki i zatrzeć ślady zbrodni.
Historia niebawem ujawni całą prawdę o krwawych
wydarzeniach w Moskwie. Te zbrodnicze wyczyny „demokraty”
Jelcyna spotkały się z natychmiastowym poparciem
„demokratycznych” prezydentów USA i Francji, premierów Izraela i
Wielkiej Brytanii oraz kanclerza Niemiec no i oczywiście Wałęsy i
Kwaśniewskiego. Wszyscy oni uważali, że dla dobra demokracji
trzeba gwałcić konstytucję i prawo oraz używać siły zbrojnej tak,
jak to uczynił Jelcyn. Chwalili Jelcyna za wprowadzenie nowej
formy demokracji dykatorskiej. Zwyrodnienie moralne tych mężów
stanu prowadzi do zwyrodnienia umysłowego, bo nie może być
czegoś takiego, jak demokracja dyktatorska, podobnie jak nie było
demokracji socjalistycznej. Politycy ci dlatego poparli Jelcyna, że
jest on gwarantem wyprzedaży Rosji kapitałowi zachodniemu.
Jelcyn chwilowo zwyciężył zbrojnie, ale przegrał
politycznie i moralnie. Sprowokowanymi przez siebie krwawymi
wydarzeniami przyspieszył krystalizację sił narodowych nie tylko w
Narodzie ale przedewszystkim w wojsku rosyjskim. Przyspieszył
tym samym swój koniec. Zwycięstwo nacjonalizmu w Rosji to
sprawa niedługiego już czasu. Jest to nacjonalizm prosłowiański,
propolski, skierowany przeciwko ekspansji żydowskiej i niemieckiej.
Żydowska władza w Polsce czyni wszystko, aby przekonać nas, że
nacjonalizm rosyjski łączy się z Niemcami przeciwko naszemu

Władza lewicowa SLD i PSL oraz UP i BBWR pokazała
swoje prawdziwe oblicze, niczym nie różniące się od poprzedniej
prawicowej władzy UD, ZChN, KLD i PSL – Porozumienie Ludowe
oraz PC i RdR. Tę tajemnicę wyjaśniał Kwaśniewsk w
powyborczym wywiadzie. Mówił, że wygrana jednych i przegrana
drugich nie powinna poróżnić przyjaciół. Ma on wielu przyjaciół z
czasów PZPR. Jedni są dzisiaj w SLD a drudzy w UD i to powinno
łączyć te dwie partie – wygraną i przegraną.
Kwaśniewski ma rację. Żydzi z PZPR stworzyli i SLD i
UD. Stworzyli także UP – dwie najbardziej żydowskie partie – mają
sobie nawzajem przekazywać władzę. Pozostałe partie mają być
dla nich dodatkami koalicyjnymi. W tej roli dodatków do koalicji
mogą jeszcze występować KPN, PC, RdR, UPR i inne
zdominowane przez Żydów partie.
SLD i UD łączy jeszcze jedno – posiadanie wspólnych
bojówek młodzieżowych. Są to w istocie żydowskie bojówki
faszystowskie, występujące pod postacią młodzieżowych
ugrupowań anarchistycznych, pacyfistycznych i
antyfaszystowskich. Występują między innymi pod nazwami:
Radykalna Akcja Antyfaszystowska (RAAF lub RAF), Anty Nazi
Front (ANF). Są one opłacane z kas partyjnych, a także przez UOP
oraz zagraniczne ośrodki żydowskie i niemieckie. Bojówki te,
kierowane przez Żydów, walczą z pojedynczymi Polakami oraz
organizacjami polskimi o narodowych poglądach, a zwłaszcza z
polską młodzieżą narodową. Zwalczają wszystko, co polskie i
narodowe. Używa się ich głównie przeciwko Polskiej Wspólnocie
Narodowej. Specjalizują się one w manifestacjach prożydowskich
oraz antypolskich, antynarodowych i antywojskowych. Specjalizują
się w podpaleniach, pobiciach a nawet „przypadkowych” zabiciach.
Bojówkami kierują instruktorzy UD i SLD, a zwłaszcza wchodzącej
w jego skład PPS. Są one pod opieką UOP i Mossadu oraz części
policji uległej UOP. Służby te często same tworzą te
zdegenerowane i antyspołeczne bojówki.

Widmo nacjonalizmu krąży po Europie.
Wydawać by się mogło, że sytuacja w Polsce jest
opanowana. Oszukani Polacy ponownie wybrali do władzy Żydów,
którzy zapewniają w Polsce realizację interesów żydowskich i
niemieckich. Jednak niepokój na Zachodzie utrzymuje się nadal.
Zbyt duże zwycięstwo lewicy w nadmiernym stopniu
skompromitowało poprzednio rządzącą prawicę. Runął mit
Solidarności. Niedość, że nie ona obaliła komunizm, to jeszcze
swoimi niszczycielskimi rządami doprowadziła do powrotu
komunistów do władzy i wraz z nimi na przemian rujnuje Polskę.
Zachód obawia się, że po rychłej kompromitacji lewicy,
skompromitowana przez nią prawica nie będzie miała szans.
Wtedy do władzy w Polsce dojdzie nacjonalizm.
Tak rzeczywiście będzie. Narodowi Polskiemu potrzeba
było czterech lat, by odrzucić antypolską władzę prawicowochrześcijańsko-solidarnościową. Narodowi wystarczy rok, by
odrzucić antypolską władzę lewicowo-komunistyczno-ludową. Ta
władza już się skompromitowała i będzie się kompromitować coraz
bardziej.
Tylko nacjonalizm uratuje Polskę i Polaków, zapewni
niepodległość, wolność, sprawiedliwość i dobrobyt. Tylko Polski
Nacjonalizm oprze się obłędnemu szowinizmowi Żydów, którzy
chcą wszystko mieć i wszystkim rządzić.
Widmo nacjonalizmu krąży po Europie. Krąży po całym
Świecie. Jest to ruch wyzwalający Narody spod żydowskiej,
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Wspólnocie Słowiańskiej z Polską i pozostałymi Krajami
Słowiańskimi szukają najlepszych dróg rozwoju dla swoich
Narodów.
Zmagania między komunizmem budującym kapitalizm a
nacjonalizmem narastają również w Polsce. Polacy zdali sobie
sprawę, że komuniści z Kwaśniewskim na czele, niegdyś na rozkaz
ZSRR budujący komunizm, a dzisiaj na rozkaz USA budujący
kapitalizm, to zjawisko fałszywe i podejrzane. Są to po prostu
żydowscy nacjonaliści zmieniający formę okupacji i wyzysku Polski.
Polacy coraz wyraźniej zdają sobie sprawę, że komunizm musi być
zastąpiony nie kapitalizmem lecz nacjonalizmem. Tylko narodowa
Polska może mieć szanse wobec Niemiec i całej Unii Europejskiej
oraz wobec Ukrainy i całej Rosji. Polacy to czują i coraz mocniej
zaczynają przeciwstawiać się Żydom rządzącym Polską.
Sami Żydzi przewidują rychłą klęskę kierowaną przez
Kwaśniewskiego i Pawlaka lewicy. Przewidują też możliwość
zwycięstwa Polskiego Nacjonalizmu, zwycięstwa Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Aby do tego nie dopuścić, przygotowuje się
już teraz kierowane przez Żydów tak zwane partie prawicowe do
wygrania przyszłych wyborów. W tym celu przedstawia się je jako
pozaparlamentarne partie narodowe, a nawet antyżydowskie, aby
właśnie na nie głosowali powszechnie nastawieni przeciw Żydom
Polacy. Są to głównie ZChN, KLD, PC, RdR, UPR, PSL –
Porozumienie Ludowe. Wyznaczeni dziennikarze, często w imieniu
tych partii, krytykują konkretnych Żydów z przeszłości na przykład
za zbrodniczą działalność w UB, alby krytykują ogólnie Żydów
współczesnych nie ujawniając ich. Jest to pozorna walka z Żydami,
prowadzona między innymi przez żydowską „Gazetę Polską”.
Polega na tym, że krytykując Żydów dla uspokojenia wzburzonych
nastrojów społecznych nie wykazuje się, gdzie oni są i co robią.
Nie wskazuje się, kto jest Żydem i za co jest odpowiedzialny. Nie
ujawnia się Ministra – Żyda, który w zbrodniczy sposób wyprzedaje
Żydom polską gospodarkę doprowadzając do bezrobocia i głodu
wielu Polaków. Przy czym popiera się polityka – Żyda, na przykład
Chrzanowskiego, Kaczyńskiego, Olszewskiego, Parysa,
Maciarewicza, Halla, Szermietiewa, Korwina-Mikke, Janowskiego
czy Tuska, popularyzując go jako Polaka o narodowych i
antyżydowskich poglądach. Chodzi o to, by antyżydowsko
nastawieni Polacy wybrali do władzy znowu Żydów.
Jedyną Polską partią Narodową i antyżydowską,
kierowaną przez Polaków, jest Polska Wspólnota Narodowa. My
jedni mówimy otwarcie, kto jest Polakiem a kto Żydem.
Wychodzimy bowiem z założenia, że interesy Polaków i Żydów w
Polsce są nie do pogodzenia. Rzeczą niezbędną jest więc
ukazywanie Żydów i Polaków, zwłaszcza wśród osób mających
władzę lub ubiegających się o władzę. Wiadomo bowiem wtedy,
kto jakie interesy realizuje lub będzie realizować. Każdy Polak
musi wiedzieć, kto jest kim narodowościowo. Dopiero wtedy w
wyborach będzie można wybrać polską władzę złożoną z Polaków.
Kto jest kim narodowościowo, poznaje się po jego
działaniu, szczególnie w polityce. My Polacy uprawiamy politykę
polską, służącą rozwojowi Polski. Żydzi w Polsce uprawiają
politykę żydowską niszczącą nasz Kraj i wyzyskującą Polaków.
Niemcy w Polsce uprawiają politykę niemiecką, dążącą do
przejęcia naszych Ziem Zachodnich. Polityka żydowska i
niemiecka jest wspólnie przeciwko nam. Wystarczy znać
narodowość człowieka aby wiedzieć, jaką uprawia politykę.
Wystarczy znać politykę człowieka, aby wiedzieć, jakiej jest
narodowości. Kto chce głodzenia Narodu Polskiego, kto chce
wyprzedaży Polski obcemu kapitałowi, kto chce zasiedlania Polski
Żydami i Niemcami, kto chce utraty Ziem Zachodnich, kto chce

Krajowi. Jest to kłamstwo, bowiem nacjonalizm rosyjski upatruje w
Polsce pierwszego sprzymierzeńca przeciwko niemieckiej
ekspansji na Wschód. Dlatego rosyjski ruch narodowy i narodowe
środowiska w wojsku rosyjskim są przeciwko wiązaniu się Polski z
NATO i obecności w naszym Kraju wojski niemieckoamerykańskich, bo jest to niemiecko-żydowska ekspansja na
Wschód. Kiedy Jelcyn mówi w imieniu swoim i otaczających go
Żydów, to zgadza się na obecność wojsk NATO w Polsce. Kiedy
zaś zmuszony jest liczyć się z siłami narodowymi w społeczeństwie
i wojsku, to nie zgadza się na wkraczanie do Polski wojsk NATO.
Wynika z tego, że Żydzi rosyjscy chcą w Polsce NATO, a Rosjanie
nie chcą. Tak samo jest u nas – Żydzi polscy chcą w Polsce NATO,
a Polacy nie chcą. Czy Jelcyn się zgadza czy nie zgadza, nie jest
to dla nas obowiązujące. Jedynie obowiązujące jest to, że my
Polacy nie chcemy, w Polsce wojsk NATO, zabezpieczających
żydowsko – niemieckie interesy. Byłby to koniec naszej
niepodległości i początek odłączania od Polski Ziem Zachodnich.
Cieszmy się więc z tego, że poza nami – Polakami jeszcze
Rosjanie nie chcą w Polsce niemiecko-amerykańskich wojsk
NATO. Jest to w naszym interesie. Rosjanie nie chcą, aby na
miejsce wycofanego z Polski wojska rosyjskiego przyszło wojsko
niemieckie. My Polacy też tego nie chcemy. My – Polacy chcemy,
aby w Polsce było tylko silne i liczne Wojsko Polskie. Rosjanie też
tego chcą. Nie niszczą Wojska Polskiego. To USA i Niemcy
niszczą Wojsko Polskie, zmuszając nas do zmnieszenia liczby
żołnierzy i niszczenia sprzętu wojskowego kosztującego cały Naród
wiele wyrzeczeń.
Jak z tego wynika, Rosja rządzona przez Żydów a przed
rewolucją przez Niemców, jest zagrożeniem dla Polski. Takie
zagrożenie istniało ze strony żydowsko-komunistycznego ZSRR i
istnieje jeszcze częściowo ze strony żydowskiego reżimu Jelcyna.
To on przygotowywał wejście wojsk niemiecko-amerykańskich do
baz w Polsce opuszczanych przez wojsko rosyjskie. Ale opór
zarówno Wojska Polskiego jaki i rosyjskiego zmusił dwóch
żydowskich przyjaciół – Jelcyna i Clintona do rezygnacji z
włączenia do NATO Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jest to
wielkie zwycięstwo Polaków, Rosjan i wszystkich Słowian. Jest to
wielka klęska Żydów i Niemców.
Polska Wspólnota Narodowa ma w tym zwycięstwie
istotny udział. My jedni w Polsce od samego początku tego
zagrożenia, czyli od 1990 roku mobilizujemy Naród i Wojsko
Polskie do przeciwstawienia się integracji Polski z NATO.
Zorganizowaliśmy w tym celu wiele manifestacji i wydaliśmy wiele
oświadczeń. W październiku 1992 roku jedno z naszych
oświadczeń skierowaliśmy do Wojska Polskiego, przesyłając je na
ręce około 300 polskich generałów i oficerów oraz
rozpowszechniając je wśród chorążych, podoficerów i żołnierzy. Z
naszymi oświadczeniami przeciwstawiającymi się NATO
występowaliśmy także na Soborze Słowiańskim, docierając w ten
sposób do Rosjan i innych Słowian. Między innymi sprawie NATO,
jako narzędzia żydowsko-niemieckiej ekspansji na Polskę i na
Wschód, poświęciliśmy Krakowską Konferencję Bezpieczeństwa i
Rozwoju Słowiańszczyzny we wrześniu 1992 roku. Mamy pełną
tego świadomość, że rosyjski opór przeciw NATO świadczy o
traceniu przez Żydów władzy w Rosji. Do władzy zaczynają
dochodzić Rosjanie.
Rosja rządzona przez Rosjan jest naturalnym
słowiańskim sprzymierzeńcem Polski. Dlatego rozwój i dojście do
władzy w Rosji nacjonalizmu rosyjskiego jest korzystne dla Polski.
Tak samo korzystny dla Polski jest rozwój nacjonalizmu
ukraińskiego i białoruskiego. Są to nacjonalizmy, które we
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związania Polski z Unią Europejską i NATO, ten jest Żydem lub
Niemcem albo Polakiem zaprzedanym ich interesom. Taka jest
polityka żydowska i polityka niemiecka, realizowana wspólnie przez
Żydów i Niemców dla zguby Polaków. Po poglądach i działaniach
politycznych odróżnia się najlepiej Polaka od Żyda i Niemca.
Realizując politykę polską i polski program narodowy
oraz walcząc z polityką żydowską i niemiecką, chcemy wygrać
wybory samorządowe, sejmowe i prezydenckie. Chcemy tym
samym wprowadzić Polaków do władzy a odsunąć od niej Żydów.
Polską muszą rządzić Polacy. Jest to konieczne dla naszego
wspólnego dobra. Polską będą rządzić Polacy, o ile w przyszłych
wyborach wyborcy nie dadzą się zwieść innym partiom i powierzą
władzę Polskiej Wspólnocie Narodowej.

Solidarności, jednakowo odpowiedzialnymi za rujnowanie Polski.
Takim był spór Wałęsy z Olszewskim i pozbawienie go stanowiska
premiera. To teatralne widowisko miało za zadanie uwiarygodnić
Olszewskiego jako przeciwnika Wałęsy. Gdyby znienawidzony
Wałęsa musiał odejść, zastąpiłby go Olszewski lub inny, który w
niczym nie zmieniłby polityki Wałęsy. Olszewski jest bowiem
gorącym zwolennikiem wyprzedaży Polski i włączenia Jej do EWG
i NATO.
Nawet chwilowe powierzenie Pawlakowi funkcji premiera
miało swój głęboki, dywersyjny sens. Chodziło o uciszenie
chłopskich strajków obietnicą chłopskiej władzy. Na spotkaniu z
rolnikami premier Pawlak powiedział: „Teraz Polską rządzi robotnik
i chłop, czyli Wałęsa i ja. Tak władza zapewni dbanie o interesy
ludzi pracy”. Wybór Pawlaka i jego niespełnione obietnice
rzeczywiście uspokoiły antyrządowe nastroje wsi i tylko o to
chodziło. Chłop zrobił swoje i chłop mógł odejść, a Polską zaczęła
rządzić żydowska baba. Ileż cynizmu i wrogości wobec polskich
interesów wykazał Pawlak i całe kierownictwo PSL oraz większość
posłów, którzy widzieli jaką rolę ma odegrać chłopski premier. Brali
więc świadomy udział w akcji Wałęsy okłamującej rolników i
godzącej w interesy polskiej wsi.
Kolejnym widowiskiem dla naiwnych jest spór Wałęsy z
Kaczyńskim. Wiąże ich żydowska narodowość i polityczna
działalność solidarnościowa. Obaj są gorącymi zwolennikami
związania Polski z EWG i NATO oraz wyprzedaży polskiego
majątku. Kaczyński zawszy wspierający Wałęsę, dziś go zwalcza.
Może tu chodzić tylko o to, by uprzedzić autentycznych polskich
przeciwników Wałęsy i w razie kryzysu władzy zatrzymać urząd
prezydenta w żydowskich rękach, i jeśli nie Kaczyńskiego to,
mecenasa Olszewskiego. Stary to i chytry wybieg żydowski.
Fakty te potwierdzają jedność władzy solidarnościowej,
której PSL i PSL-Porozumienie Ludowe służy tak, jak ZSL służyło
władzy komunistycznej. Zarówno Wałęsa jak i kolejni premierzy –
Mazowiecki, Bielecki, Olszewski, Suchocka to Żydzi konsekwentnie
realizujący antypolskie cele. Również Pawlak, choć Polak, jest
sługusem tej władzy. Jako dwukrotny premier zapowiadał
kontynuowanie wyprzedaży obcemu kapitałowi polskiej gospodarki,
wcielenie Polski do EWG i sprowadzenie wojsk NATO. Jako
premier dalej służy tej sprawie.
Olszewski – dzisiaj żałosny obrońca górników, jako
premier rozpoczął niszczenie górnictwa i hutnictwa. Podczas wizyty
w USA prosił Żydów o wykupienie Kombinatu Górniczo-Hutniczego
Miedzi, aby otrzymać za to ogromną łapówkę. Zaś Suchocka tak
skomentowała robotnicze strajki w lecie 1992 roku
przeciwstawiające się prywatyzacji na rzecz obcokrajowców: „Czy
społeczeństwo, chce czy nie chce, to i tak będziemy nadal
sprzedawać zachodniemu kapitałowi nasze przedsiębiorstwa”.
Dawno nie mieliśmy do czynienia z tak antypolską i antyrobotniczą,
a przy tym arogancką i nieudolną działaczką jak Suchocka. Była
ona żydowskim agentem PZPR w Stronnictwie Demokratycznym.
Jej agenturalny związek z żydowsko-niemiecką elitą władzy ŻydaKohla skonkretyzował się podczas studiów na Uniwersytecie w
Heidelbergu.
Fakty potwierdzają równie¿ jednoœæ w³adzy
Solidarnoœci z władzą Komuny ludowej Kwaśniewskiego i
Pawlaka. Świadczy choćby o tym uchwalony 5 marca 1994 roku
budżet, wyniszczający Polskę i Polaków, umożliwiający Kancelarii
Prezydenta wydawanie dwóch miliardów złotych dziennie.
Nie widzimy także różnicy w niszczących Polskę pięciu
kolejnych rządach, z których przedostatni rząd Suchockiej składał
się prawie z całości z Żydów. Nie było chyba jednego ministra –

NASI WINOWAJCY
Winna jest władza państwowa
Taka oto jest sytuacja Polski pod żydowskimi rządami.
Taką sytuację stoworzyła nam Solidarność, która doszła do władzy
wydźwigając się na plecach robotników i przy ich pomocy budując
antyrobotniczy kapitalizm. Ten zawiły problem na swym tajnym
szkoleniu tak ujął Kuroń – znany komunista i kapitalista zarazem: -

„Robol jest głupi i po jego plecach łatwo dojść do
władzy. Robol będzie nam posłuszny, jeśli będzie myślał,
że rządzi nim robol”. Zapewne myślał o Wałęsie.
Za naszą sytuację winę ponosi cała władza, która od
1989 roku po dzień dzisiejszy realizuje swe niezmienne cele.
Wykonuje ona antypolski plan opracowany w USA, popierany
przez Izrael, Niemcy i Watykan. Władza zachowuje jedność i
ciągłość i nie zmienia swego postępowania, które zależy od
zachodnich mocodawców.
Wśród tej jednolitej, wrogiej Polsce władzy wyróżnić
należy szczególnych złoczyńców. Za zdradzieckie gospodarcze
niszczenie Polski i przekazywanie jej majątku obcym, za skazywnie
Polaków na głód, cierpienie, za zdradzieckie niszczenie Wojska
Polskiego, za zaprzedanie Polski USA, Izraelowi i Niemcom
największą karę powinni ponieść następujący Żydzi: Wałęsa,
Drzycimski, Milewski, Wachowski, Mazowiecki, Bielecki,
Olszewski, Suchocka, Głódź, Goryszewski, Łączkowski,
Balcerowicz, Olechowski, Osiatyński, Geremek, Modzelewski,
Bujak, Bugaj, Flisowski, Zaorski, Kropiwnicki, Kuczyński,
Lewandowski, Syryjczyk, Bochniarz, Niewiarowski, Balzas,
Zawiślak, Jankowski, Kuroń, Boni, Onyszkiewicz,
Komorowski, Parys, Szeremietiew, Skubiszewski, Lech i
Jarosław Kaczyńscy, Chrzanowski, Chełkowski, Glapiński,
Tański, Michnik, Kozłowski, Majewski, Maciarewicz,
Milczanowski, Naimski, Konieczny, Cywińska, Arendarski,
Eysmont, Romaszewski, Lityński, Rokita, Bratkowski,
Gronkiewicz-Waltz, Krzaklewski, Kwaśniewski, Urban, i wielu
wielu innych.
Ta jednolita władza udawała natomiast wewnętrzne
spory i podziały. Zmiany rządu to pozorne zmiany władzy, które w
istocie niczego nie zmieniają. Nawet jeśli zmieniają się nieliczni
ludzie władzy, to polityka władzy pozostaje ta sama. Pozorne
spory, podziały i zmiany władzy mają za zadanie zapobiegać
strajkom, łudzić ludzi nadzieją na lepsze jutro, zyskiwać na czasie
w niszczeniu Polski, nie dopuścić do powstania ogólnoświatowej
opozycji mogącej zmienić całą władzę.
Szczególnie pomysłowo są organizowane udawane
spory między czołowymi i zaprzyjaźnionymi politykami
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Polaka. Były sekretarz PZPR – Niewiarowski, zmuszony do
spotkania z głodującymi robotnikami Mielca powiedział, że nie
życzy sobie rozmawiać z tłuszczą. Niewiarowski zapomniał
powiedzieć, że ci cieżko pracujący i głodujący Polacy zostali
okradnięci przez takich jak on rządzących Żydów, którzy są bogaci.
Nie widzimy również różnicy w antypolskiej działalności
dwóch kolejnych Sejmów i Senatów, złożonych w około 70%
Żydów. O takim właśnie składzie narodowościowym obecnej
władzy świadczy jej konsekwentna polityka antypolska, realizująca
żydowsko-amerykańskie i niemieckie interesy. Jest to zrozumiałe i
normalne, bowiem w polityce ludzie realizują interesy tego Narodu,
do którego należą. Celują w tym właśnie Żydzi, którzy zawsze
działają tylko w interesie swego Narodu, przeciw innym Nacjom.
Przykładem tego jest minister i poseł Lewandowski. Jako
patriota żydowski sprzedaje On za niskie ceny nasze
przedsiębiorstwa Żydom, a odmawia innym zwłaszcza Polakom
pracownikom, czy Polakom oferującym wielokrotnie więcej.
Lewandowski sprzedał łódzką fabrykę Żydowi, zwanemu Włochem
za 2 miliony dolarów, choć pracownicy chcieli dać więcej, a Polacy
z Polonii oferowali 8 milionów dolarów. Sprzedał fabrykę Urządzeń
Sanitarnych w Kole Żydowi zwanemu Finem prezentował go w
telewizji nie bacząc, że każdy odróżnia Fina od Żyda. Podobnie
Włoskim Żydom sprzedał Hutę „Warszawa” wraz z mieszkaniami
polskich robotników. Tak jest ograbiana Polska i taka jest prawda
o wyprzedaży mienia polskiego, by być uzależnionym w bliskiej
przyszłości tylko i wyłącznie od żydostwa. Tak wygląda „Nowy
Porządek Świata” żydowsko-masońskiego, który ogłosił w telewizji
USA, prezydent BUSH (mason Czaski & Piszczeli) po napaści na
Kuwejt.
Lewandowski i inni Żydzi są normalni. Postępują zgodnie
ze swoją narodowością. Tak postępują wszyscy normalni ludzie
działający dla siebie, dla swoich, dla swojej narodowości. Gdyby
Japończycy rządzili Polską, realizowaliby interesy japońskie.
Ponieważ Żydzi rządzą Polską, realizują interesy żydowskie, a
nigdy nie polskie. To jest normalne dla Narodu, który czuje się
„Wybranym” do rządzenia Światem. Natomiast nienormalne jest
powierzanie w Polsce władzy obcym, powierzanie władzy Żydom,
bo oni nie będą działać dla nas, dla Polaków, tylko dla siebie, dla
swojej narodowości.

kierowane przez Żyda Kaczyńskiego, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”, kierowany przez Żyda –
Borusewicza, Ruch dla Rzeczypospolitej kierowany przez Żyda
Olszewskiego, Polska Partia Przyjaciół Piwa kierowana przez Żyda
Bubela; „Spolegliwość”, kierowana przez Żyda Halbera, Unia Pracy
kierowana przez Żydów – Bugaja, Modzelewskiego i
Małachowskiego, Chrześcijańska Demokracja kierowana przez
Żyda Hermanowicza, Unia Polityki Realnej kierowana przez Żyda
Korwin-Mikke, Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”,
kierowane przez Żyda Tymińskiego, Mniejszość Niemiecka
kierowana przez Niemców – Baryłkę i Krolla; Polskie Stronnictwo
Ludowe kierowane przez Polaków – Pawlaka i Zycha. Te
opozycyjne Partie, gdyby musiała upaść obecna władza, mają
utworzyć nową władzę i zapewnić ciągłość polityki wyprzedaży
Polski. Takie jest również PSL jako służalcza partia ulegająca
antypolskiej i antychłopskiej polityce obecnej władzy, wysługująca
się w imieniu rolników rządzącym Żydom niszczącym Polskę i
polskie rolnictwo. Sami chłopi muszą zrobić porządek z
antychłopskim PSL, Pawlakiem i Zychem – służalcami Żydów.
Zarówno rządzące jak i opozycyjne partie sejmowe są
kierowane przez Żydów mających bezpośredni udział w
wyprzedaży polskiego majątku narodowego. Wychodząc z
założenia, że Polska to zwój czerwonego płótna…są one
finansowane przez wrogie Polsce ośrodki zagraniczne i przez
budżet Państwa. Partie te w debatach sejmowych występują
przeciwko sobie, ale głosują razem przeciwko Polsce. Jest to
celowe wprowadzenie w błąd Polaków, by łudzili się nadzieją.

WINNE SĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE
Za opłakaną sytuację Polski ponoszą winę dwa
porządkowe związki zawodowe NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Ich
żydowskie kierownictwa z Krzaklewskim i Spychalską na czele są
całkowicie oddane antypolskiej i antyrobotniczej polityce
solidarnościowej władzy. Taką samą rolę odgrywa NSZZ
„Solidarność” RI, popierając we wszystkim władzę. Związki te
oszukują robotników i rolników. Nie bronią ich interesów. Nie
przeciwstawiają się godzącym w świat pracy zarządzeniom władzy.
Pozorują tylko walkę z władzą, a w rzeczywistości, jako łamistrajki,
pacyfikują każdy robotniczy protest. Uspokajają strajkujących
zawieranymi z władzą porozumieniami, których rząd nie wykonuje.
Związki zawarły z rządem pakt o przedsiębiorstwie, dając tym
samym przyzwolenie pracownicze na wyprzedaż obcokrajowcom
przemysłu państwowego. Jest to wyjątkowo perfidne
postępowanie tych związków zawodowych, które żerują na
naiwności robotników i chłopów oraz na resztkach wiary w
uczciwość Solidarności, od której ludzie zaczynają już odchodzić.
Przykładem są grudniowe strajki górników i kolejarzy w
1992 roku. Miały one wybuchnąć jako samodzielne, bez
Solidarności. Wtedy NSZZ „Solidarność” w tejnej zmowie z
rządem uprzedziła robotników i zorganizowała strajk pod swoim
kierownictwem i pod swoją ścisłą kontrolą. Chodziło o to, by strajk
nie wymknął się spod kontroli władzy. Został on przez Solidarność
szybko zakończony i nie doprowadził do spodziewanego
zwycięstwa. Najgorszym przestępstwem Solidarności jest
sfałszowanie porozumienia strajkujących górników z rządem.
Wynika z niego, że górnicy zgadzają się na prywatyzację kopalni
na rzecz kapitału zagranicznego. Tymczasem strajkującym
chodziło o to, by kopalnie pozostały wyłącznie w polskich rękach.
Jeszcze raz NSZZ „Solidarność” – agentura żydowskiej władzy
oszukała robotników. Nie dopuściła także do planowanego w

WINNE SĄ PARTIE POLITYCZNE
Za upadek Polski ponoszą winę wszystkie partie
wchodzące w skład Sejmu i Senatu. Największą winę ponoszą
partie tworzące rząd i występujące w koalicji rządowej: Unia
Demokratyczna kierowana przez Żydów, Mazowieckiego,
Geremka; Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe kierowane
przez Żydów – Chrzanowskiego i Niesiołowskiego; Kongres
Liberalno-Demokratyczny kierowany przez Żyda –Tuska; Polski
Program Gospodarczy kierowany przez Żyda Bańkowskiego;
Konwencja Polska kierowana przez Żyda Niewiarowskiego, a
złożona z Frakcji Prawicy Demokratycznej (kieruje Żyd Hall), Partia
Chrześcijańsko-Demokratyczna (kieruje Żyd Łączkowski) i
Stronnictw Ludowo-Chrześcijańskiego (kieruje Żyd Ślisz), Polskie
Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe kierowane przez
Żyda Janowskiego.
Winę ponoszą również partie pozornie opozycyjne:
Social-Demokracja Rzczypospolitej Polskiej zwana Sojuszem
Lewicy Demokratycznej kierowana przez Żydów – Kwaśniewskiego
i Cimoszewicza; Konfederacja Polski Niepodległej kierowana
przez Żydów – Moczulskiego i Króla. Porozumienie Centrum
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Oto co mówi Protokół Nr. 17/2
Wpływ Kleru na gojów.
Postaraliśmy się już wprowadzić rozłam w szeregi
duchowieństwa gojów i w ten sposób uniemożliwić jego
posłannictwo, które obecnie mogłoby nam bardzo
przeszkodzić. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją.
Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata
jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku
chrześcijaństwa. Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie
radę jeszcze łatwiej, lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie.
Kleryków i klerykalizm ujmiemy w takie karby, żeby ich
wpływy zwrócą się w kierunku odwrotnym do ich ruchu
poprzedniego.
Kiedy nadejdzie ostateczna chwila zniszczenia dworu
papieskiego…
Wyzwolić się Polakom z tego zakodowanego w nich
pierwiastka krwi Kainowej (żydowskiej) to być naśladowcą
Chrystusa, iść Jego drogami i przykazaniami Jego Ewangelią.
Za sytuację nie tylko Polski, ale całego Kościoła
Chrystusowego na świecie ponoszą winę Żydzi oraz hierarchia
kościelna w Watykanie, która dopuściła Żydów do objęcia
najwyższych stanowisk w Kościele Katolickim na Świecie i sprytnie
realizuje Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła. Cały Drugi
Sobór Watykański został sfałszowany przez żydowskich pachołków
szatana, na którego czele stał sekretarz Państwa Żyd, Kard. Villot,
Poletti, biskup Marcinkus, Pasquala Macchni, kard. Casaroli,
pełniący funkcję sekretarza stanu w Watykanie przez ostatnie
kilkanaście lat. Owa Hierarchia należała do lóż masońskich i
kierowana była przez nadrządną władzę żydowską rabinów i
masonów. Niezaprzeczone są rewelacje Davida Yallopa,
dotyczące finansów i finansistów Watykanu pt: „Przedsiębiorstwo
Watykańskie SA”. Opisane w książce „W Imię Boga” (w sprzedaży
w Polsce).

styczniu 1993 roku łódzkiego strajku włókniarzy i strajku kolejarzy
w Polsce środkowej.
Robotnicy pokładają jeszcze pewne nadzieje w
Solidarności „80”. Ale kieruje nią żydowski działacz
solidarnościowy Kocjan, któremu całkowicie podlega Jurczyk. W
tej sytuacji nie można liczyć na ten związek.
Polska Wspólnota Narodowa wiązała nadzieje ze
Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”. Nie
przeszkadzało nam, że jego przewodniczący Andrzej Lepper,
korzystając z naszej pomocy, odmówił potem współpracy z nami.
Nie przeszkadzały nam nawet żale Leppera, że nie posiada
zaufania u wszystkich, był bowiem kierownikiem PGR-u i jest
posądzony o niemiecką narodowość. Kiedy jednak Lepper zaczął
głosić konieczność wejścia Polski do EWG i związał działalność
„Samoobrony” z niemieckim Instytutem Schillera, zaprzepaścił
kolejne szanse rolników na samodzielny ruch związkowy. Instytut
Schillera wypiera wprawdzie wpływy amerykańskie w Polsce, ale
pragnie ją podporządkować wyłącznie Niemcom.
Tym niemieckim planom podporządkowuje Lepper
polskie rolnictwo i rolników, a więc dopuszcza się zdrady.
Dowodem była budząca niesmak zorganizowana przez Leppera
graniczna manifestacja z Niemcami. Sami rolnicy informują nas,
że Lepper nie pozwala na jakąkolwiek krytykę Żydów. Występuje
przeciwko Sejmowi, ale nie występuje przeciwko Wałęsie, z którym
jest związany. Chłopski marsz na Warszawę, w lipcu 1992,
wstrzymał Lepper i umożliwił policji zablokowanie dróg, a potem
udawał że chce iść dalej, kiedy już było za późno-tak o Lepperze
mówią sami chłopi. My zaś dodamy, że w grudniu 1992 roku
Lepper stał się współzałożycielem Komitetu Samoobrony
Narodowej z Żydem udającego polskiego narodowca – Marszałka.
Balcerek, jako komunistyczny uczony w Ekonomii, może
mieć tylko na uwadze samoobronę narodową Narodu
żydowskiego, a nie Polskiego. Jakiego Narodu Samoobronę ma
na uwadze Lepper, to się okaże.

W jednym z Orędzi Matki Bożej do Narodu Polskiego wyraźnie
powiedziane jest:

WINNA JEST WŁADZA KOŚCIELNA
Chrześcijanie otwórzcie oczy!!!

… Nigdy w waszych Krajach nie będzie dobrze, dopóki
Mój Syn w Tabernakulum nie powróci na Centralne
Miejce w Ołtarzu.

Aby prawi Katolicy, za jaki uważa się Naród Polski,
zrozumieli ten temat, że winna jest władza kościelna, musimy
sięgnąć po wyższe ziemskie autorytety. Takim autorytetem jest
Zbawiciel – Jezus Chrystus Jego Matka i Matka nasza –
Niepokalana Maryja – Królowa Polski, za jaką Ją uważamy.
Wiele przekazów zza świata, szczególnie w naszym
Kraju, dzieje się na naszych oczach. Jest to związane z
„Ostatnim czasem działalności szatana na ludzkość”. Szatan
przez dwa tysiące lat przygotowywał swoje sługi do dzisiejszych
czasów, aby zawładnąć Ziemią i najwyższą wartością człowieka
jaką jest „Dusza ludzka”. Na świecie dzieje się wiele cudów, lecz
nie wszystkie pochodzą z Nieba. Aby rozeznać się w tym temacie,
musimy iść za słowami Chrystusa zawartymi w Piśmie Świętym.
Dlatego wiele wersetów w tej tematyce będzie poparte cytatami z
Biblii i książek mistycznych. Niech nasza świadomość, sens i
logika słów pomoże nam znaleźć przyczyny naszych niepowodzeń,
o które tak bardzo pyta Wałęsa uważający się za katolika, w
środkach masowego przekazu. Żydowskie plemię, rozproszone po
świecie, namieszało krew polską od czasów Kazimierza Wielkiego,
który ich przyjął jak braci do Naszego Kraju. Przystąpiło do
„Wielkiego Ucisku” gojów (nieżydów) nie tylko w Polsce, lecz na
całej Ziemi. „Protokoły Mędrców Syjonu” są dokładnie
realizowane, nawet przez tych, którzy uważają się za miłych Bogu.

Jakie są koleje kreciej działalności szatana w Kościele?
Po śmierci Jana XXIII papieżem został Paweł VI, który
chciał zdemaskować Mafię Watykańską i Lożę P-2. Żydzi
podstawili na jego miejsce sobowtóra, a prawdziwego papieża
usunięto trując jego organizm narkotykami, truciznami tak, że nie
był w stanie nic przeciwdziałać. Po krótkim czasie umiera
sobowtór, i powołany zostaje na Stolicę Piotrową Papież Jan Paweł
I, który postanowił rozwikłać sprawę finansową potężnych
majętności watykańskich, które zostały przekazane w ręce żyda,
Bernardiego Nogara. Ten rzekomo nawrócony Żyd, kierował tą
fortuną jako zwykły bankier, spekulował pieniędzmi, grał na
giełdzie, zajmował się praniem brudnych pieniędzy, słowem
praktykami nielegalnymi i kryminalnymi.
„Ich siłą jest mafia a potęgą wolnomularstwo”. Loża
masońska nazywała się Propaganda-2, a jej wielki mistrz nazywał
się Licio Gelli. W ten sposób, od mafii do banku i od banku do loży.
Przedsiębiorstwo Watykańskie infiltrowało święty Kościół
żydowskimi patronami.
Wówczas to, w roku 1978, przybył Albino Luciani – z
wyboru konklawe kandydat Boga, uczciwy, nieprzekupny, który
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ludzką, że Maryja zostanie ugryziona lub zmiażdżona zostanie jej
pięta przez potomstwo szatana – niedoczekanie żydowskie.
Niestety potomstwem szatana Jest Naród Żydowski, do
którego Chrystus powiedział: „Wy z Ojca diabła jesteście”. A skoro
Chrystus żyjąc na Ziemi nie popełnił żadnego grzechu – kłamstwa,
więc te słowa musimy przyjmować jako PRAWDĘ. To plemię
Kainowe ma zakodowany, we krwi pierwiastek zła wynikający z
faktu grzechu pierworodnego popełnionego przez Ewę z szatanem.
Oto słowa Boga do szatana po fakcie grzechu
pierworodnego we wszystkich starych wydaniach Pisma Św:
„Nieprzyjaźń położę między tobą, a między Niewiastę, między
potomstwem twoim, a potomstwem Jej. Ona zetrze głowę twoją, a
ty czyhać będziesz na Jej piętę”. (Rodz. 3,15)
Czyhanie to jeszcze nie ugryzienie lub zmiażdzenie, jak
chcieliby żydowscy pachołkowie w Biblii Tysiąclecia.
Rozumując ten werset, wiadomym jest, że potomstwem
Maryji jest Chrystus, który nie miał potomków. Dowodzi to, iż
potomkowie Kaina – Żydzi są kierowani przez swego „ojca diabła”
odwrotnością Ducha Świętego, a więc „złym duchem”.
Z Abla jest reszta ludzkości, którą Żydzi uważają za
zwierzęta w ludzkiej skórze i robią wszystko, ażeby nad nimi
panować, gdyż uważają się plemieniem wybranym.
Lecz wybór też ma swoje dwie strony, wywyższenie lub
do poniżenie. Dlaczego Hierarchia Kościoła Katolickiego odrzuca
Objawienia w Oławie, gdzie Maryja mówi: „…tylko 144 pokoleń
Izraela zostało przeznaczonych jako dobry plon, reszta idzie ku
zagładzie”? Potwierdza to Apokalipsa Świętego Jana.
Przez wprowadzenie Żydów i masonów na stanowiska
kościelne – prymas i episkopat rządzą Polską i kontrolują władzę
państwową, a więc za wszystko odpowiadają. Prymas wystawił
Wałęsie najlepsze opinie wiedząc, że jest żydowskim agentem nie
nadającym się ani umysłowo ani moralnie na urząd prezydenta tak
ważnego Państwa jakim jest POLSKA. Hierarchia kościelna
ważyła się pogwałcić Prawa Boże, sprofanować Biblię, Mszę Św., i
Najświętszy Sakrament, usuwając Tabernakulum z Centralnego
miejsca Ołtarza. Podając Ciało Chrystusa na stojąco i na ręce, co
nie przynosi duszy żadnej wartości. Przez Ekumenizację Kościoła
Żydzi wprowadzają łączenie wszystkich sekciarskich wiar w jedną,
ogólnoświatową religię, gdzie nie będzie poszanowania Boga i
człowieka, a wprowadzana „miłość żydowska – na zasadzie:

zadecydował, że w pierwszym rzędzie powinno się zrobić porządek
we własnym domu. Bank Watykański był denuncjowany w prasie,
w dziennikach zawodowych agentów finansowych. Luciani został
za to otruty w 33 dniu swego pontyfikatu przez żydowską hierarchię
watykańską.
Kuria przygotowała przyszłe konklawe. Chcieli papieża
kulturalnego, którym jednak mogliby kierować jak kukłą. Na taką
pozycję został wybrany kard. Wojtyła, który umiejętnie nie ulega
żydowskim pachołkom w Watykanie.
Dopóki nie nadejdzie Oczyszczenie Świata przez
kataklizmy zapowiedziane w Orędziu „Do Narodów Świata” przez
Boga Ojca, Żydzi nie będą w stanie zrozumieć Ofiary Chrystusowej
i kierowani będą przez swego ojca – diabła. On, zwany chytrym
wężem, pod pozorem dobra, przez swoje narzędzia, niszczy
wszystko co mistyczne i co pochodzi od Trójcy Przenajświętszej.
Jakże dokładnie spełnia się przepowiednia żydo-masonów
podczas defilady w Rzymie, przewidująca że szatan będzie rządził
w Watykanie, a Papież będzie mu za sługę.
Drukowane jest to w wielu przekazach, na łamach Prasy
Katolickiej. Pragniemy przytoczyć jej treść dla pełnego
zrozumienia działalności żydów, tych wilków w owczych skórach.
W roku 1917 masoneria uroczyście obchodziła dwusetną
rocznicę swego „oficjalnego” istnienia. W wielu miastach na kuli
ziemskiej odbywały się zorganizowane pochody antyreligijne,
antychrześcijańskie, antykatolickie. Szalejąca wówczas wojna
światowa ułatwiła masonom wywrotową robotę. Nawet w
wiecznym mieście podniosła głowę. W tym czasie stanowisko
wielkiego mistrza masońskiego piastował dawny burmistrz Rzymu
Ernest Nathan. Ulicami tego miasta przeciągały pochody z różnymi
transparentami. Między innymi niesiono czarny sztandar giordanoburmistrzów, na którym widniał wizerunek Lucyfera depczącego
Michała Archanioła. Rozległy się skandowania: „Diabeł będzie

rządcą w Watykanie, a papież będzie mu za szwajcara” –
czyli za sługę. (Jakże ubolewać należy, że spełnione jest to
objawienie w całej rozciągłości)
W tym czasie przebywał na studiach teologicznych w
Rzymie św. O. Maksymilian Maria Kolbe – wówczas jeszcze jako
alumn. Nie z książek dowiedział się brat Maksymilian o
judeistyczno-satanistyczno-masońskim zagrożeniu Kościoła. Sam
był świadkiem bluźnierczych manifestacji, które rozgrywały sie na
ulicach Rzymu, w Watykanie na placu św. Piotra.
Jeśli Bóg jest miłością, myślał przyszły święty, wiadomo
czym wyróżnia się Jego przeciwnik… Wszystkim co jest
odwrotnością, co dzieli, jątrzy, rozkłada, niszczy, - wszystko to nosi
znamię szatana.
Znamię szatana u Papieża jest Jego pastorał z
ramionami skierowanymi w dół. Jak podaje Świątobliwa Katarzyna
w książce „Żywot i Bolesna Męka Jezusa Chrystusa”. Chrystus
umarł na krzyżu z ramionami skierowanymi w górę, a nie w dół. Te
przekazy potwierdza wielu mistyków i stygmatyków. A więc
sprzeczność przez odwrotność taj jak z odwróconymi ołtarzami po
Soborze Watykańskim w całym Kościele Katolickim.
Żydowska robota jest od dawna wprowadzana w życie
Polski Katolickiej, już od czasów Prymasa Tysiąclecia, który
należał do masonerii. Zapisany jest on w księgach Lóż Masońskich
w Nowym Yorku i Waszyngtonie, są na to niezbite dowody (Who’s
Who – Kto jest kim str. 345). Potwierdza to sprofanowanie wielu
wersetów w Biblii Tysiąclecia, którą ten Prymas wprowadził, w
której to, Księdze Rodzaju, zakodowane jest w podświadomość

kochaj bliźniego na ile zdołasz z niego pieniędzy
wycisnąć i krwi wydusić dla własnych korzyści
materialnych.
Żydowski biskup Orszulik publicznie zapewniał o polskiej
narodowości Mazowieckiego, znanego powszechnie Żyda i
komunistycznego agenta występującego nie tylko przeciw Polsce,
lecz także w latach 50-tych przeciw Kościołowi. Takich biskupów,
którzy gwałcą prawa Boskie jest więcej, zamiast służyć w służbie
Bogu i bliźniemu, żyć w ubóstwie, pokorze, tuczą się we własnym
tłuszczu, prowadząc wyuzdane życie w dobrobycie, pijaństwie i
pogwałceniu przykazań Bożych.
Hierarchia kościelna decyduje lub współdecyduje o
wszystkim z władzą państwową. Dlatego popiera wszystkie nawet
najbardziej zbrodnicze decyzje i działania żydowskiej władzy
uzasadniając je jako słuszne i konieczne.
Papież podczas swojej wizyty w Polsce, w czerwcu 1991
roku apelował do Polaków o serdeczne przyjmowanie
osiedlających się w naszym Kraju i wykupujących nasz majątek
cudzoziemców, którzy – jak twierdził – przychodzą do nas z
chlebem. Tymczasem wiadomo, że przychodzą do nas Żydzi
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Tymczasem na skutek wspólnej polityki rządu i
episkopatu głodują Polacy, głodują polskie dzieci, podczas gdy nie
tylko władza państwowa ale i hierarchia kościelna, wbrew
Ewangelii nadużywa bogactw materialnych, wyzyskuje Naród
nadmiernymi opłatami kościelnymi. Polacy mają prawo odmówić
wszelkich opłat na Kościół, a wyrzucani z mieszkań powinni
zajmować pałace biskupie, klasztory i plebanie. Tym bardziej, że
episkopat potępia słuszne strajki domagających się pracy, chleba i
mieszkań, a więc podstawowych ludzkich i Bożych praw człowieka.
Nawołuje głodujących robotników i rolników do wyrzeczeń i
uległości wobec władzy, a władzę namawia do nieustępliwości
wobec nieuzasadnionych żądań robotniczych i chłopskich. Tak
wypowiadali się w sierpniu 1992 roku żyjący w wielkim dobrobycie i
przepychu Żydzi – kardynałowie Glemp i Macharski, metropolita
katowicki Zimoń, ordynariusz gliwicki Wieczorek oraz Niemiec –
ordynariusz opolski Nossol, będący szczególnie gorliwym sługą
germańskich interesów.
Taką proniemiecką postawę zajmują Żydzi – metropolici
wrocławski – Gulbinowicz, poznański – Storba, szczecińskokamieński Przykucki, gdański Gocławski, warmiński (olsztyński) –
Piszcz. Swoją proniemiecką politykę episkopat uzasadnia
chrześcijańską wspólnotą Polaków z Niemcami. Podobnie każe
nam łączyć się z Żydami, a przecież jedni i drudzy niszczą nas
nieustannie. Ta proniemiecka i prożydowsko-masońska polityka
Watykanu i episkopatu jest zagrożeniem dla Polski, ponieważ
hierarchia kościelna posiada duży wpływ na Polaków i
wykorzystuje go do antypolskich celów.
Cała kadra KUL-u w Lublinie to żydowscy agenci, którzy
wyłudzają pieniądze na rzekomy rozwój tego Uniwersytetu, nie
tylko w Polsce, ale na świecie. Sama Kanada przesłała w ostatnim
dziesięcioleciu ponad dwadzieścia milionów dolarów, USA
kilkanaście razy więcej. Za takie pieniądze można by wybudować
kilka takich uczelni, lecz tej żydowskiej hierarchii uczelnianej nikt
nie kontroluje. Szkołą żydowskich talmudystów, przyjmując na
studia przeważnie studentów o pochodzeniu niemiecki i
żydowskim.
Księża „Werbiści” w Pieniężnie, pod pozorem dobra
wyłudzają za rzekome modlitwy pieniądze od najbiedniejszych,
jakby Polacy nie mieli języka i nie umieli się sami modlić. Jakże
słuszna jest analogia języka polskiego, w tym przypadku Werbiści
od werbowania pieniędzy z Pieniężna.
Nie oczekujmy więc ratunku ze strony Watykanu i
episkopatu. Ratujmy się sami. Bowiem Prymas nie broni Polaków
przed zbrodniami żydowskiej władzy. Watykan błogosławi
masonom i żydom, nawiązuje z nimi coraz to ściślejsze stosunki,
licząc zapewne na ich pieniądze. Wiadomym jest, że wszyscy
papieże potępiali „kościół szatana”, jakim jest masoneria i
żydostwo, które odrzucało Chrystusa jako Zbawiciela Świata.
Prymas i Wałęsa, nie ganią Żydów za zbrodnie
popełniane za komuny na Polskim Narodzie, które za Solidarności
przybrały formę gigantycznego okradania i głodzenia Polaków
przez żydowski kapitał. Krytykują natomiast polski nacjonalizm
rzekomo zagrażający Żydom i Niemcom.
Tylko zjudeizowany Watykan i episkopat mógł ogłosić 20
stycznia 1991 roku haniebny list pasterski. Uznaje on naród
żydowski za wybrany przez Boga i nadrzędny wobec innych
Narodów, wmawia Polakom wspólnotę z Żydami, pomawia
Polaków o prześladowanie Żydów wspólnie z Niemcami, grozi
grzechem za tak zwany antysemityzm, czyli przeciwstawienie się
żydowskiej dominacji. To nie antysemityzm u nas budzi odrazę –
to antybantydyzm, który staje się odrażający dla ludzi, idącymi

rabować nam ziemię, wykupując fabryki, domy, rabować naszą
Ojowiznę daną nam od Boga.
Episkopat powinien być gwarantem władzy państwowej i
jej poręczycielem wobec Narodu Polskiego. Wykorzystując
przywiązanie Narodu do katolicyzmu, episkopat wymusza posłuch
dla żydowskich sługusów Wałęsy i innych, otaczając ich księżmi i
dając im do zrozumienia, że mają oni poparcie Kościoła.
Ci żydowscy księża, za słowami Ojca św., robią nam
wodę z mózgu, wprowadzając doktrynę, że Chrystus był Żydem,
gdyż urodził się w tym szatańskim plemieniu, nie rozumiejąc że,
pochodzenie warunkują związki krwi. Skoro nie zaistniał taki
związek pomiędzy Matką Bożą a Św. Józefem, gdyż Jezus poczęty
był z Ducha Św., jak można twierdzić, że Chrystus był Żydem. Czy
Duch Św., jest Żydem? To twierdzenie podważa dogmat
„Niepokalanego Poczęcia Maryji Dziewicy”.
A, że urodził się w tym plemieniu, jest to odwieczne
prawo równowagi, gdzie jest największe zło, tam dobro je
równoważy. Chrystus jako Baranek wprowadził pierwszy pojęcie
Boga Ojca mówiąc: …Ja z Ojca pochodzę!.. Ojciec Mój, który
jest w Niebie wysłał Mnie! Nikogo na ziemi nie nazywajcie
Ojcem, gdyż jednego macie Ojca, w Niebie.
Czy słowa Boga: „…wszelki, który się wywyższa,
poniżonym będzie”, są rzucone na wiatr?
Skoro ciało człowieka jest mieszkaniem duszy, a dusza
jest mieszkaniem ducha, zapytajmy jaki to duch rządzi żydowskimi
pachołkami, że wprowadzają tyle nienawiści, zawiści, pogwałcenia
praw Bożych. Zapewne nie pochodzi to od Ducha Św., który jest
Miłością i Pokojem. Jakiego to Ducha zesłał nam Papież, podczas
swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, na Mszy kocelebrowanej
w Warszawie, gdyż od tego czasu zło przybiera w Polsce
zastraszające rozmiary.
Światli Polacy wyrzucani są z pracy, wyjeżdżają za
granicę z braku wykorzystania swoich idei w opanowanym przez
żydostwo Kraju. Inni, zmuszani trudnymi warunkami życia,
wieszają swoje dyplomy w łazienkach, zakładając biznesy uliczne,
pobierając prowizje wyższe od wartości wyrobu jaki sprzedają, co
w efekcie czyni naród dwuklasowym, z podziałem na biednych i
bogaczy. Jak długo taki stan rzeczy może trwać, że sprawiedliwym
i niezaradnym, pragnącym żyć w uczciwości ludziom nie starcza na
skromne wyżywienie, nie mówiąc o innych świadczeniach? I to ma
być miłość bliźniego, które to przykazanie wprowadził Chrystus, a
właśnie kler czyni je odwrotnym!
Dlatego władza tak bezkarnie odbiera nam wolność i
niszczy Polskę i Polaków, gdyż jest pewna, że stoi za nią
episkopat, który nakłoni ogłupiały Naród do dalszych wyrzeczeń i
posłuszeństwa. To biskupi – Żydzi mają do Narodu Polskiego
stosunek pełen pychy i pogardy i utrzymują go w ciemnocie
traktując jako bezwolne narzędzie swojego panowania.
Znany ze swego żydowskiego patriotyzmu arcybiskup
Muszyński broniąc władzy, tak powiedział w listopadzie 1992 roku:
„Referendum nie może być źródłem stanowienia prawa,
przynajmniej w Polsce”. W Izraelu pewnie tak, ale nie w Polsce.
Zdaniem arcybiskupa Naród Polski nie może stanowić prawa, lecz
żydowski rozłajdaczony Sejm i zjudeizowana hierarchia kościelna
posiada to prawo. W rzeczywistości to właśnie Naród jest źródłem
prawa a referendum jest wyrazem wolnej woli Narodu. Dzisiaj
episkopat jest przeciw referendum w sprawie ochrony dziecka
nienarodzonego, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by Naród nie
śmiał żądać jakiegokolwiek referendum, na przykład czy życzy
sobie wyprzedaży obcokrajowcom swego majątku narodowego,
związania z EWG i obecności w Polsce wojsk NATO.
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…Takim prawie bez wyjątku jesteście teraz i
pozostaniecie nimi nadal, aż spadnie na was wielki sąd, który
zapowiedział prorok Daniel kiedy przebywał w świętym miejscu.
… To wszystko mogloby się potoczyć także innym torem,
gdybyście poznali wasz wielki błąd, czyniąc pokutę i nawracając
się całkowicie. Ale tak chyba się nie stanie i dlatego rada Moja, o
którą prosiliście i którą otrzymaliście jest bezskuteczna. Zanadto
bowiem jesteście przywiązani do honorów składanych przez naród
oraz do waszych ziemskich skarbów. One ściągną na was klęskę.
Nie Ja wydam na was wyrok, choć, choć mógłbym to uczynić mocą
mojej władzy, ale wy sami i wasze przywiązanie do świata i materii
to zrobi.
…Powiedzieliście, że powinienem dać wam odpowiednie
wskazówki, a wy będziecie nad nimi obradować i zastanawiać się,
jak przedłożyć to ludowi bez narażania się na przykrości. Owszem,
na pewno zwołalibyście naradę, ale wasze pieniądze i wasze
poważanie u narodu nie pozwoliłyby na zmianę waszego
postępowania. W końcu powiedzielibyście: „Pozostaniemy, czym
jesteśmy i zaczekamy jeszcze, czy sąd nad nami rzeczywiście
nadejdzie. Przecież taka stara wypróbowana instytucja, chyba nie
pozwoli zapędzić się w kozi róg przez jakiegoś tam galilejskiego
chłopca!”. Skutek będzie taki, że rada moja zostanie odrzucona
większością głosów, a wy pozostaniecie takimi, jakimi jesteście
teraz, a właściwie staniecie się jeszcze gorszymi.
…Zrzeknijcie się waszych bogactw w złocie i srebrze.
Precz z mnóstwem waszych szlachetnych kamieni ze skrzyniami
pełnymi pereł. Rozdzielcie wielką część tych skarbów pomiędzy
ubogich, a ogromną pozostałą resztę oddajcie cesarzowi, który ma
wyłączne prawo zbierania skarbów ziemi, gdyż przydadzą się one
w razie potrzeby. Żyjcie tylko z tego, co wyznaczył wam Mojżesz.
Żałujcie za wasze zbrodnie i czyńcie pokutę za wasze ciężkie
grzechy przez czyny prawdziwej miłości do bliźniego. Niczego nie
ukrywajcie przed narodem, ale trzymajcie się prawdy; bądźcie
sprawiedliwi i rzetelni w słowach i czynach i nie odstępujcie od tych
zasad. A nie przeciwstawiajcie się ludziom, przez których
przemawia Duch Boży. Jeżeli to wszystko spełnicie, ominie was
Sąd, a Świątynia stać będzie, aż do końca świata!.
…Bóg, wasz Pan, nie pragnie bowiem ludzi, którzy by
byli bezmyślnymi narzędziami w ręku. Jemu zależy na wolnych,
swobodnych i samodzielnych dzieciach! Niepotrzebne są Jemu
wasze ofiary i wasze modlitwy. On chce tylko, abyście Go poznali
w waszych sercach i kochali Go ponad wszystko w waszych
bliskich, biednych braciach tak, jak kochacie siebie samych.
Czyńcie im to, co pragnelibyście, aby oni wam uczynili. Wtedy
odnajdziecie u Boga wszelką łaskę i będziecie Jemu mili, jak matce
miłe są najukochańsze jej dzieci. On chronić was będzie, jak lwica
broni broni swoje potomstwo i dbać On będzie o was jak kura dba
o swoje kurczęta.
…Pamiętajcie, w ten sposób potoczą się sprawy, a
przenigdy inaczej! Z wami bowiem i z waszą świątynią odtąd nie
będę miał nic wspólnego, przenigdy! Owszem, przybyłem do was
aby was ratować. Ale wyście mnie nie poznali i nie przyjęli.
Przyjdziecie kiedyś do Mnie, kiedy kłopoty wasze zaczną się
mnożyć; ale wtedy ja was nie poznam i w żadnym przypadku nie
przyjmę was. Czy dobrze zrozumieliście!
(wyjątki z książki „Trzy dni w Świątyni Jerozolimskiej”
– Jakub Lorber, mistyk austriacki. Wydana przez Catholic
Publishing – Canada w jez. Polskim oraz przez wydawnictwa
austriackie w j. niemieckim.)
Polaków z Żydami NIC nie łączy, a wszystko dzieli –
rasa, narodowość, kultura, a w tym religia i moralność.

śladami Chrystusa, Jego przykazaniami, Jego drogami w oparciu o
Pismo Św., i orędziami z nieba. Czyż Chrystus za swego życia nie
gromił Żydów za ich pychę, zakłamanie i faryzeizm?
Ten list pasterski jest zdradą chrześcijaństwa i Polski,
bowiem Żydzi nie są narodem wybranym do wywyższenia.
Narodem wybranym są Słowianie. Już za swego życia mówił
Chrystus o tym do Żydów. Zapoznajmy się z Jego słowami
skierowanymi do Żydów, jako 12-sto letni chłopiec w Świątyni
Jerozolimskiej, której to duchowieństwo książki nie uznaje, gdyż
ujawnia ich faryzejskie przywiązanie do materializmu. Jakże słowa
Jezusa są aktualne do sytuacji dzisiejszego postępowania kleru.
…Owszem, powinniście naród prowadzić do drogach,
które prowadzą do nieba, bo taka jest wola Boga. Tak kazał
postępować Mojżesz i jego brat Aron. Wy natomiast postępujecie
wręcz odwrotnie, nadużywając swych stanowisk. Uważacie Boga,
naród i świątynię, jako źródło osobistych korzyści tak, jakby
świątynia była waszą własnością, z której tylko wy jedni macie
prawo korzystać, a które to prawo rzekomo dał wam Bóg.
…Ale oświadczam wam wobec wszystkich tu obecnych,
że Bóg, którego wypieracie się każdym tchem, każdym uderzeniem
tętna, nigdy wam podobnego prawa nie dał. Nigdy nie wysłuchał
waszych drętwych, mechanicznie oklepanych modłów. Nie
wysłucha ich teraz i w przyszłości także wysłuchiwać nie będzie!
…Gdyby bowiem Bóg wysłuchał wasze chrapliwe
zawodzenie, wasze krakanie, zaiste i Ja wiedziałbym coś niecoś o
tym. Albowiem co Ojciec wie, wie także i Syn, czyli: co wie moja
miłość, wie także mój rozum. Ale żeby kiedykolwiek wysłuchana
została wasza modlitwa, o tym nie wie ani Moja miłość, ani mój
rozum!
…Do kogo więc mam was porównać? Zawsze byliście
przeciwko Bogu i niczym nie różnicie się od drapieżnych wilków,
ubranych w baranie skóry, aby owce przed nimi nie uciekały, ale
żeby łatwo dały się zaskoczyć będąc rozszarpane ostrymi kłami
wilków. Ale jak obecna wasza praca, taka będzie wasza zapłata
po tamtej stronie, w Królestwie duchów. Ja wam to mówię i
możecie być pewni, że stanie się to tak, jak wam teraz
zapowiedziałem”.
…”U takich ludzi jak wy jeszcze nikt niczego nie osiągnął,
ani po dobroci, ani konkretnymi oskarżeniami. Dlatego
pozostaniecie nadal takimi, jakimi jesteście teraz, aż do końca
świata. Naprawdę zabrana wam będzie łaska i przekazana
poganom.
…Spójrzcie przez wielkie morze na kontynent europejski.
Tam mieszkają sami poganie, a Żydzi są w tamtych stronach
rzadkim zjawiskiem. Im zostanie dana łaska niebios!
…Taki będzie wasz los, ponieważ samowolnie
odwróciliście się od dawnych przykazań boskich zastępując je
swoimi, bardzo przyziemnymi i samolubnymi przepisami.
Bogacicie się ogromnymi dochodami, które osiągneliście dzięki
waszym ustawom.
…Każdemu bowiem człowiekowi wyznaczona jest na
ziemi określona miara w dobrym, której jednak nie wypełnia,
czyniąc zło. To samo odnosi się do każdego zespołu i do każdego
narodu. Gdy miara ta wypełni się dobrem, które pochodzi z Boga,
wtedy cały naród i kraj, zażywać będzie obfitego błogosławieństwa.
Jeżeli natomiast naród i jego kraj wypełni się złem, wówczas
spadnie na niego nieubłagany, surowy sąd. Tym samym kończy
naród swą rolę, a kraj jego przeistoczy się w pustynię i tak stanie
się z nim w niedługim czasie.
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przebiegłości i zamienię w stertę prochu ich schronienie, gdyż jego
fundamenty opierają się na kłamstwie. Zawołam wówczas Moich
Ablów, uściskam ich wielką miłością, dam im schronienie w Moim
Najświętszym Sercu. Będą jako gołębie, pełni czystości, a Moje
Najświętsze Serce będzie ich Schronieniem. Oglądnijcie się
naokoło; nie widzicie? Nie zdajecie sobie sprawy, ilu jest Moich
braci spiskujących przeciwko Mnie? Córko Moja, jestem
zdradzony przez samych Moich.
Panie, dlaczego Ci to robią? Może nie zdają sobie
sprawy!
Córko Moja, są zaślepieni Pychą i Nieposłuszeństwem.
Szczerze uważają, iż to, co robią jest słuszne!
Jak mogliby wierzyć, iż to co robią jest słuszne, skoro
łamią Moje Prawo? Są nieposłuszni, a ich nieposłuszeństwo nie
pochodzi ode Mnie!
Naśladują Prawo Mego przeciwnika, idą dokładnie w jego
ślady i doprowadzają się do ruiny i upadku!
Rozpędzę tych buntowników jak wiatr z Zachodu.
Przemawiaj w ich sprawie, kochaj Mnie, łagodź Moją
Sprawiedliwość, uwielbiaj Mnie, przyprowadzając do Mnie dusze
dla ich zbawienia. Moje Oczy zwrócone są przede wszystkim na
młodzież tej ciemnej epoki. Pójdź, prośmy Ojca:
O Ojcze, miej litość nad dziećmi Twoimi, szczególnie nad
młodymi, Weź te dusze i schowaj pod Twe skrzydła, uwolnij je od
złego, wyzwól je z letargu, który je więzi, napełnij je Twoim
Świętym Duchem Prawdy i wprowadź je w Twoją Światłość na
wieki. Amen.
To właśnie Watykan podporządkowuje katolicyzm religii
talmudycznej, wprowadza nowy katechizm, obciąża winą za
prześladowania Żydów. Jak mógł polski oficer w Katyniu
prześladować mordującego go Żyda z NKWD? A może robotnik
polski prześladuje Żydów nie zgadzając się na sprzedanie im
swego przedsiębiorstwa? Może Polak dopuszcza się
antysemityzmu, ciężko grzeszy, kiedy przeciwstawia się Żydowi
Wałęsie proszącemu prezydenta USA o wkroczenie wojska
amerykańskiego do Polski?
Jakże aktualne są słowa Jezusa zawarte w Ewangelii,
dotyczące również prezydentów: „Strzeżcie się aby was kto nie
zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem… I wielu
wprowadzą w błąd…Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy
przychodzą do Was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami
drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich!”
Żydów poznaje się po owocach ich działania, po
realizowaniu żydowskich interesów przeciwko wszystkim
nieżydom. Poznajmy i oceniajmy prymasa, biskupów, Wałęsę,
Suchocką, ministrów, posłów, senatorów, wojewodów, burmistrzów
po owocach ich działania, a nie po ubiorze, znakach i słowach. Dni
wielkiego ucisku żydowskiego są policzone, zaczynają spełniać się
przepowiednie z Fatimy, Garbandial, że kardynał wystąpi przeciw
kardynałowi, biskup przeciw biskupowi, wszysko co złe zostanie
zdemaskowane!
Gdyby Jezus był ponownie na Ziemi i głosił swoje nauki,
niejeden biskup i niejeden prezydent usiłowałby skierować Go na
badania psychiatryczne, zresztą Jezus sam mówi przez mistyków,
że gdyby był na Ziemi i działałby takie cuda jak za swego
ziemskiego życia, i tak by Mu nie uwierzyli, gdyż wszystko
przesiąknięte jest złym duchem, serca są zachwaszczone, a
myślokształty pobierane ze świata astralnego prawie każdy uważa
za swoje. A żadna myśl nie rodzi się w naszej głowie, są to
przekazy z otaczającego nas ze wszch stron świata Ducha, który

Biskupi – Polacy nie zgadzający się a
antychrześcijańskim i antypolskim listem pasterskim, nie
zgadzający się z prożydowską i proniemiecką polityką Watykanu i
episkopatu, są przesuwani z kierowniczych stanowisk metropolitów
czy ordynariuszy, na podrzędne stanowiska biskupów
pomocniczych i seniorów, jak uczyniono to z Polakiem –
arcybiskupem Kazimierzem Majdańskim w metropolii szczecińskokamieńskiej. A ci właśnie księża są prawdziwymi chrześcijaninami
i Polakami. Z tych właśnie powodów przez wyznawanie
prawdziwego chrześcijaństwa i prawdziwej polskości zabito na
przełomie komuny i solidarności kilku księży.
Inicjatorem judeizacji chrześcijaństwa oraz
proniemieckiej i prożydowsko-masońskiej polityki hierarchii
kościelnej jest Watykan i jest to szczególnie bolesna prawda dla
wielu Polaków.
Zastanówmy się o kim to mówi Chrystus do mistycznki
obecnych czasów Wassuli Ryden?
Wyjątki z książki „Prawdziwe Życie w Bogu”, Vassuli
Ryden. Książka jest sprzedawana w wieli stoiskach
przykościelnych, co jasno dowodzi, że ten opętany kler przeżywa
duchowe ciemości…”Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie
słyszą”…
Oto wyjątki…Och córko Moja, iluż Moich zaślepił dym
szatana! Moi buntują się bez bojaźni i bez najmniejszego wahania.
Brak im szczerości, nie znajduję w nich świętości. Szukam miłości
i wcale jej w nich nie znajduję. Nie ma już sprawiedliwości, a obłęd
zajął podstępne miejce Mądrości, deprawując ich, bowiem ich język
jest rozczepiony i szepce tylko o zdradzie. Te bunty pozwoliły
Pysze być ich koroną a Nieposłuszeństwo przyjęli za swoje berło.
Nie znajduję w nich pokoju, żadnego pokoju. Ich sposób myślenia
nie jest Moim, oni są przyczyną zniszczenia i ruiny Mego
Wiecznego Miasta.
Och, Kainie! Kainie! Gdzie jest duch, którym cię
obdarzyłem? Dążysz znów do samozniszczenia?
Wiedziałem, że od dnia swoich urodzin byłeś
człowiekiem gwałtownym, a ponieważ ty wiedziałeś, że nie jest mi
to nieznane, maskowałeś się i udawałeś Najwyższego Kapłana.
Ubrałeś się w Moje szaty ze złota i srebra, aby ukryć swą ciemną
odzież, którą dała ci Czarna Bestia. Nie masz w sobie światła i aby
zakryć swoją szkaradną twarz, włożyłeś na twoje odrażające
oblicze maskę, aby w ten sposób twój wygląd mógł całkowicie
oszukać także Moich Wybranych. Mnie nie może oszukać twoja
maska, bowiem Moje Oczy widzą, że za maską baranka ukrywasz
ogromne zniszczenie, jesteś po zęby uzbrojony w Zło! A teraz
planujesz podbić świat, zniszczyć nikłe światło, które w nim
pozostało. Zamierzasz powiększyć zamęt i wytępić to wszystko co
Święte, pozbywając się wpływowych ludzi monopolizując Moje
Sanktuarium.
Oni Moja córko są żmijami, które pokazałem ci w
widzeniu, pełzającymi po Moich Świętych Sakramentach i po Moim
Tabernakulum. On oszuka wielu, ludzie będą zaślepieni,
zaślepieni z powodu ubioru oszusta. Te biedne dusze będą
przekonane że ten, którego widzą na własne oczy, w swojej epoce,
jest właśnie Najwyższym.
Ku Memu wielkiemu ubolewaniu, wielu będzie
oszukanych z powodu jego wyglądu. Z powodu jego maski
baranka wielu będzie zaangażowanych w jego sprawy, ale Ja
pozwoliłem, byś zobaczyła do czego naprawdę podobne jest jego
wnętrze; do śmiertelnej żmiji…
Vassula, pokonam tego buntownika i jego naśladowców
gromem i Moim Ogniem. Zdepczę ich osłoną zrobioną z
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dzieli się na Ducha Św., i złego ducha, gdzie królują szatany i
demony.
Stosujemy się do słów „Trzeba bardziej słuchać Boga,
niż ludzi”. A Prymas, Wałęsa, Clinton to ludzie to tylko ludzie,
jakże zdegenerowni przez swoją pychę. Kościołem jesteśmy MY –
Polacy, każdy ma w sobie zalążek boskości, w wielu z nas żyje
Jezus Chrystus i przez takich przemawia.
Hierarchia i Kościół, mimo że ściśle z sobą związane, są
czymś najzupełniej odrębnym. Jeden z doktorów Kościoła na
soborze w Konstancji powiedział: „Bez biskupów i bez Papieża
można się zbawić, ale niepodobnym jest zbawić się bez Kościoła”.
Czyż nie jest to rozróżnienie, które graniczy z przeciwieństwem?
Neofaryzeizm polega na maksymalnym wykorzystaniu
łatwych zewnętrznych praktyck Czci Bożej dla doczesnych korzyści
„ambicjonalnych”, to znaczy zyskania uznania otoczenia za
rzekome wykonywanie w mniemaniu neofaryzeuszów – Całości
Czci Bożej. Te korzyści ambicjonalne występują w formie PYCHY,
wyłudzaniu pieniędzy, wobec innych członków społeczności, księża
uważają się za miłym Bogu, a nawet jak w chwili szczerości, opinie
ich zapisuje św. Jan (VII,49) „A ten tłum, który nie zna Prawa,
jest przeklęty”. O nich powiedział Jezus – „Otrzymali już swoją
nagrodę”. Powiedzieć można, że tragiczne jest ich położenie, bo
ich PYCHA jest próżna i ich rodzaj Czci Bożej – wstrętny Bogu.
Pycha – jest to nadmierna miłość do samego siebie, czyli zbyt
Cokolwiek
wysokie ocenianie swojej własnej wartości.

serc ludzkich. Szeroka sympatia, życzliwość i wzajemne
zrozumienie, tak bardzo nieodzowne do uleczenia ludzkiej niedoli,
nie może się zrodzić z czysto intelektualnych rozważań nad
różnorodnością ludzkich natur, lecz tylko z wiedzy o jedności całej
ludzkości o pokrewieństwie ludzkości z Bogiem Ojcem, którego
Żydzi odrzucają. Oby ideą realizacji najwyższego ideału świata –
ideału pokoju opartego na braterstwie – „miłosierdzia”, czyli nauku
„Miłości o osobistym obcowaniu z Bogiem”, dotarła w porę do
wszystkich ludzi we wszystkich Krajach.
Jest wielką koniecznością zakładanie na całym świecie,
szkół sztuki życia, w których wychowanie nie ma się ograniczyć do
samego intelektualnego rozwoju, lecz ma obejmować także
kształcenie ciał, woli, uczuć i umysłu, gdyż powołani jesteśmy do
doskonałości samego Boga Ojca.
Kościół, Władza i Masoneria
ZAGROŻENIA DUCHOWE POLAKÓW
Istotną wiarą masonerii jest satanizm.
Kościół Katolicki bardzo wcześnie zwrócił uwagę na
działalność masonerii i zajął wobec niej wyraźne stanowisko.
Pierwsza encyklika papieska dotycząca masonerii została wydana
28 kwietnia 1738 roku przez Papieża Klemensa XII (In Eminenti).
W encyklice tej masoneria została po raz pierwszy potępiona w
słowach ostrych i bezwzględnych, „mających moc wieczystą”,
obejmujących wszystkie towarzystwa, zgromadzenia, zebrania i
narady masońskie”.
Encyklika ta zabrania katolikom pod klątwą kościelną
należenia do masonerii i okazywania jej pomocy w jakiejkolwiek
formie.
„W imię Świętego Posłuszeństwa surowo zabraniamy
wszystkim wiernym w Chrystusie i każdemu z nich,
jakiegokolwiek stanu, powołania, pozycji, zakonu, stanowiska,
godności i znaczenia, osobom świeckim i księżom, zarówno
świeckim, jak i zakonnym, których specjalnie należy
wyszczególnić, aby pod jakimkolwiek pretekstem, dla
jakiejkolwiek przyczyny, nie ważyli się na to, by zakładać,
propagować albo podtrzymywać wyżej wymienione związki
wolnomularskie, przyjmować u siebie lub dawać im
pomieszczenie gdzie indziej, zapisywać się do nich, brać
udział w zebraniach, dostarczać im czegokolwiek, okazywać
im pomoc, radę lub życzliwość, otwarcie lub w tajemnie,
wprost lub ubocznie, samemu lub za pośrednictwem innej
osoby, w jakikolwiek bądź sposób, jak również zachęcać
innych i namawiać do wejścia do tego rodzaju towarzystw, lub
brania udziału w zebraniach, do udzielania im pomocy i
popierania ich w czymkolwiek, a to pod karą ekskomuniki na
nieposłusznych z samej istoty faktu i bez osobnego
postanowienia, z tym, że nikt nie może być z niej
rozgrzeszonym przez nikogo, prócz Nas albo biskupów
rzymskich wówczas istniejących, o ile chodziłoby o udzielenie
rozgrzeszenia w godzinę śmierci”.
Konstytucję Klemensa XII odnowił Benedykt XIV.
Natomiast encykliki późniejszych papieży rozszerzają niektóre
postanowienia.
Papież Pius VII w swoim liście pasterskim Ecclesia a
Jesu Christo z roku 1821 zakazuje pod karą ekskomuniki czytania i
przechowywania pism masońskich i zobowiązuje katolików,
również pod karą ekskomuniki, zawiadamiać Kurie Biskupie o
członkach masonerii i ich przewinieniach. Tę samą sprawę
omawiał Pius VIII i Grzegorz XVI.

posiadamy, z czego byśmy mogli się chlubić, należy
do Boga, nie do nas. Jedyną rzeczą, którą możemy
uważać za swą własną, jest grzech.
A wszyscy jesteśmy grzesznikami, według świadectwa św. Jana
apostoła: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie
zwodzimy, a prawdy w nas nie ma”. (I.J. 1-8)
Gdy przejawisz pewne zalety, gdy masz pewne
osiągnięcia nie uważaj, żeś je osiągnął, ponieważ tysiące istot
duchowych ci pomagały, byś mógł do nich dotrzeć. Jesteś dłużny
nieskończenie wiele całej rozumnej naturze za wszystko, co masz i
co przejawiasz. Wszystko zawdzięczasz Wielkiemu Mądremu
Początkowi. Jest to mistyczna strona pokory.
Nie ten jest gorszycielem, kto wskazuje na zło, lecz ten,
kto je czyni. Nie ten, kto zło rozgłasza, lecz ten kto przez uporną
swą niepoprawność do rozgłosu przymusza. Na świecie, bez
zgorszenia nie dokonuje się nic. Nic się nie rodzi bez poruszenia
zadawnionej, biernej pleśni. Faryzejski więc lęk przed
zgorszeniem to hamulec oświaty, krytyki, samokrytyki, postępu.
Zgorszenie zawsze było, jest i koniec jego krótki, gdyż jest
przyrodzone duchowym leniom, wszystkim, co w trwodze przed
trudem zajęcia jakiejkolwiek postawy nowej, klną i wyklinają
każdego, kto się ośmiela budzić ich ze snu.
Zgorszenie jest konikiem, na którego liczą biskupi,
kardynałowie by mogli sobie w niczym nie przeszkadzać bezkarni
wobec opinii publicznej. Dla nich pozycja „osoby duchownej” jest
usłużną przykrywką dla występku.
Społeczeństwo powinno o tym wiedzieć. Wyjęcie spraw
kleru ze sfery jawności życia publicznego i wyłączenie jego spod
jakiejkolwiek krytyki byłoby ponad wszelką wątpliwość wygodne dla
delikwentów. Niestety poza względami tego rodzaju i poza
wygasającymi już dzisiaj przywilejami kast, istnieje społeczna
solidarność i wynikający z niej obowiązek moralny demaskowania
publicznego bluffu nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Właśnie Bóg oczekuje od Polski, aby założyć Ligę
Narodów, która będzie skuteczną w swoim działaniu naturalną ligą
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Encyklika papieża Leona XII, QUO GRAVIORA z roku
1825 powtarza raz jeszcze nakaz informowania biskupów o
masonach i ich działalności, a poza tym rzuca potępienie na
organizacje masońskie nie tylko istniejące, ale i na te, które w
przyszłości powstaną, oraz orzeka, że przysięgi masońskie są
zabronione i nieważne.
Papież Pius IX w jednej z licznych swych encyklik,
wyjaśnia w tych sprawach (w encyklice z dn. 25 marca 1865)
wobec powstałych wątpliwości, że wszystkie zakazy i potępienia
masonerii obowiązują w całej rozciągłości w tych krajach, gdzie
władza cywilna dopuszcza i toleruje istnienie organizacji
masońskich.
Encykliki papieskie nakładają również specjalne
obowiązki na duchowieństwo katolickie.
W encyklice IN EMINETI czytamy: „Chcemy ponadto i
nakazujemy, aby biskupi, jak i wyżsi prałaci i inni miejscowi księża,
albo wszyscy, którzy czuwać będą nad sprawą herezji, zasięgali
informacji i występowali przeciw przekraczającym zakazy,
jakikolwiek będzie ich stan, stopień, zakon, godność i znaczenie,
aby ich upomnieli i nakładali na nich zasłużone kary, jako na
mocno podejrzanych o herezję. Dajmy im pełną moc
postępowania wobec przekraczających zakazy, stosowanie wobec
nich kar, wzywając nawet, jeśli zajdzie potrzeba, pomocy ramienia
świeckiego”.
Papież Pius IX w encyklice z roku 1865 pisze: „Życzymy
sobie usilnie, Czcigodni Bracia, abyście albo sami, albo przez
waszych współpracowników zawiadamiali o nich (tj., o związkach
masońskich) jako o klęsce niosącej zgubę i abyście starali się
wszelkimi środkami, jakie są w waszej mocy, uchronić od niej
waszą trzodę”.
Papież Leon XIII, w swej Encyklice HUMANUM GENUS
mówi: „Co do was, Czcigodni Bracia, prosimy was i zaklinamy,
abyście złączyli wasze wysiłki z naszymi i użyli całej waszej
gorliwości, by zniszczyć i unicestwić całą nieczystą zarazę,
która krąży w żyłach społeczeństwa i zatruwa je całe.
Pouczajcie lud i dajcie mu poznać wybiegi, stosowane przez tą
sektę w celu nakłonienia ludzi i wciągnięcia ich w swoje
szeregi i przewrotność ich doktryn i niegodziwość ich celów i
przypomnijcie im, wobec wyroków kilka razy wydawanych
przez naszych poprzedników, żaden katolik, o ile chce zostać
godnym tego imienia i dbać, jak należy o swe zbawienie, pod
żadnym pozorem nie może łączyć się z sektą masonów”.
Na temat masonerii zabierał również głos Papież Pius XI.
Przytaczamy tu jego przemówienie do Polskiej pielgrzymki dn. 4
października 1929 r.
„Muszę ostrzec Was, jak niegdyś Chrystus ostrzegał
Apostołów, mówiąc do nich: „Czuwajcie i módlcie się.
Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki i
podstępne działania szatana”. Wróg wszelkiego dobra, nazwany
przez Chrystusa Pana bramami piekielnymi, nie śpi, ale czuwa i
działa wśród Was. Mam tu na myśli przede wszystkim sektę
masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy
również w Polsce, usiłując w szczególności zniszczyć Waszą
świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi chlubę
Waszą. Dlatego też powtarzam; „Czuwajcie, gdyż wróg nie śpi,
a więc i Wam nie wolno zasypiać”.
DLACZEGO KOŚCIÓŁ KATOLICKI TAK ZACIEKLE
ATAKOWAŁ MASONERIĘ?
Przy wstąpieniu do tej organizacji Masoneria wygląda
niewinnie, przedstawiane są dotacje na budowę szpitali, oraz

wszelkie pozytywne strony tej organizacji. Przy złożeniu przysięgi,
co dzieje się przy zawiązanych oczach, w obecności wysokich
członków wyższych stopni wtajemniczeń, przysięga się na tajemne
znaki „Wielkiego Budowniczego Wszechświata” – Architekta,
którym jest Lucyfer, jako Anioł niosący światło – oparte to jest na
księdze Heleny Bławadzkiej, i jej książce „Lucyfer”, której wiele
kopii znajduje się w Lożach Masońskich oraz klubach
teozoficznych.
Masoneria czci we wszystkich swoich świątyniach i
lożach Boga, którego w swym mularskim słownictwie zwie „Wielkim
budowniczym wszystkich światów”; pozostawia jednak pojęcie (tj.,
pojmowanie tego „Boga”) każdemu do woli. Jego budowniczy
wszechświata jest i pozostaje najwyższą istotą, którą można sobie
wyobrazić, jak się chce – którą zarówno chrześcijanin, jak i Żyd,
mahometanin i poganin, monoteista, deista oraz pantesta, czy
ateista uznawać musi”.
W Katolickich kościołach amerykańskich, niewinne to
Stowarzyszenie do wciągania na członków masonerii stworzyło
organizację zwaną „Rycerze Kolumba” (K.Kolumb był Żydem) – i
werbuje katolików do złożenia przysięgi pierwszego stopnia w
tychże Świątyniach Chrześcijańskich.
To Lucyfer powiedział: „Wstąpię nad Niebiosa i tron swój
wywyższę”… lecz zwróćmy uwagę co mówią prorocy w Piśmie
Świętym na ten temat.
Prorok Izjasz przedstawiając szatana pod postacią króla
babilońskiego dedykuje mu „Szyderczą pieśń”, w której pisze: „O
jakżeś spadł z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony
jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w
swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad
gwiazdy Boże i zasiądę na Górze Narad, na najdalszej północy.
Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym” (Izaj.
14,12-14).
Drugi wybitny prorok – Ezechiel – opisuje szatana pod
postacią króla Tyru, dedykując mu Pieśń żałobną: „Ty, który jesteś
odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,
byłeś w Edenie w ogrodzie Bożym – odkryciem twoim były wszelkie
drogie kamienie…obok cheruba, który bronił wstępu postawiłem cię
– byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni
ognistych. Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy
zostałeś stworzony, aż dotąd gdy odkryto u ciebie niegodziwość…
Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś
swą mądrość skutkiem swojej świetności”. (Ezech.28,12-15.17)
Na takiego to boga przysięgają Masoni na swoją świętą
biblię Lucyferyczną.
Po akcie przysięgi adept poddany zostaje działaniu sił i
mocy „Złego Ducha”, który wpływa na jego umysł, przesyłając
przez moce satanistyczne, demoniczne – myślokształty
pochodzące od świata astralnego. Ludziom takim zaczyna układać
się w życiu. Zdobywają z łatowością pieniądze, pozycję,
stanowiska, co utwierdza ich w przekonaniu, że idą dobrą drogą.
Przy wyższych stopniach wtajemniczenia, prawda wychodzi na
jaw, lecz na odwrót jest już za późno. Zaczynają działać siły
nadprzyrodzone; poprzez fotografie wyższych członków
stowarzyszenia na zdjęciach adeptów pojawiają się drobiny potu.
Dzieje się to w pomieszczeniach wydzielonych Lóż Masońskich.
Wiadomym dla maga masońskiego jest, że adept, gdy zdjęcie się
poci (pokrywa drobinami pary) zaczyna myśleć o wystąpieniu czy
zdradzie. Poprzez skierowanie robura (narządzie okultystyczne)
skierowana zostaje iskra astralna, która pozbawia takiego
wtajemniczonego życia, czy to przez zawał serca, czy inne wypadki
kierowane siłami nieczystymi, obojętnie w której części świata
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Trzymanie rąk złożonych z palcami skierowanymi do dołu
– energia modlitwy kierowana jest do dołu – do piekieł.
Zastanówmy się teraz dlaczego tyle energii złego ducha
jest wśród nas. Dlaczego tyle jest nienawiści, zawiści,
materializmu. Energię tą wielu z nas samodzielnie wytwarza
poprzez opętanie tj., działanie złego ducha na umysł ludzki tak, że
nie kojarzy sobie słów Jezusa Chrystusa zawartych w tym Piśmie.
Czyż energia złego ducha nie zamyka nam komórek w umyśle
gdzie słowa Pisma Św., są zakodowane i człowiek nie robi analizy
poprzez szukanie przyczyn naszych niepowodzeń?
Program masoński wcielany w Polsce przez środki
masowego przekazu, a w obecnych czasach szczególnie przez
telewizję, reklamę, jazgotliwą muzykę, ma ujemny wpływ na
młodzież a nawet dzieci, wprowadzany jest po to, aby
przeciwdziałać wpajaniu im prawdziwej Miłości Boga Ojca,
Ojczyzny, oraz zachowaniu wierności prawdziwych tradycji
narodowych i chrześcijańskich. Wiedząc, że „najpewniejszym
sztyletem” dla przebicia serca Kościoła i Narodu jest wszelka
demoralizacja, wszczęto więc w tym kierunku odpowiednie
działanie w myśl znanej masońskiej uchwały często cytowanej
przez św. Maksymiliana: „My religii katolickiej nie zwyciężymy
rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów i dogmatów”, co w chwili
obecnej wprowadza Rząd Wałęsy i Kwaśniewskiego
spokrewnionych z Żydami i ulegający wpływom masońskim, oraz
hierarchia kościelna.
Dlatego to masoni przybywają z misjami do Polaków jak
dzieje się w chwili obecnej o czym dowiadujemy się z gazet…
…Do Warszawy przyjechał zastępca Wielkiego Mistrza
Wschodu Francji Jacoues Orefice, by pomóc braciom z Polski w
odtworzeniu organizacji wolnomularskiej, która niegdyś „pięknie się
tu rozwijała”. Zainteresowanie sprawą było tak wielkie, że
konferencja prasowa Orefice’a zwabiła rzadko spotykaną liczbę
dziennikarzy. Żaden z polskich polityków nie mógłby chyba liczyć
na taki ścisk podczas swojego wystąpienia.
Wśród wielu pytań adresowanych do Orefice’a pytano,
czy wśród Polskich Parlamentarzystów są Masoni?
Wielki wysłannik Wschodu odpowiedział po
normandzku…”Jeżeli powiem, że nie, to i tak nikt mi nie uwierzy.
Odpowiedzią była kilkusekundowa cisza. Dziennikarze domyślili
się, że jest to właśnie ta „normandzka odpowiedź”.
Orefice zapewniał, że masoni nie prowadzą własnej
polityki - …bawi mnie spiskowa wizja historii” – stwierdził.
„Wolnomularstwo nie jest międzynarodówką, nie mamy
centralnego ośrodka decyzyjnego – podkreślił Orefice. Dorzucił
także posądzenie o działania Masonów na rzecz tworzenia w
Europie tzw., euroregionów. To raczej domena chrześcijańskiej
demokracji” skwitował.
Wysłannik Wielkiego Wschodu Francji przypomniał
pokrótce historię swego stowarzyszenia, które sięga początków
XVIII wieku. Wymienił wiele wybitnych postaci, należących do lóż
masońskich. Stwierdził, że wszyscy prezydenci USA do
Kenediego byli masonami. A Clinton? – pytali dziennikarze.
Orefice nie potwierdził jednak tych domysłów. (Clinton jest
Żydem i jego żona Hilary).
Orefice podkreślił, że naczelnymi zasadami
przyświecającymi wolnomularstwu są: wolność, równość,
braterstwo, (jak w komuniźmie-co przeczy sobie każde z tych słów
sobie) oraz kosmopolityzm i uniwersalizm.
-„Nie ma demokracji bez wolnomularstwa i nie ma wolnomularstwa
bez demokracji” – zapewnił.

osoba się znajduje. Zależy to od biopola astralnego operatora
okultystycznego.
Wielki mistrz lożowy Albert Pike (1809-1891) w dniu 4
lipca 1889r., wydał swe głośne „Instrukcje dla 23 „Wysokich Rad
Świata. Zapisał w nich: …”Tłumom musimy powiedzieć: Czcijmy
jednego Boga, lecz Boga naszego adorujmy bez zabobonu.
Wam jednak, suwerennym wielkim instruktorom generalnym
mówimy to, co macie powtarzać braciom 32-go, 31-go i 30-go
stopnia: Religia wolnomularska, powinna być przez nas
wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyższych
stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny
lucyferycznej…”
„Tak, Lucyfer jest bogiem; na nieszczęście Adonai
(Elohai-Szadai jest Bogiem czyli „Bóg żydowski”) jest także
Bogiem. Albowiem według odwiecznego prawa nie istnieje światło
bez cienia, ani piękno bez brzydoty, ani biel bez czerni. Absolut
może istnieć jedynie pod postacią dwóch bóstw…Czystą i
prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera…” (Die
Herscher, Wiesbaden 1980, 77)
Oto ostatnie słowo interpretacyjne co do istoty „Tego”,
którego ideologia masońska oznacza owym wieloznacznym
określeniem: „Wielki Budowniczy Świata”, co określane jest
potocznie Panem Bogiem Wszechmogącym.
Gdyż sztan wie, że Bóg Ojciec w swojej dobroci nie może
czynić żadnego zła, wszelki sąd oddał Chrystusowi, jako
Miłosiernemu Bogu. Lecz wyższym przejawem Miłosierdzia jest –
Sprawiedliwość, przychodząca na Świat w postaci
KATAKLIZMÓW, czyli poruszenia Duchów czterech żywiołów.
(patrz; Słowa Boga Ojca do Narodów Świata).
Dopiero Jezus Chrystus jako pierwszy na Ziemi
wprowadził pojęcie Boga Ojca, tj., wyodrębnieniem prawicy Boga
Wszechmogącego, z którego składa się:
Trójca Przenajświętsza.
1) Bóg Ojciec - jako Ojciec Miłości, Dobroci, Pokoju
2) Jezus Chrystus – jako Odkupiciel, Zbawiciel Wszechświata oraz
oczekiwany Król Wszechświata.
3) Duch Święty – czyli wymiana Miłości pomiędzy Ojcem i Synem
X. Najświętsza Dziewica, Matka Jezusa Chrystusa i nasza Matka –
Pośredniczka naszych modlitw, Królowa Nieba i Aniołów.
Trójca Lucyferyczna:
1) Lucyfer – Ojciec kłamstwa, nienawiści zwany Panem Bogiem.
2) Antychryst – przeciwieństwo Jezusa Chrystusa Syna Maryji
Dziewicy – Istotność duchowa ze świata astralnego.
3) Zły Duch – jako potężna energia astralna, moc działania dla
złych duchów na ludzkość.
X. Wszetechnica – którą Kościół Katolicki określa w pieśniach
kościelnych „Czarna Madonna” – istotność astralna i objawienia
astralne, którymi podporządkowują się wyżsi duchowni.
Istota błogosławieństwa w Kościołach nasuwa nam
podzielone pojęcie Boga; Niech was błogosławi Bóg
Wszechmogący – ogólne pojęcie dobra i zła.
Potem wyodrębniana jest Trójca Przenajświętsza; Ojciec,
Syn i Duch Święty.
Przez energię i moc słowa w modlitwach wytwarzamy
energię tak dla dobrych sił duchowych jak i dla złych. Istotną
rzeczą jest tu pozycja rąk przy modlitwie i po tym można poznać,
kto do kogo się modli w naszych Kościołach; Znak krzyża na ciele
powinien być od czoła do ramion i serca.
Antykrzyż – odwrotność od czoła (linia długa) w okolicach
serca (mały) znak ramion – odwrotność krzyża Chrystusowego.
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Dzięki Ekumenizmowi – dostajemy Komuniję na rękę, na stojąco,
od świeckich ministrantów, obydwie te rzeczy uważane były za
świętokradztwo i całkowicie nie do przyjęcia tylko dwadzieścia pięć
lat temu.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy naszych dostojników kościelnych
robiących „modlitewne nabożeństwa” z niektórymi religiami
wszelkiego rodzaju…chrzcząc i kanonizując tę dominującą herezję,
skandal i osłupienie wśród wiernych. (Kościół Gwiazdy Morza w
Gdyni).
Dzięki Ekumenizmowi – mamy rozcieńczone dogmaty katolickie,
niezbędne do zbawienia.
Dzięki Ekumenizmowi – całe pojęcie „Kościoła Walczącego”
zostało praktycznie zatarte.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy Charyzmatyczny Ruch w Kościele,
mający swoje korzenie w Protestantyźmie i Spirytyźmie i zawsze
uważany jako autentyczny (przeciwny) Katolicyzmowi.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy protestanckich Pastorów i
Żydowskich rabinów, wykładających z niegdyś katolickich pulpitów i
uniwersytetów.
Dzięki Ekumenizmowi – nabożeństwo do naszej Błogosławionej
Matki jest odradzane.
Dzięki Ekumenizmowi – nabożeństwo do świętych zostało usunięte
w cień.
Dzięki Ekumenizmowi – do różańca i do wielu innych katolickich
praktyk pobożnych przypięto fałszywe etykiety jako niemodne –
wyraźna sztuczka za sprawą szatana, by trzymać nas z daleka od
wielkich łask Bożych płynących z tych praktyk.
Dzięki Ekumenizmowi – nasz Kościół Święty stał się bardziej
sprotestantyzowany i zeświedczony równolegle z faktem, że
Protestanci są tak samo protestujący jak zawsze, a świeccy
bardziej zeświedczonymi niż kiedykolwiek przedtem.
Dzięki Ekumenizmowi – wiele pięknych statuł w naszych
Kościołach zostało usuniętych.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy wielki kryzys wiary wśród kapłanów
oraz wśród osób świeckich.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy „Ducha Soboru Watykańskiego”,
złego i zwodniczego ducha używanego do przewrócenia Kościoła
katolickiego do góry nogami, jak jest to z ołtarzami i zdjęciem z
nich Tabernakułów.
Dzięki Ekumenizmowi – usunęliśmy balaski (kratki) przy ołtarzach,
gdyż był to dawniej Stół Pański.
Dzięki Ekumenizmowi – stoimi teraz przyjmując Komunię Świętą –
Ciało Chrystusa, a Piśmie Świętym., wyraźnie powiedziane jest że,
nawet przed wymówieniem Imienia Jezus, będzie zginało się każde
kolano.
Dzięki Ekumenizmowi – nastąpiła zmiana odnośnie wytłumaczenia,
co to jest „Tajemnica Wiary”, jako że w Starej Liturgii, Tajemnica
Wiary, jasno odnosiła się do Przeistoczenia chleba i wina w Ciało i
Krew Naszego Pana… W nowej Liturgii jakkolwiek „tajemnica
Wiary”, jest głoszona jako: Chrystus umarł, Chrystus
zmartwychwstał, Chrystus przyjdzie powtórnie”… doktryna ta nie
przedstawia Przeistoczenia w sposób właściwy i jest do przyjęcia
dla Protestantów.
W nowej Liturgii jest aktualnie do wyboru pięć tajemnic Wiary,
każda z nich trochę inna…czy można się teraz dziwić, że jest teraz
tyle doktrynalnego zamętu.
Dzięki Ekumenizmowi – Tabernakula w Kościołach zostały zdjęte z
głównego ołtarza i umieszczone z boku. Czyż Sakrament i
Chrystus w nim obecny jest tylko czymś ubocznym w naszej
Wierze? Natomiast kapłan zasiada na Centralnym miejscu
Kościoła.

Zdaniem francuskiego masona stosunki między
wolnomularzami a Kościołem katolickim są poprawne. Od XVIII w.
Masoni podlegali ekskomunice, jednak sytuacja się zmieniła w
czasach Papieża Jana XXIII, który – jak twierdził Orfice – miał
lekarza masona.
Orefice przybył do Polski by wspomóc tutejszych braci.
W naszym Kraju, są jego zdaniem minimum cztery loże masońskie,
które działają, jak podały środki masowego przekazu w dzienniku
telewizyjnym z dnia 6.09.1992 roku. Po migawkach z dożynek w
Częstochowie, przez polskiego Masona, że organizacja jest
legalną i Papież Jan Paweł II podobno jej błogosławi. (bez
komentarza).
Masoneria z właściwą sobie zaciekłością stara się
wypierać z życia narodowego i państwowego wszelką myśl Bożą i
religijną. Masoneria stała się korytem, przez które wpływa do
Narodu polskiego niewiara i niemoralność. Stara się być wierną
starej masońskiej zasadzie, głoszonej „Gdy runie wiara, wtenczas
runie i moralność”.
O masonerii jasno i dobitnie powiedział ks. Kard. A.
Hlond na Zjeździe Katolickim w Poznaniu w dn. 6 listopada 1926
roku, a więc już po zamachu majowym w Polsce: „Wyprzeć się ma
Polak na wszystkich szczeblach hierarchii państwowej każdego
bezprawia, każdej anarchii, każdego rozkładu…a przede
wszystkim zerwać powinna Polska z masonerią, której
ostatecznym celem jest systematyczne usuwania ducha
Chrystusowego z życia narodu.
Bardzo mocno uczulił nas na grożące Kościołowi i
Narodowi niebezpieczeństwo ze strony masonerii Św. Maksymilian
Maria Kolbe: „Na całej kuli ziemskiej – mówił – tu słabiej, tam
bardziej zaciekle toczy się walka przeciwko Kościołowi Świętemu i
szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod
różnymi nazwami…Wszystkie te obozy towrzą zgodną linię bojową
przeciw Kościołowi Św. Łączy je i wykorzystuje masoneria”.
Maksymilian Kolbe twierdził zdecydowanie, że
pierwszorzędnym, największym i najpotężniejszym wrogiem
Kościoła Św., jest MASONERIA. Nie wahał się nazwać ją „głową
piekielnego węża” (Rycerz Niepokalanej, nr. 2 (428) luty 1992r).
Masoneria bowiem obrała sobie za cel, jak to wskazał
Leon XIII – zniszczyć od góry do dołu cały porządek religijny i
społeczny, jaki stworzyło chrześcijaństwo i przerobić go według
swego planu opartego na ekumenizacji – złączeniu wszystkich wiar
w jedną ogólnoświatową religię.
Lecz jak mówią Protokoły Mędrców Syjonu 15/2,3
masoni w planach żydowskich mają także przewidziany swój
koniec poprzez egzekucje…Skasujemy je, członków zaś wyślemy
do lądów odległych od Europy.
Podobnie postąpimy z gojami, masonami którzy wiedzą
zbyt wiele. Ci, których dla jakichkolwiek przyczyn ułaskawiliśmy,
będą wiecznie lękali się zesłania. Wydamy prawo, w myśl którego
wszyscy byli członkowie stowarzyszeń tajnych będą wysyłani z
Europy, jako środowiska władzy naszej. Decyzje rządu naszego
będą ostateczne i bezapelacyjne.
Co mamy dzisiaj dzięki ekumenizmowi, którego wprowadzono.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy sprotestantyzowaną liturgię.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy sprotestantyzowane sakramenty.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy coraz więcej Katolików
opuszczających Wiarę i przechodzących na Protestantyzm,
Hinduizm.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy zastraszający spadek nawróceń.
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Dzięki Ekumenizmowi – wprowadzeniu spowiedzi powszechnej, my
mamy dramatyczny spadek w przystępowaniu do Sakramentu
Pokuty, oraz mamy wprowadzenie „twarzą w twarz” Pokoju
Pojednania!
Dzięki Ekumenizmowi – my pozbawiliśmy wewnątrz naszych
Katolickich Kościołów poczucia szacunku i bojaźni, uderzająco
obecnych we wszystkich Kościołach Katolickich, przed Soborem
Watykańskim II.
Dzięki Ekumenizmowi – Kościół jest w cyklu demolowania samego
siebie i ogłupiania wiernych przez narzucane modlitwy za świętych,
a nie do świętych.
Dzięki Ekumenizmowi – dogmat, że poza Kościołem nie ma
zbawienia jest nie tylko ignorowany ale czasem gwałtownie
zwalczany przez; rzekomo Katolickich księży i teologów.
Dzięki Ekumenizmowi – jesteśmy o krok bliżej od
Jednoświatowego Rządu Żydowskiego.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy diecezjalnych biskupów
pozwalających robić z Domów Bożych jarmarki i miejca handlowe.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy zebrania modlitewne z Hindusami,
Buddystami, Żydami i Muzułmanami, którzy to wszyscy
zaprzeczają Boskości Jezusa Chrystusa.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy humanistyczną „religię rozumu”
infiltrującą naszą Wiarę, a manifestującą się w pożałownia godnych
kazaniach, czyli listach pasterskich, pozbawionych ducha
katechezacyjnego.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy opętanie, które przejawia się
brakiem analizy i wyciąganiem wniosków z przeszłości i doktryn
Pisma Św., które dzięki ekumenizmowi zostało sprofanowane i
pozmieniane.
Dzięki Ekumenizmowi – nie mamy czasu zastanowić się nad celem
naszego życia, które nie kończy się utratą ciała fizycznego i
śmiercią.
Dzięki Ekumenizmowi – mamy w Kraju to co mamy – pięć dróg do
których dąży społeczeństwo: - pieniądze, władza, narkotyki,
alkoholizm, kult ciała, seks i wyuzdanie. Zastanówmy się przeto
dokąd te drogi prowadzą, dokąd prowadzą nas te Rządy,
Episkopat i poustawiani w tym wszystkim żydowscy pasterze
naszych dusz w naszych Kościołach i Diecezjach. Zobaczymy
sami kto nami rządzi.

większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo
do rządzenia Polakami.
Poznajmy zatem narodowość członków kierowniczej
części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w
rzeczywistości reprezentują:
Arcybiskup Metropolita Białostocki - Edward Kisiel – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczyński – Władysław Jędruszów –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Łomżyński – Juliusz Paetz – narodowość
żydowska.
Biskup Metropolita Częstochowski – Stanisław Nowak –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski – Edward Materski – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki – Adam Śmigielski –
narodowość polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza
Generalnego Episkopatu Polski – Tadeusz Pieronek –
narodowość polska.
Arcybiskup Metropolita Gdański – Tadeusz Gocławski –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Pelpliński – Jan Szlaga – narodowość
niemiecka.
Biskup Ordynariusz Toruński – Andrzej Suski – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński – Henryk Muszyński –
narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds.
Duszpasterstwa Poloni – Szczepan Wesoły – narodowość
żydowska (Usilnie chce wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej –
osobiście zadałem mu kilka pytań - /jasiek z toronto/)
Biskup Ordynariusz Włocławski – Bronisław Dębowski –
narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa
Rolników – Roman Andrzejewski – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki – Damian Zimoń – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki – Jan Wieczorek – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski – Alfons Nossol – narodowość
niemiecka.
Arcybiskup Metropolita Krakowski – Kardynał Franciszek
Macharski – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Bielko-Żywiecki – Tadeusz Rakoczy –
narodowość żydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki – Stanisław Szymecki –
narodowość polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski – Józef Życiński – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski – Bolesław Pylak – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski – Wacław Świerzawski –
narodowość polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki – Jan Mazur – narodowość polska.
Arcybiskup Metropolita Łódzki – Władysław Ziółek – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznański – Jerzy Stroba – narodowość
żydowska.

KTO JEST KIM
Fragmenty oświadczenia z dnia 12 grudnia 1992 roku.
W odpowiedzi na liczne pytania z całego Kraju, podajemy
narodowość arcybiskupów metropolitów i biskupów ordynariuszy,
stanowiących 1/3 część episkopatu jako jego kierownictwa. Jest to
kolejny materiał, po oświadczeniu z dnia 29 lipca br. (1992)
ujawniającym narodowość osób na najwyższych stanowiskach
kościelnych.
Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest
prawdziwy. Narodowość wymienionych tu osób jest
udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za
której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy
także księżom – Polakom potwierdzającym te dane.
Ścisłość danych kartoteki o osobach narodowości
żydowskiej wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy
Żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się
uprzywilejowaną warstwą rządzącą, mającą prawo do władzy i
nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat
poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego Żydzi są
zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w
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Biskup Ordynariusz Kaliski – Stanisław Napierała – narodowość
polska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski – Ignacy Tokarczuk –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski – Kazimierz Górny –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski – Jan Śrutwa – narodowość
ukraińska.
Arcybiskup Metropolita Szczeciński – Marian Przykucki –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski – Czesław Domin –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski – Józef Michalik – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) – Edmund Piszcz –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Elbląski – Andrzej Śliwiński – narodowość
żydowska
Biskup Ordynariusz Ełcki – Wojciech Zięba – narodowość
żydowska.
Biskup Pomocniczy Ełcki – Edward Samsel – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał
Józef Glemp – narodowość żydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny
Episkopatu Polski – Bronisław Dąbrowski – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski – Kazimierz Romaniuk –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Łowicki – Alojzy Orszulik – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Płocki – Zygmunt Kamiński – narodowość
polska.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Kardynał Henryk
Gulbinowicz – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Legnicki – Tadeusz Rybak – narodowość
żydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał – Sławoń Leszek Głódź
– narodowość żydowska.
Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta –
Franciszek Cybula – narodowość żydowska.
Ksiądz Spowiednik Prezydenta – Henryk Jankowski –
narodowość niemiecka.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce – Józef Kowalczyk –
narodowość żydowska.

dostrzegających to w życiu praktycznym. Polska w skali światowej
jest terytorialnie Krajem średnim, podobnie jak Niemcy, które mimo
tego są już mocarstwem światowym. Ludnościowo w skali
światowej jesteśmy również Narodem średnim, podobnie jak Naród
francuski czy ukraiński.
W skali europejskiej Polska jest Krajem dużym i ludnym,
silnym i po Rosji najbogatszym w Europie. Polska jest bogatsza od
Niemiec. Ma doskonałe położenie geograficzne, które może nam
przynieść wielkie korzyści. Polska obfituje w żyzne gleby i lasy
oraz różnorodne i bogate surowce. Ma dużą, wszechstronną i
dobrze rozwiniętą gospodarkę. W skali europejskiej jesteśmy
Narodem dużym, liczącym w Kraju 40 milionów Polaków, a poza
granicami kraju 15 milionów Polaków. Jesteśmy Narodem wybitnie
zdolnym, wynalazczym, wykształconym, pracowitym i walecznym,
dumnym i patriotycznym. Polscy pracownicy poszukiwani są we
wszystkich Krajach, a żołnierze polscy byli zawsze umieszczani w
pięciu najlepszych armiach świata. Nasza wielka mocarstwowa
przeszłość i wielkie dziejowe osiągnięcia stanowią mocną duchową
i materialną podstawę odrodzenia naszej wielkości w dobie
obecnej.
Zgodnie z dokładną oceną naukową i praktyką życiową,
obecne rolnictwo polskie może wyżywić 100 milionów osób, a
unowocześnione 120 milionów osób. Mamy jedne z największych i
najlepszych na Świecie złoża ropy naftowej, gazu, węgla, siarki,
soli, żelaza, miedzi, srebra, wolframu, uranu, materiałów
budowlanych. Mamy nadmiar takich naturalnych surowców jak:
len, wełna, jedwab, skóra i ich sztuczne odpowiedniki. Mamy
bardzo dobry, na poziomie światowym, przemysł zbrojeniowy,
lotniczy, narzędziowy, stoczniowy, środków komunikacji i
transportu, maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych. Mamy
duży i dobry przemysł elektroniczny, włókienniczy, odzieżowy i
skórzany.
Nasz obecny potencjał gospodarczy i możliwości
wytwórcze rolnictwa i przemysłu przekraczają dwukrotnie
wewnętrzne potrzeby Narodu. Polska jest Krajem
samowystarczalnym i ma ogromne możliwości wszechstronnego
rozwoju. Możemy być w Europie trzecią potęgą po Rosji i
Niemczech. Możemy tak jak Niemcy ubiegać się o rolę
mocarstwową w Europie.
Na podstawie tego realne istniejącego bogactwa Polski,
Państwo może i musi natychmiast zapewnić wszystkim polskim
obywatelom bezpłatne leczenie, bezpłatne obowiązkowe
nauczanie dwunastoletnie, własne mieszkanie oraz dobrze płatną
pracę lub dochodową przedsiębiorczość, a więc pełne
zatrudnienie, zasiłek dla dzieci, rentę i emeryturę. Państwo może i
musi natychmiast zapewnić najniżej zarabiającym polskim
obywatelom minimum socjalne, które obejmuje dostatnie jedzenie,
ubranie i mieszkanie. Takie minimum socjalne zapwenią w
stosunku do cen z maja 1993 roku minimalne zarobki, renty i
emerytury 3 miliony zł i zasiłek 2 miliony zł na każde dziecko od 18
roku życia. Na każdego członka rodziny najniżej zarabiającego
musi przypadać minimum 2,5 miliona zł. Państwo stać na to
całkowicie. Wszystko czego nam potrzeba do takiego uposażenia
Narodu, mamy z nadmiarem u siebie w Kraju. Takie znaczne
zwiększenie dochodów wymaga początkowo tylko pokrycia
towarowego w żywności i odzieży, a tego Polska ma w nadmiarze.
Następnie wymagać będzie pokrycia towarowego w mieszkaniach
i ich wyposażeniu oraz w samochodach, a to również Polska może
mieć w nadmiarze. Państwo nie tylko może to uczynić, ale musi to
uczynić włącznie z Reformą Systemu Monetarnego
wykluczającego pobieranie odsetek (lichwy) przez Banki od

Przełamać brak wiary w siebie
Największym osiągnięciem naszych wrogów jest brak
wiary Polaków we własne siły oraz przekonanie, że żyją w Kraju
małym, biednym i słabym, nie mającym perspektyw rozwoju.
Władza utwierdza nas w takim przekonaniu głosząc, że sami nie
damy sobie rady i musimy uzależnić się od zagranicy, musimy
przyjąć zachodni kapitalizm, gdyż jest to jedyna droga. Jest to
oszustwo obliczone na to, by przy poparciu lub obojętności Narodu
zaprzedać Polskę obcym mocarstwom.
Prawda o Polsce jest całkowicie inna. Jest ona
ukrywana przed Narodem, aby nie wiedział, jaką dysponuje potęgą
i co traci. Naszym podstawowym celem jest to, aby prawda o
Polsce dotarła do wszystkich Polaków. Wielkie możliwości Polski
są naukowo udokumentowane i potwierdzone przez wielu Polaków
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dzisiaj rozbite, idące osobno, a nawet przeciwstawiane sobie. Są
najbardziej wyzyskiwane i nie dopuszczane do władzy, która nie
tylko nie realizuje ich interesów, ale świadomie działa przeciwko
nim. Te rolnicze i robotnicze interesy zapewni Polska Wspólnota
Narodowa, jako wspólna reprezentacja robotników i chłopów, jako
polityczne zjednoczenie robotników i chłopów, jako rzeczywista
narodowa partia kierująca się Polskim Nacjonalizmem. Naszą
wielką szansą jest to, że Naród zraził się ostatecznie i
nieodwracalnie nie tylko do komunizmu, ale także do lichwiarskiego
kapitalizmu i liberalizmu, do Solidarności i do Kościoła. Narodowi
pozostał już tylko nacjonalizm i Naród do niego nieodparcie dąży.
Jest to nasza wielka dziejowa szansa. Naród szukający ratunku
wzywa nas na scenę polityczną, wzywa nas do władzy.
Przygotowanie się do zdobycia władzy wymaga od PWN
zjednoczenia całego polskiego ruchu narodowego w jednolitą,
zdyscyplinowaną partię polityczną. Zjednoczenie jest dzisiaj
możliwe jedynie przez usunięcie agenturalnych kierownictw w
stronnictwach narodowych i skupienie ich członków w Polskiej
Wspólnocie Narodowej. Wzywamy wszystkich członków stronnictw
narodowych – przechodźcie w szeregi Polskiej Wspólnoty
Narodowej. Dopiero tutaj uwolnicie się od chadeckich i liberalnych
obciążeń i uzyskacie możliwość radykalnego działania
nacjonalistycznego. Tam, gdzie jest kilka partii narodowych, tam
tylko jedna jest prawdziwa. Dobro Polski wymaga jednej
narodowej partii i jednego narodowego przywódcy, któremu
podporządkowują się wszystkie narodowe siły.
Oto założenia stanowiące warunek zjednoczenia się
całego polskiego ruchu narodowego w jedną Polską Wspólnotę
Narodową.

publicznych pieniędzy. Bowiem tylko pełne zatrudnienie i
polepszenie warunków życia zwiększy produkcję, która poważnie
prześcignie zwiększone spożycie a co za tym idzie zostanie
sfinansowana konsumpcja poprzez wyrównanie emisji pieniędzy do
wytworzonych dóbr produkcyjnych.
W sumie zaś doprowadzi do szybkiego rozwoju
gospodarczego, który zapewni Narodowi zachodnio-europejską
stopę życiową w ciagu do 2 lat. Tak było z w Niemczech po
objęciu władzy przez Hitlera i tak był w Niemczech Zachodnich po
przegranej wojnie. (gdyż konsumpcja była sfinansowana przez
niskoprocentową pożyczkę z USA).
Podobnie tak będzie w Polsce po objęciu przez nas
władzy i wdrożeniu naszego programu reformującego przede
wszystkim System Finansowy i Monetarny oparty głownie o
wytworzone dobra produkcyjne, wydobywcze i wynalazcze, gdyz
obecny System Ekonomiczny narzucony przez Zachodni model
doprowadza do aborcji, eutanazji a wielu popycha do samobójstw,
co jest to uwidocznione i wykonywane dziś przez obecną żydowską
władzę.
Jeśli Kuroń, debilnie mówi: „Żeby komuś dać, trzeba
komuś zabrać…” to wie, doskonale że kłamie. Żeby komuś dać,
nie potrzeba komuś odbierać, lecz trzeba znaleźć niezwłocznie
przyczyny w systemie bankowym i natychmiast go skorygować
porzez wyeliminowanie sztucznego zadłużenia produkujących
przedsiębiorstw.
Nie wolno niszczyć indywidualnych gospodarstw rolnych i
PGR-ów, rzemiosła i przemysłu. Wystarczy tylko oddłużyć z
fikcyjnego długu bankowego i unieważnić bezprawnych
zobowiązań płatniczych wobec Banków wynikających z celowych
machinacji finansowych niszczących naszą gospodarkę.
Natychmiast obniżyć podatki i zniwelować jakiekolwiek procenty od
kredytów na roboty publiczne, co spowoduje natychmiast
ożywienie w gospodarce. Zatrzymać wyprzedaż obcokrajowcom
za bezcen polskiego majątku narodowego – gdyż jest on
gwarancją egzystencji Narodu Polskiego. Wystarczy rówież nie
sprzedawać za granicę surowców nie przetworzonych jak np.,
miedzi ale tylko jej przetwory, by zwiększyć dotatkowo budżet
Państwa o ok. 30%.
Taka jest ukrywana przed nami prawda.
Natychmiastowe polepszenie wszystkim warunków życia
jest jedynym sposobem na wzrost produkcji i natychmiastowy
rozwój gospodarki. Innego sposobu nie ma. Istnieje jedyna droga
na wprowadzenie takiego systemu gospodarczego. Tym
sposobem jest zmiana władzy, a zmiana władzy jest naszym
podstawowym prawem.
Taki zupełnie realny i oczywisty plan i rozwoju można
osiągnąć tylko przy zaprowadzeniu polskiej władzy NARODOWEJ
na miejsce żydowskiej i wprowadzenie ustroju NARODOWEGO w
miejsce kapitalistycznego. Jest to możliwe, WRĘCZ KONIECZNE,
jeśli Naród nie ma zginąć. Ale potrzeba do tego wielkiej wiary w
siebie i w Polskę, wielkiej wiary i przekonania w możliwość takiego
rozwoju. Chcemy zdobyć władzę.
Chcemy zdobyć władzę przy poparciu świadomego
Narodu.
Przedłużanie żydowskiego panowania Lichwiarskiego
może być dla POLSKI katastrofalne, dlatego za wszelką cenę
musimy dążyć do jak najszybszych wyborów prezydenta, Sejmu i
Senatu.
Wyłonienie narodowej władzy zapewnimy stwarzając
nową polityczną siłę przez zjednoczenie w Polskiej Wspólnocie
Narodowej dwóch największych sił – robotników i rolników. Są one
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Wytyczną działania jest polska ideologia narodowa
sformułowana przez Romana Dmowskiego i rozwijana przez
innych polskich przywódców narodowych. W przeciwieństwie
do chadecji, nacjonalizm wymaga kierowania się społeczną
nauką Kościoła lecz nie tego który dzisiaj służy do judeizacji
życia narodowego i chrześcijańskiego.
Naród jako dzieło Boże jest nadrzędną i jedyną wspólnotą
kulturowo-twórczą ludzi jednej rasy i kultury. Zachowanie
czystości rasowej i kulturowej jest konieczne dla zachowania
tożsamości i trwałości Narodu.
Wspólnota Narodowa jest nadrzędna wobec wspólnoty
wyznaniowej i klasowej. Bliższy jest Polakowi-katolikowi
Polak-niekatolik, niż obcokrajowiec-katolik. Bliższy jest
Polakowi-przedsiębiorcy Polak-robotnik, niż obcokrajowiecprzedsiębiorca. Zatem ruch narodowy jest dostępny dla
wszystkich niezależnie od wyznania i klasy Polaków, którzy
spełniają warunki polskiej ideologii narodowej. Jest
niedostępny dla innych narodowości niezależnie od wyznania
i klasy.
Ruch Narodowy służy i jest wierny tylko Polsce i Narodowi
Polskiemu. W przeciwieństwie do chadecji, nacjonalizm nie
wymaga służenia i wierności Watykanowi i episkopatowi tym
bardziej, że światowa polityka hierarchii kościelnej często a
zwłaszcza teraz jest sprzeczna z polskimi interesami
narodowymi.
Ruch Narodowy jest niezależny od wszelkich struktur, w tym
także od hierarchii kościelnej.
Narodowa władza państwowa jako nadrzędna jest
najwyższym autorytetem i przywództwem Narodu.
Oddzielona od władzy państwowej władza kościelna ma pełną
swobodę w sprawach wiary i nie zajmuje się rządzeniem

Jedynie Polska Wspólnota Narodowa może stworzyć
wspólny wyborczy front rolników i robotników, pracowników
przemysłu, przełamując izolację tych podstawowych polskich klas
wytwórców, oponowanych i przeciwstawianych sobie przez
żydowskie partie polityczne i związki zawodowe. Taki wspólny
polski front wytwórców może zmienić władzę z żydowskiej na
polską i odmienić losy Polski. Tylko robotnicy i chłopi związani
Polską Wspólnotą Narodową są siłą zdolną przeciwstawić się
żydowskiej władzy, wybrać polską władzę i uratować Polskę.
Polska Wspólnota Narodowa będzie również skupiać
polską inteligencję – polskich polityków, uczonych, twórców,
artystów, nauczycieli, lekarzy, prawników, dziennikarzy, inżynierów,
urzędników. Jest to szansa przełamania żydowskiego monopolu
na stanowiskach twórczych i kierowniczych oraz odbudowy polskiej
elity narodowej, której przedstawicielom stworzymy możliwość
wejścia do Sejmu z naszej listy wyborczej.
Skupimy także w Polskiej Wspólnocie Narodowej
polskich przedsiębiorców, jako przeciwwagę dla wszechwładzy
żydowskich posiadaczy. Polakom – ludziom interesu utorujemy
drogą do powiększania polskiego kapitału. Stworzymy im szansę
znalezienia się w Sejmie z naszej listy wyborczej.
Podejmiemy starania, aby z listy wyborczej Polskiej
Wspólnoty Narodowej weszli do Sejmu przedstawiciele Korpusu
Oficerskiego Wojska Polskiego jako ostoi Państwa Polskiego.
Listy kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej na
posłów i senatorów będą złożone z przedstawicieli najliczniejszych
i podstawowych klas Narodu – robotników i chłopów oraz
inteligencji. Musimy więc wystawić do wyborów pełną
reprezentację – 460 kandydatów na posłów i 100 kandydatów na
senatorów. Ich dobór będziemy ustalać z załogami pracowniczymi
przedsiębiorstw przemysłowych i środowiskami rolników i
inteligencji. Obsada wszystkich miejsc zwiększy szanse naszego
zwycięstwa.
Chcemy być nie tylko siłą decydującą w Sejmie i
Senacie, ale także w Rządzie. Mamy już sformułowany własny
Rząd, złożony wyłącznie z Polaków. Ujawnimy go po wyborach, po
konsultacji z załogami pracowniczymi przedsiębiorstw
przemysłowych i środowiskami rolników oraz ze środowiskami
inteligencji i Wojska Polskiego, a także młodzieży.
Wybór naszego kandydata na Ministra Obrony
Narodowej pozostawiamy Korpusowi Oficerskiemu Wojska
Polskiego. Musi to być Polak, oficer zawodowy w stopniu
conajmniej majora.
Kandydatem Polskiej Wspólnoty Narodowej na
Prezydenta Polski jestem ja. Ale moją kandydaturę na to
najwyższe stanowisko państwowe przedstawiam do oceny
rolników, robotników, inteligencji, młodzieży i Wojska Polskiego.
Jeśli mam być kandydatem na Prezydenta, to muszę być poparty
przez wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe i środowiska rolnicze,
to muszę być kandydatem tych dwóch podstawowych klas –
robotników i chłopów. Reprezentowany przeze mnie Polski
Nacjonalizm, poparty przez ogół Polaków, gwarantuje spełnienie
naszych wspólnych oczekiwań. Gwarantuje marsz ku Wielkiej
Polsce. Gwarantuje Narodowi Wolność, Sprawiedliwość,
Bezpieczeństwo, siłę i dobrobyt.
Polska Wspólnota Narodowa nie była i nie będzie
finansowana przez zagranicę ani przez obecną władzę. Powinna
być finansowana przez samych Polaków. Na wybory prezydenckie
i parlamentarne będzie nam potrzeba 10 miliardów złotych. Trzeba
zawczasu ustalać kto, jak i ile może dać pieniędzy. (obecnie ponad
22 miliardy dolarów US znajduje się na niskooprocentowanych

Państwem. Nacjonalizm jest przeciwny klerykalizmowi
wyrażającemu się współcześnie sięganiem hierarchii
kościelnej po władzę nad wojskiem, rządem i całym
Państwem, tym bardziej, że obecnie do struktur państwowych
przenikają antypolscy nacjonaliści żydowscy w sutannach.
Szczególnie Wojsko Polskie Polskie jest opanowane przez
kapelanów, jako agentów żydowskich.
8. W Narodowym Państwie Polskim władza państwowa i władza
kościelna musi być wyłącznie w rękach Polaków. Politykiem,
nauczycielem, księdzem działającym w środowisku Polaków
może być tylko Polak.
9. Naturalnymi i najlepszymi sprzymierzeńcami Narodu
Polskiego są najbliższe nam etnicznie i kulturowo Narody
Słowiańskie.
10. Największymi wrogami Polski są dwa nacjonalizmy: żydowski i niemiecki, występujące dzisiaj w sojuszu,
reprezentowane przez USA, Izrael, Niemcy, EWG i NATO,
mające znaczne wpływy w Watykanie.
W oparciu o takie założenia dokonamy zjednoczenia polskiego
ruchu narodowego i nadamy mu znaczącą siłę polityczną.
Polska Wspólnota Narodowa oprzeć się musi głównie na
dwóch klasach wytwórców – robotniczej i chłopskiej jako
podstawowej sile Narodu, rozstrzygającej o wynikach w każdych
wyborach.
Pracownicy przemysłu, a zwłaszcza robotnicy nie mają
swojej partii, a wszystkie partie, głównie parlamentarne, są ich
interesom przeciwne. Dlatego Polska Wspólnota Narodowa musi
być i jest partią robotników, ludzi pracy. Oparcie się o przemysł, a
zwłaszcza wielki, daje jemu i nam szanse zwycięstwa. Pracownicy
przemysłu zdecydują o naszym dojściu do władzy, a my będziemy
ich reprezentacją zapewniającą im wysoki standard życiowy i
rozwój przemysłu jako wyłącznie polskiej własności i pracowniczej
współwłasności. Polska Wspólnota Narodowa wystawi na swoich
listach wyborczych kandydatów na posłów reprezentujących załogi
pracownicze i związki zawodowe niezależne od Solidarności,
OPZZ i partii politycznych. Pracownicy przemysłu – polscy
robotnicy, technicy, inżynierowie i przemysłowcy wejdą do Sejmu
przez listę Polskiej Wspólnoty Narodowej.
Rolnicy wbrew pozorom również nie mają swojej partii, a
wszystkie istniejące partie zwłaszcza parlamentarne są ich
interesom przeciwne. PSL i PSL-Porozumienie Ludowe oraz inne
ludowe partie zdradziły polski i chłopski interes robiąc partyjną
karierę jako sługusy żydowskiej władzy. Wzywamy członków tych
chłopskich stronnictw – wstępujcie do Polskiej Wspólnoty
Narodowej. Jeśli rolnicy chcą przetrwać jako właściciele, muszą jak
najszybciej zmienić ruch ludowy na ruch narodowy, zmienić PSL
na PWN. Przyszłość należy do ruchu narodowego. Miejsce
chłopów jest w ruchu narodowym, który zapewni im przyszłość. Im
szybciej upadnie zdradzieckie PSL, tym lepiej będzie dla rolników i
Polski. Jego miejsce zajmie na wsi Polska Wspólnota Narodowa,
która musi być i jest partią chłopów, partią rolników. Oparcie się o
rolnictwo daje jemu i nam szanse zwycięstwa. Rolnicy zdecydują o
naszym dojściu do władzy, a my będziemy ich reprezentacją
zapewniającą im nietykalność ich własności rolnej, wysoką stopę
życiową i rozwój rolnictwa jako podstawy polskiej gospodarki.
Polska Wspólnota Narodowa wystawi na swych listach wyborczych
kandydatów na posłów reprezentujących środowiska, związki i
organizacje rolnicze niezależne od Solidarności i jakichkolwiek
partii politycznych. Polscy rolnicy wejdą do Sejmu przez listę
Polskiej Wspólnoty Narodowej.
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i ważniejsze miasta wojewódzkie, opanowywanie budynków
rządowych, zmuszenie tym samym władzy do ustąpienia i
przeprowadzenia nowych wyborów w ordynacji większościowej.
Strajki i manifestacje oraz okupowanie budynków
rządowych to prawo obywatela, to wyraz demokracji bezpośredniej.
Pojawia się ona szczególnie tam, gdzie brak demokracji
instytucjonalnej, a władza w niedemokratyczny sposób podejmuje
decyzje godzące w interesy większości. Jeśli Wałęsa i
Kwaśniewski przy pomocy niemieckich komputerów sfałszowali
wybory i nie wpuścili do Sejmu rzeczywistych przedstawicieli
Narodu, drugim prawdziwym Sejmem musi stać się ulica. W tym
ulicznym Sejmie musimy się przygotować do opanowania Sejmu
właściwego. Naród nie może dłużej pozwolić na to, by polskich
nacjonalistów nie wpuszczono do polskiego Sejmu, w którym
panoszą się nacjonaliści żydowscy i niemieccy. Systematycznie, w
majestacie prawa, niszczą oni Polskę i Polaków, zastępując polski
Sejm żydowską maszynką do głosowania uchwalającą ustawy
zgubne dla Narodu Polskiego.
Ponieważ władza i uchwalanie przez nią prawa mają
decydujące znaczenie dla losu Narodu, musi on wybrać dobrą
władzę Polaków. Taką władzą pragnie być Polska Wspólnota
Narodowa. Nasze szanse są tym większe, im większa jest
frekwencja wyborcza. Już dzisiaj apelujemy do wszystkich Polaków
– idźcie wszyscy do wyborów na prezydenta, do Sejmu i do
Senatu. Tylko wysoka frekwencja wyborcza, obejmująca co
najmniej 70% uprawnionych do głosowania, może zdecydować o
zwycięstwie Polskiej Wspólnoty Narodowej. Ale większość
Polaków nie chce iść do wyborów, a to są właśnie nasi najważniejsi
wyborcy, na których najbardziej liczymy. Jeśli ich przekonamy do
głosowania, to będą głosować na nas i zdecydują o naszym
zwycięstwie. Dlatego wszyscy Polacy muszą iść do wyborów.
Bojkot wyborów dałby ponownie władzę tym samym rządzącym
Żydom. Ponieważ wybory mogą odmienić losy Polski i Polaków,
trzeba wykorzystać tę szansę i wymienić całą władzę. Wszyscy
Polacy muszą wystąpić przeciwko Żydom i wybierać tylko Polaków.
Jeśli chcecie Polacy wybrać do władzy Polaków, to głosujcie tylko
na kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej, bowiem wśród
naszych kandydatów są tylko POLACY. Wśród kandydatów
wszystkich innych partii przeważają Żydzi.
Obecna władza jest bezprawna i niedemokratyczna oraz
zagraża Polsce swymi decyzjami. Dlatego Polska Wspólnota
Narodowa na okres do nowych wyborów wyłania spośród Polaków
przyszłą elitę rządzącą Polską, mobilizuje wszystkich Polaków do
wyboru legalnej władzy polskiej oraz dokumentuje wszelkie
szkodliwe dla Polski i Polaków poczyniania obecnej żydowskiej
władzy.
Wzywamy wszystkich Polaków i wszystkie polskie
ugrupowania, wzywamy przedsiębiorstwa państwowe i prywatne,
wzywamy Wojsko Polskie, Policję oraz administrację samorządową
i państwową do współpracy z Polską Wspólnotą Narodową.

Zachodnich kontach należących do Narodu Polskiego, które należy
niezwłocznie sprowadzić do Polski wraz z Mennicą znajdującą się
w Wielkiej Brytanii) – Tym samym zapewniamy, że odzyskane
pieniądze posłużą do odzyskania niepodległości, siły i
sprawiedliwej ekonomii dla wszystkich Polaków.
Wzywamy wszystkich Polaków!!! Nie dawajcie pieniędzy
żydowskiej władzy, żydowskim partiom, związkom zawodowym i
innym organizacjom. Nie dawajcie pieniędzy zdominowanemu
przez Żydów Episkopatowi. Ofiarujcie je Polskiej Wspólnocie
Narodowej, a zużyjemy Waszą ofiarę dla dobra wszystkich
Polaków i naszej Ojczyzny Polski Sprawiedliwej, a przede
wszystkim do całkowitej zmiany obecnie obcej władzy.
Naród nie może już dalej cofać się przed władzą. Nie
mamy gdzie się już cofać. Z nami przepaść. Przed nami
znienawidzona żydowska władza, broniąca nam dostępu do
wolności i dobrobytu poprzez lichwiarsko-fikcyjne zadłużenia.
Trzeba natychmiast tę władzę powstrzymać i zmusić do ustąpienia.
Każdy Polak musi walczyć o siebie i o Polskę, aby była to Nasza
Polska.
Walka o Polskę przybiera na sile. Konieczne jest
nasilanie strajków i manifestacji, które obok żądań socjalnych
muszą wyrażać żądania polityczne. Żądać musimy zreformowania
Systemu Monetarnego – by płace, renty, emerytury, zasiłki dla
dzieci i wszystkie świadczenia pozwolić mogły na godziwą
egzystencje każdego obywatela.
Żądać musimy natychmiastowego oddłużenia gospodarki
i uruchomić natychmiast budowę mieszkań z godziwym
standardem powierzchniowym.
Żądać musimy natychmiastowego przerwania i
zabronienia wyprzedaży polskiego majątku narodowego
obcokrajowcom. Żądać musimy zaniechania organizowania z
Niemcami i innymi Państwami euroregionów i osiedlania w Polsce
obcokrajowców. Żądać musimy umocnienia Wojska Polskiego i
przemysłu zbrojeniowego oraz oświaty i służby zdrowia. Żądać
musimy odstąpienia od Lichwiarskiej UNII EUROPEJSKIEJ i
strażnika dóbr zawłaszczonych NATO. Żądać musimy
ustąpienia prezydenta i rządu, rozwiązania Sejmu i Senatu oraz
przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich i
parlamentarnych. Żądać musimy nowego Budżetu Państwa.
Póki ta niedemokratyczna i niepolska władza realizuje
swój złowieszczy program, stosujemy bierny opór i samoobronę.
Stosujemy zasadę nieposłuszeństwa wobec władzy. Nie płaćmy
opłat mieszkaniowych, nie płaćmy procentów od kredytów, nie
pozwólmy wyrzucać się z pracy, z mieszkań i z gospodarstw
rolnych, organizujmy samoobronę sąsiedzką i pracowniczą. Nie
pozwólmy sprzedawać ziemi i przedsiębiorstw obcokrajowcom w
Polsce. Organizujmy wojskową i cywilną akcję zbrojną na
wypadek wkroczenia do Polski wojsk NATO. Wojska te nie
wkroczą, jeśli będzie ryzyko konfliktu z Narodem.
Stwórzmy takie właśnie zagrożenie, by nie opłacało się
wprowadzać do Polski wojsk NATO. Do wojsk NATO będziemy
strzelac!!!
Nie cofajmy się przed żydowską władzą. Jest to słaba i
zdemoralizowana władza, która już szuka za granicą miejsca
ewentualnego schronienia. Żydzi i ich władza to niewielka siła. Ich
siła bierze się tylko ze słabości, ogłupienia i bierności Polskiego
Narodu. Zaatakujemy tę żydowską bezprawną władzę, a pryśnie
jak bańka mydlana. Nie poprze jej Wojsko Polskie ani nawet
Policja. Zaś MOSSAD i CIA są stanowczo za słabe.
Zwieńczeniem strajków i manifestacji może być
ogólnopolski strajk generalny i marsz manifestantów na Warszawę

NASZ PROGRAM DORAŹNY.
Objęcie przez nas władzy oznacza natychmiastowe
wstrzymanie i zakazanie sprzedaży obcokrajowcom
nieruchomości, w tym ziemi, zasobów surowcowych,
przedsiębiorstw przemysłowych, budynków użyteczności publicznej
i mieszkań. Wprowadzimy natychmiast bezprocentowe kredyty
na roboty publiczne w tym rolnictwa, przemysłu i usług publicznych,
a utrzymanie placówek bankowych będzie utrzymywane jak każde
inne ministerstwo czy szkoła.
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przekazywane obcokrajowcom, głównie Żydom z Izraela i
Niemcom.
Rozwiążemy euroregiony Pomerania, Nysa i Karpaty i
zakażemy tworzenia takich przyczółków EWG i niemczyzny w
Polsce. Jest to bowiem początek rozbioru Polski w formie
przekazywania naszych obszarów Niemcom oraz pod zarząd
międzynarodowy EWG i przeznaczenia ich do zasiedlania
obcokrajowcami. Dawniej rozbiory Polski przeprowadzały dwa lub
trzy państwa. Dziś rozbioru Polski chce się dokonać w imieniu 12
krajów EWG. Uniemożliwimy to, bowiem Polska musi być
bezpiecznym domem Polaków bez niebezpiecznych sublokatorów i
obcych repatriantów. Tak jak każda rodzina ma prawo do swojego
mieszkania bez obcych lokatorów, tak każdy Polak ma prawo do
swojego Kraju bez obcokrajowców.
Telewizję, radio i prasę uczynimy w pełni dostępne nie
tylko dla władzy, ale także dla opozycji, dla wszystkich partii
politycznych, związków zawodowych i innych ugrupowań
społecznych oraz dla szerokiej opinii publicznej. Nie pozwolimy,
aby telewizja i inne środki masowego przekazu okłamywały i
ogłupiały Naród, jak to ma miejsce dzisiaj. Nie pozwolimy, aby
wtłaczały Polakom żydowski, amerykański i niemiecki punkt
widzenia, wypierając polską rację stanu.
Powyższe doraźne decyzje ustabilizują sytuację
gospodarczą, socjalną i polityczną. Doprowadzą do szybkiego
wzrostu produkcji przez podniesienie dochodów ludności i
zwiększenie siły nabywczej wartości pieniądza oraz pełne
wykorzystanie siły roboczej i urządzeń. W ciągłym wzroście
produkcji i dobrobytu będzie dopiero można podejmować
skuteczne plany unowocześniania i rozwoju gospodarki. Tak
rozwijały się zniszczone powojenne Niemcy i Japonia dochodząc
do niebywałej potęgi. Tak będzie się rozwijać rządzona przez nas
Polska i nie zatrzymywana przez obecny lichwiarsko-żydowski
System Monetarny.
Jest to sprawa prosta i oczywista. Tymczasem rządzący
Polską Żydzi chcieli nam wmówić, że przez niszczenie gospodarki
zmierza się do jej rozwoju, że przez nędzę idzie się do dobrobytu,
że chcąc iść w górę trzeba iść w dół. Nie dajmy się zwieść
żydowskim gangsterom tym bardziej, że głodząc nas, sobie
przyznają ponad 10.000 złotowe płace miesięczne za jedną
pełnioną „funkcję”.
Droga do dobrobytu wiedzie przez całkowitą likwidację
oprocentowanych kredytów na cele publiczne.

Na tej podstawie natychmiast oddłużymy gospodarstwa
rolne i przedsiębiorstwa przemysłowe, które będą spłacać
zaciągnięty kredyt bez żadnych odsetek, a kary za zwłokę
otrzymywać będą harytatywne instytucje jak: domy dziecka czy
domy spokojnej starości.
Oddłużenie gospodarki wymaga także umorzenia opłat
za energię o sumy wynikające z cen energii przekraczających
rzeczywiste koszty jej wytwarzania bez żadnych procentów
odsetkowych.
Podatki (jeśli takowe będą) ustalone zostaną na
podstawie rzeczywistych potrzeb aparatu administracyjnego
państwa, Wojska Polskiego, służb publicznych i edukacji.
Zabronimy sprowadzania do Polski tych produktów
rolnych, które w dostatecznej ilości wytwarzamy u siebie.
Wprowadzimy cło zaporowe na zagraniczne towary przemysłowe i
rolne, aby pierwszeństwo na rynku krajowym miały polskie wyroby.
Podniesiemy ceny skupu produktów rolnych do poziomu
opłacalności ich produkcji i przy całkowitym wyeliminowaniu
pośrednictwa obniżymy ceny żywności tak, by różnica między nimi
była maksymalnie trzykrotna.
Wprowadzimy stabilne i w miarę stałe ceny produktów
rolnych i przemysłowych, ustalone według rzeczywistych kosztów
ich produkcji.
Te doraźne decyzje spowodują natychmiastowy wzrost
produkcji rolnej i przemysłowej przez uruchomienie sztucznie
(wysokooprocentowanymi lichwiarskimi kredytami) zablokowanych
mocy wytwórczych.
Ustalimy w trybie natychmiastowym minimalne płace,
renty i emerytury oraz zasiłki na każde dziecko do 18 roku życia w
takiej wysokości, aby zapewnić każdej najmniej zarabiającej
rodzinie uzyskanie minimum socjalne, to jest dostatniego jedzenia,
ubrania i mieszkania. Co najmniej taka egzystencja jest należna
każdemu i możliwa do spełnienia w tak bogatym Kraju jakim jest
nasza Ojczyzna – POLSKA.
Zagwarantujemy bezpłatne leki i lecznie oraz bezpłatne
nauczanie całej młodzieży. Wprowadzimy natychmiast
gwarantowane przez Państwo prawo do pracy dla wszystkich od
18 roku życia. Przy zapewnieniu przejściowego zasiłku dla
bezrobotnych (do czasu wprowadzenia całkowitej Reformy
Systemu Monetarnego) na poziomie minimum socjalnego,
przystąpimy do całkowitego zniwelowania bezrobocia poprzez
uruchamianie
likwidowanych przedsiębiorstw jak wspieranie prywatnej
działalności na cele publiczne poprzez nieoprocentowane
gwarantowane kredyty.
Pełne wykrzystanie istniejących mocy wytórczych, pełne
zagospodarowanie areału rolnego łącznie z ponownym
uruchomieniem likwidowanych PGR-ów, rozwinięcie budownictwa
mieszkaniowego, rzemiosła, handlu i usług, rozpoczęcie robót
publicznych przy budowie dróg, kolei, kanałów, uzupełnianiu
zasobów leśnych.
Obniżymy opłaty mieszkaniowe do poziomu
rzeczywistych kosztów eksploatacji mieszkania. Wszystkie wolne
mieszkania w Polsce oddamy natychmiast potrzebującym na
własność, z możliwością ich ratalnego spłacania Państwu przez 30
lat. Dzisiaj 40 tysięcy takich pustych mieszkań, które władza chce
sprzedać obcokrajowcom. Natychmiast uczynimy właścicielami 9
milionów Polaków – lokatorów mieszkań czynszowych, z
możliwością ich ratalnego spłacania Państwu lub właścicielom
prywatnym przez 30 lat. Nie pozwolimy, aby domy czynszowe były

NASZ PROGRAM DOCELOWY
Państwo ma tylko wtedy sens, kiedy zapewnia całemu
narodowi oraz każdemu obywatelowi bezpieczne i dostatnie życie.
Państwo musi zapewnić każdemu: wolność i własność osobistą,
mieszkanie, leczenie, naukę, pracę i wynikającą z niej płacę, rentę i
emeryturę oraz zasiłki dla dzieci na poziomie co najmniej minimum
socjalnego. Musi także zapewnić Narodowi obronę przed
konkurencją lub ekspansją innych Państw. Obecnie Państwo
Polskie opanowane przez Żydów nie zapewnia tego swoim
obywatelom, bo istniejące na to fundusze zabiera nam obcy kapitał
pod pozorem prywatyzacji, pod postacią wysoko oprocentowanych
(lichwiarskich) pożyczek oraz kolosalnej różnicy między zaniżoną
płacą za pracę a zawyżoną ceną za towary. Wolność bez
własności, pieniędzy i praw socjalnych jest wolnością do
UMIERANIA.
Taką wolność dali Polakom rządzący ŻYDZI!!!
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ludność będzie obowiązywać wyłączne jedno polskie
obywatelstwo, z wykluczeniem podwójnego obywatelstwa.
Wszyscy będą zobowiązani do ujawnienia swej narodowości jako
istoty swego człowieczeństwa. Tego wymaga godność ludzka oraz
szacunek dla każdej narodowości i jej ochrona.
Historycznie zamieszkującym Polskę mniejszościom
narodowym a zwłaszcza słowiańskim i baltosłowiańskim
zapewnimy ochronę narodowości i kultury w ramach
obowiązującego prawa polskiego i lojalność wobec interesów
Polski. Mniejszościom narodowym przyznamy także prawo do
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego i opuszczenia Polski. Dla
obopólnego dobra dążyć będziemy do opuszczenia Polski przez
mniejszość żydowską i niemiecką, które nie są lojalne wobec
Państwa i Narodu Polskiego, niszczą nas i zmierzają do
zawładnięcia naszym Krajem. Dążyć będziemy do powrotu
Polaków z innych Krajów do Polski, a zwłaszcza z Niemiec,
pozostałych Krajów Europy Zachodniej i USA. Przyświeca nam
zasada tworzenia Państw jednorodnych jako najbardziej trwałych,
sprawiedliwych, spójnych wewnętrznie i bezpiecznych, nie
narażonych na konflikty wewnętrzne. Uważamy za rozumne i
dobre dla obu stron, aby Niemcy z Polski przenieśli się do Niemiec,
a Polacy z Niemiec do Polski, aby Żydzi z Polski przenieśli się do
USA, a Polacy z USA przenieśli się do Polski. Zabronimy natomiast
obcokrajowcom osiedlania się w Polsce i otrzymywania
obywatelstwa polskiego nawet bez osiedlania się. Chcemy, aby w
miarę możliwości Polska była Państwem jednorodnym, Państwem
Narodu Polskiego.
Polonii, która nie chce wrócić do Polski, pomożemy w
zachowaniu polskiej narodowości i kultury. Powołamy w Polsce
Światowy Związek Polaków, który będzie kierować Związkami
Polaków w poszczególnych Krajach. Dołożymy wszelkich starań,
aby Polonią we wszystkich Krajach kierowali Polacy, a nie Żydzi
udających Polaków, jak to ma miejsce w większości przypadków, a
zwłaszcza w USA i Kanadzie.

Naród może być wolny i bogaty tylko wtedy, kiedy ma
wolne i silne Państwo. Wolne Państwo jest tylko wtedy, kiedy nie
ma w nim obcej władzy, obcej własności i obcego wojska. Obecnie
Państwo Polskie nie jest wolne, bowiem mamy obcą żydowską
władzę, obcą żydowsko-niemiecką własność i mamy mieć obce
amerykańsko-niemieckie wojsko.
W takim zniewolonym Państwie Naród Polski i wszyscy
Polacy są pozbawieni własności i władzy na rzecz obcokrajowców.
Nie mają wpływu na rządzenie własnym Krajem. Nie mają prasy
ani dostępu do radia i telewizji. Nie mają nawet podstawowych
praw socjalnych – prawa do pracy i mieszkania. Żydzi dali
Polakom prawo do nędzy, bezrobocia, głodu, tułaczki bez
mieszkania, emigracji i szybkiej śmierci. Polska ma być
oczyszczana z Polaków i przeznaczona dla nowych panów –
Żydów i Niemców.
My zaś chcemy Polski dla Polaków. To Polacy stworzyli
Polskę i przez półtora tysiąca lat w pocie czoła ją rozwijają. To
Polacy muszą być gospodarzami we własnym Kraju.
Naszym celem jest wolny Polak w wolnym Narodzie i
wolny Naród w wolnym Państwie. Naszym celem jest wolna Polska
i wolni Polacy. Tylko wolna Polska może być silna i bogata. Tylko
silna i bogata Polska może zapewnić wszystkim Polakom wolność,
bezpieczeństwo i dobrobyt. Tylko silny Naród może stworzyć silną
Polskę bezpieczną w otoczeniu silnych Narodów Europy.
Naród Polski w Polsce musi liczyć co najmniej 60
milionów Polaków, aby był silny i bezpieczny. Do takiego dużego
Narodu Polskiego musimy zmierzać!

Jakiego chcemy ustroju.
Nie chcemy ani komunizmu ani kapitalizmu.
Wprowadzimy nacjonalizm – ustrój narodowy, którego podstawą
jest narodowładztwo czyli wyłącznie polska władza rządowa i
samorządowa oraz powszechna i wyłącznie polska własność.
Ustrój narodowy zapewni Polsce i Narodowi Polskiemu odrębność,
tożsamość, samodzielność i moc twórczą.
Ustrój narodowy zapewnia wszystkim obywatelom takie
przyrodzone prawa jak wolność osobista, wolność wyznania,
światopoglądu, słowa, druku, stowarzyszenia, strajku, manifestacji.
Nie będą one wymagały jak obecnie zezwolenia władzy. Nie jest
prawem to, co wymaga zezwolenia. Ustrój narodowy zapewnia
każdemu obywatelowi prawo do pracy wynikającej z niej płacy,
renty i emerytury, prawo do zasiłku na dzieci, prawo do
mieszkania, leczenia i nauczania, prawo do własności, prawo do
władzy samorządowej od 20 lat a rządowej od 30 lat. Prawo
wyborcze przysługuje od pełnoletności czyli 18 lat.
Ustrój narodowy stawia przed wszystkimi obywatelami
obowiązek nauki, pracy i obrony Polski, w tym dla mężczyzn
obowiązek służby wojskowej, a także obowiązek głosowania w
wyborach władzy rządowej i samorządowej oraz referendach.
Obowiązek głosowania uczyni realnym narodowładztwo, zapewni
wybór władzy wedle woli Narodu, uniemożliwi wybór władzy
przypadkowej lub przeciwnej Narodowi. Mądrość Narodu tkwi w
jego całościowej woli, ujawnianej przez wszystkich jego członków.
Głosować więc muszą obowiązkowo wszyscy dorośli członkowie
Narodu.
Polska będzie Państwem Narodowym Polaków,
Państwem Narodu Polskiego, w którym panuje Polska Kultura, a
zwłaszcza Polskie Prawo, nazewnictwo i język. Całą polską

Podział terytorialny.
Polska zgodnie z tradycjami historycznymi
przystosowanymi do współczesnych granic oraz według obecnych
potrzeb, będzie się dzielić na 13 wielkich województw, których
stolicami będą: Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Białystok,
Poznań, Warszawa, Łódź, Lublin, Wrocław, Katowice, Kraków,
Rzeszów. Województwa będą dzielić się na powiaty, a te na
grodztwa obejmujące obszar miasta otoczonego wsiami. Większe
miasta będą dzielić się na dzielnice. Miasta, lub dzielnice miast
będą się dzielić na gminy, tworzone również przez jedną lub kilka
wsi. Gmina będzie najmniejszą terytorialną jednostką
administracyjną Państwa, skupiającą najwyżej 5 tysięcy osób.
Będzie stanowić podstawę Narodowej Wspólnoty. Przynależność
Polaka do swojej gminy będzie podstawą jego praw obywatelskich.
Gmina będzie stałym miejscem głosowania jej członków we
wszelkich wyborach władz i referendach. Obok gmin polskich
mogą być tworzone gminy mniejszości narodowych.
Przy takim podziale terytorialnym Kraju zmniejszymy o
1/3 administrację terenową.

Władza.
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Naszym dążeniem jest narodowładztwo. Oznacza to, że
Naród Polski jest źródłem i celem władzy. Wybiera władzę, która w
jego imieniu i interesie podejmuje decyzje. Naród podejmuje także
bezpośrednio decyzje w referendum, które obowiązuje władzę.
Władza przewodzi Narodowi i mu wiernie służy.
Narodowładztwo czyli władza w Polsce będzie
uzupełniającym się systemem nadrzędnej i scalającej Państwo
władzy rządowej (terytorialnej i instytucjonalnej) oraz podstawowej i
różniącej Państwo władzy samorządowej (terytorialnej i
instytucjonalnej) Władza rządowa na każdym szczeblu będzie
reprezentować punk widzenia i potrzeby całego Narodu i Państwa,
zaś władza samorządowa będzie reprezentować punkt widzenia i
potrzeby poszczególnych środowisk Narodu i części Państwa oraz
mniejszości Narodowych. Władza rządowa jako jednocześnie
ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza musi być złożona tylko z
Polaków, z najwybitniejszych, doświadczonych i kwalifikowanych
przywódców i polityków ogólnokrajowych. Władza samorządowa
jako jednocześnie przedstawicielska, opiniodawcza i kontrolna
musi być złożona z Polaków i przedstawicieli mniejszości
narodowych, z osób różnych zawodów i środowisk. Udział we
władzy samorządowej będzie przygotowywał do udziału we władzy
rządowej.

Zagranicznych, Ministerstwo Prawa, Ministerstwo Skarbu,
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Oświaty,
Ministerstwo Sztuki, Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Transportu,
Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Ochrony Przyrody.
Zmniejszona liczba ministerstw usprawni kierowanie Państwem i
zmniejszy administrację centralną o połowę.
Sejm spośród siebie wybiera 15-to osobowy Sąd
Najwyższy z jego Przewodniczącym. Wybiera także 13
Wojewodów stojących na czele Urzędów Wojewódzkich.
Prezydent Polski z Sejmem wyłaniającym Rząd, Sąd
Najwyższy i Wojewodów jest naczelną i jedną polską władzą
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jednocześnie,
uprawnioną do uchwalania ustaw, obowiązująca wszystkich
obywateli polskich, stanowiącą najwyższy autorytet Narodu
Polskiego. Taka niepodzielna, jawna władza jest gwarancją
najlepszego rządzenia i ujawniania odpowiedzialności za
podejmowane, wykonywane i kontrolowane decyzje przez to samo
grupowe przywództwo z przywódcą na czele.
Wielka odpowiedzialność Sejmu i decydowanie o losach
całego Narodu nakazuje, aby składał się on z Polaków
powszechnie znanych i najwybitniejszych pod względem
umysłowym, moralnym i patriotycznym. Można to osiągnąć przez
zmniejszenie Sejmu do 200 a nawet 100 osób i zapewnienie tym
samym większej kompetencji. Decyzję pozostawimy referendum:
Im większy Sejm, tym większa przypadkowość doboru posłów, tym
większa liczba osób nieodpowiedzialnych i nieodpowiednich na to
stanowisko. Obecny Sejm jest tego przykładem. Jest to wroga i
niekompetentna żydowska zbieranina karierowiczów, a nierzadko
głupców, decydująca o losach Polski.
Niższe terytorialne szczeble władzy rządowej będą
mianowane przez szczeble wyższe. Wojewoda mianuje Starostów
stojących na czele Urzędów Powiatowych i dalej na podobnej
zasadzie, aż do mianowania Przewodniczących gmin.
Naczelna władza rządowa oprócz podległych jej organów
terytorialnych, będzie miała również organy instytucjonalne, na
przykład mianowane kierownictwa podległych jej instytucji.

Władza Rządowa.
Władza rządowa jako najwyższa musi być niepodzielna.
Musi skupiać w swym jednym najwyższym organie wszystkie
rodzaje i dziedziny rządzenia. Obecny podział władzy formalnie na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a faktycznie na
prezydencką, rządową, sejmową i senacką jest celowym
żydowskim bałaganem, który ma ukryć przed Narodem właściwych
sprawców decyzji i zakres ich odpowiedzialności.
W rzeczywistości władza rządowa jest zawsze jedna,
jednocześnie ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza i ona cała
musi być wybierana przez Naród.
Taką jedną i najwyższą władzą rządową będzie
Prezydent czyli Naczelnik Polski i Sejm, którego Prezydent jest
członkiem i przewodniczącym. Prezydent i Sejm czyli wszyscy
posłowie muszą być wybrani przez większość Narodu czyli przez
co najmniej 50% + 1 głosów uprawnionych do głosowania. Nie
może bowiem rządzić Polską ten, kto nie otrzymał poparcia
większości. Prezydent i Sejm będzie wybierany z dowolnej liczyby
wysuwanych przez partie kandydatów, którzy są Polakami o
jednym polskim obywatelstwie, ukończyli 30 lat, mają wyższe
wykształcenie, a w przyszłości także ukończoną Polską
Wszchechnicę Narodową jako najwyższą uczelnię politycznogospodarczą w Kraju. W wyborach wolny, równy i bezpłatny
dostęp do radia i telewizji muszą mieć wszyscy kandydaci i
wszystkie partie. Prezydent i Sejm będą wybierani na 5 lat i mogą
być w każdej chwili odwołani przez referendum, które w tej i każdej
sprawie mogą przeprowadzić partie polityczne lub władza
samorządowa. Obowiązkiem Prezydenta i Sejmu będzie
przeprowadzenie obowiązującego władzę referendum w
najważniejszych lub najbardziej spornych sprawach dla Polski.
Prezydent spośród Sejmu mianuje swego zastępcę, a
Sejm spośród siebie wybiera Przewodniczącego czyli Premiera
Rządu, jego zastępcę i 15 członków Rządu jako Ministrów
kierujących ministerstwami. Będzie 15 następujących ministerstw: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwo Informacji, Ministerstwo Spraw

Władza samorządowa.
Członkami terytorialnej władzy samorządowej od
Samorządu Gminnego do Samorządu Krajowego będą Polacy
posiadający jedno polskie obywatelstwo i przedstawiciele
mniejszości narodowych, którzy ukończyli 20 lat. Samorządy
terytorialne wszystkich szczebli będą wybierane na 5 lat, przez
conajmniej 50% + 1 głosów uprawnionych do głosowania, z
dowolnej liczby kandydatów zamieszkujących podległy im obszar,
wysuwanych przez dowolne ugrupowanie.
Samorządy reprezentujące interesy społeczności
lokalnych wobec całego Narodu i Państwa, są ciałami
postulującymi, doradczymi i kontrolującymi dla odpowiednich
szczebli władzy rządowej, na przykład Samorząd Wojewódzki
(dawny Sejmik Wojewódzki) wobec Urzędu Wojewódzkiego.
Szczczególne znaczenie będzie miał Samorząd Krajowy,
czyli izba samorządowa, wobec Sejmu jako izby rządowej. O
ustanowieniu Samorządu Krajowego i zniesienia obecnego Senatu
zdecyduje referendum. Senat jest nieczytelnym i kamuflażowym
organem władzy, powołanym dla pozorowania demokracji, która
nie istnieje.
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przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, zarówno
przemysłowych, usługowych, handlowych i rolnych sprywatyzujemy
2/3. PGR-y mogą być państwowe, komunalne lub prywatyzowane
w całości na rzecz jednego właściciela lub całej załogi albo
parcelowane i wyprzedawane ich pracownikom i rolnikom
indywidualnym. Poza korzyściami ekonomicznymi parcelacją
części PGR-ów przyniesie również korzyści polityczne. Większość
ich leży na Ziemiach Zachodnich i Północnych, na które zamierzają
przybywać Niemcy, w tym dawni właściciele majątków ziemskich,
którym obecna władza chce tę ziemię oddać. Jeśli ziemia ta stanie
się własnością polskiego chłopa, on jej Niemcom nie odda. Polska
sięga tam, gdzie sięga chłopskie gospodarstwo rodzinne.
We wszystkich państwowych, komunalnych, grupowych i
prywatnych przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych,
handlowych i rolnych zatrudniających pracowników, wprowadzimy
współwłasność pracowniczą. Na tej podstawie każde
przedsiębiorstwo będzie w 51% własnością notarialnie określonego
właściela, w 49% własnością całej załogi pracowniczej, dzieloną w
równych częściach na wszystkich pracowników. Będzie to ich
udział we własności z tytułu zatrudnienia i pracy, dający im udział w
decyzji i zysku obok płacy za pracę. Przewidujemy
przedsiębiorstwa stanowiące całkowitą własność pracowniczą,
podzieloną w równych częściach na wszystkich pracowników.
Właściciele obejmujący prywatyzowane przedsiębiorstwa
będą mogli ich wartość spłacać Skarbowi Państwa ratalnie przez
20 lat. Jest to obopólna korzyść dla Państwa i obywateli w
porównaniu z obopólną ruiną spowodowaną wyprzedażą
przedsiębiorstw obcokrajowcom za 5% wartości.
Uczynienie robotników współwłaścicielami
przedsiębiorstw, poza ekonomicznymi korzyściami zwiększenia
wydajności pracy, ma również korzyści polityczne – uniemożliwi raz
na zawsze wykup przez cudzoziemców naszego przemysłu.
Własność ziemi polskich chłopów i współwłasność
przemysłu polskich robotników to dwie mocne podstawy polskiej
gospodarki i Polskiego Państwa. Bogatymi właścicielami w bogatej
Polsce muszą być ciężko pracujący Polscy robotnicy i chłopi
przynoszący swą pracą wielki dochód, a nie żerujący na Polsce
cudzoziemcy – Niemcy i Żydzi.
Prywatyzacja obejmie wszystkie mieszkania, które staną
się prywatną własnością zamieszkujących je osób i rodzin. Będą
one spłacać wartość otrzymanych mieszkań ratalnie przez 30 lat
ich dotychczasowym właścicielom – kamienicznikom, spółdzielni i
Państwu. Zniesione tym samym będą czynsze mieszkaniowe.
Płacić się będzie tylko za energię dostarczaną przez Państwo oraz
remonty. Mieszkanie będzie stanowić podstawową własność,
posiadaną przez każdego polskiego obywatela. Wzmoże to
poczucie bezpieczeństwa obywateli, których żadna władza nie
będzie mogła wyrzucić z własnego mieszkania i skazać na ulicę,
jak to ma obecnie miejsce. Każdy Polak musi mieć przynajmniej
jedną własność – mieszkanie, dom rodzinny, w którym się rodzi,
żyje i umiera. Tej prywatnej własności nie wolno pozbawiac
nikogo.
Wprowadzimy prawny zakaz sprzedaży obcokrajowcom
nieruchomości w Polsce. Unieważnimy wszystkie dotychczasowe
akty takiej wyprzedaży ziemi, domów i przedsiębiorstw i
przywrócimy je prawowitym polskim właścicielom. Surowo
ukarzemy winowajców tej zbrodniczej wyprzedaży.
Reprywatyzacji, czyli zwrotu byłym prywatnym
właścicielom upaństwowionej własności, dokonamy tylko na rzecz
Polaków. Obejmie ona przedsiębiorstwa przemysłowe,
rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz dwory i domy mieszkalne

Samorząd Krajowy powinien liczyć 800 a nawet 1000
osób i składać się z przedstawicieli wszystkich regionów, klas,
zawodów, wyznań, związków zawodowych i organizacji
branżowych. Będzie to najwyższy przedstawicielski organ Narodu
Polskiego i mniejszości narodowych reprezentujących całe
zróżnicowane społeczeństwo, uprawnionych do opiniowania
projektów ustaw sejmowych i zgłaszania zmian jako koniecznego
wymogu poprzedzającego ich uchwalenie przez Sejm. Samorząd
Krajowy będzie miał także prawo wnoszenia do Sejmu własnych
projektów ustaw.
Władza samorządowa jako jedyna będzie uprawniona do
przeprowadzania wyborów własnych oraz na Prezydenta i do
Sejmu.
Władza samorządowa oprócz ogniw terytorialnych,
będzie miała również ogniwa instytucjonalne, na przykład
wybierane samorządy instytucji.

Stronnictwa polityczne.
Podstawą wyłaniania władzy rządowej w wyborach są stronnictwa
polityczne wypracowujące programy oraz przygotowujące kadrę
przywódczą Narodu. Muszą być tworzone samodzielnie przez
obywateli bez ograniczeń ze strony władzy, która ma obowiązek
umożliwić im nieskrępowaną działalność. Stronnictwa będą miały
prawo bezpłatnego do środków masowego przekazu i korzystania
z bezpłatnych lokali. Ich kampania wyborcza, proporcjonalnie do
liczby zgłoszonych kandydatów, będzie finansowana przez
Państwo. Stronnictwa nie mogą być finansowane przez zagranicę.

Jaka i czyja własność.
Podstawą życia, wolności i możliwości twórczych człowieka i
Narodu jest własność. Dlatego musi mieć ją każdy Polak. Polska
jest własnością Narodu Polskiego, własnością wszystkich Polaków.
Cały obszar Polski i wszystko, co jako nieruchomość znajduje się
na powierzchni ziemi i w ziemi, stanowi wyłączną własność ludzi
posiadających tylko jedno polskie obywatelstwo.
Upowszechnimy własność, czyniąc z każdego obywatela
właściciela lub współwłaściciela. W tym celu sworzymy
następujące nieograniczone i równoprawne rodzaje własności,
dostępne tylko dla osób posiadających wyłącznie polskie
obywatelstwo: - własność prywatna – jednostkowa i rodzinna: własność grupowa – spółkowa i spółdzielcza; - własność
komunalna zarządzana przez Urząd, będąca w równym stopniu
własnością wszystkich mieszkańców określonej miejscowości; własność państwowa czyli ogólnonarodowa zarządzana przez
Rząd, będąca w równym stopniu własnością wszystkich obywateli.
Własność pańtwowa nie jest niczyja, jak twierdzi
żydowska władza. Własność pańtwowa jest własnością wszystkich
obywateli i powstaje z ich podatków i pracy. Zmiana własności z
państwowej lub komunalnej na grupową lub prywatną, czyli
prywatyzacja, będzie możliwa tylko na rzecz osób posiadających
jedynie polskie obywatelstwo i wymaga ratatalnego spłacania
równowartości przejmowanego obiektu skarbowi państwowemu lub
komunalnemu skarbowi. Nie będą prywatyzowane i zachowują
własność państwową lasy, wody i drogi, oraz duże
przedsiębiorstwa o podstawowym znaczeniu dla państwa, jego
gospodarki i obronności – kopalnie, huty, przedsiębiorstwa
zbrojeniowe, energetyki, komunikacji i łączności. Z pozostałych
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Aby tak nie było, będziemy rozwijać Polskę własnymi
siłami na zasadzie gospodarki rynkowej i konkurencyjnej, w oparciu
o całkowite wykorzystanie polskiej siły roboczej i polskiego kapitału
prywatnego i pańtwowego, czyli całego potencjału wytwórczego i
rezerw finansowych (obecnie zdeponowanych w Zachodnich
Bankach na 4,5% w kwocie 22 miliardow USD).
Obecnie praca i kapitał są w sumie wykorzystywane w 50%, bo
oczekuje się na zmianę właściciela z polskiego na żydowskiego.
W uruchomieniu całego potencjału pracy i kapitału tkwi możliwość
podwojenia dochodów Polaków w krótkim czasie.
Dlatego zniesiemy bezrobocie i emigrację i damy
zatrudnienie wszystkim ludziom w wieku produkcyjnym.
Uruchomimy wszystkie własne rezerwy produkcyjne, cały krajowy
kapitał. Natomiast przestaniemy zaciągać pożyczki z zagranicy.
Inwestycyjny i technologiczny udział kapitału zagranicznego bez
prawa do własności, a tylko do zysku ograniczymy do ¼ kapitału
krajowego. Taki kapitał, na takich warunkach, uzyskamy w
nacjonalistycznej Japonii. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy.
Japoński kapitał to nie magiczne dolary, tylko najnowsze
inwestycje i technologie, których chwilowo nie wytwarzamy sami.
Skorzystamy także z inwestycyjno-technologicznego kapitału Chin,
Korei Północnej i Południowej, Kanady, Rosji, Ukrainy, Czech,
Słowacji i pozostałych Krajów Słowiańskich, w których to sprawach
prowadzimy także rozmowy. Zrezygnujemy z kapitału USA,
Izraela, EWG a zwłaszcza Niemiec, których warunkiem jes
przejmowanie na notarialną własność naszych obiektów
gospodarczych i ziemi.
Technologie zagraniczne będziemy zastępować
własnymi. Nakłady na nie są kilkakrotnie niższe, niż koszty
sprowadzania cudzych. W tym celu rozwiniemy odpowiednie
dziedziny nauki, wynalazczość i racjonalizację i zapewnimy
natychmiastowe opatentowywanie oraz wdrażanie nowych
osiągnięć. Zagwarantujemy wynalazcom wysokie zarobki i
korzystanie z zysków, które przynoszą wynalazki chronione
tajemnicą i patentem. Zlikwidujemy wykradanie polskich
wynalazków za granicę, co dotychczas przyniosło Polsce olbrzymie
straty. Ukarzemy winnych tego przestępstwa.
Będziemy dążyć do wszechstronności i samodzielności
polskiej gospodarki. Będzie ona opierać na maksymalizacji
produkcji rolnej do granic wydajności ziemi oraz na rozwijaniu
kooperującej ze sobą produkcji przemysłowej i rzemieślniczej
przede wszystkim z własnych surowców i w tych dziedzinach, w
których od dawna osiągamy światowy poziom.
Szczególną uwagę przywiązujemy do rolnictwa jako
podstawy gospodarki narodowej, decydującej o rozwoju
pozostałych dziedzin gospodarczych oraz o zdrowiu i
samowystarczalności Narodu. Wieś żywi Naród i wytwarza
surowce dla przemysłu. Stworzymy warunki pełnej wydajności
gospodarstw chłopskich sprzyjające maksymalizacji produkcji
rolnej oraz jej wolnej sprzedaży przez samych rolników z
gwarancją skupu całej produkcji przez Państwo po cenach
opłacalnych. Stworzymy kredytowe warunki do wyposażenia
gospodarstw w wyselekcjonowane nasiona, maszyny i narzędzia,
zmechanizowany sprzęt gospodarski i domowy, środki transportu i
łączności, a zwłaszcza telefony. Wprowadzimy przepisy
pomagające unikać podziału gospodarstwa i spłat członków
rodziny odchodzących do miasta. Będziemy wspierać kredytami
scalanie gruntów, powiększanie gospodarstw rolnych,
inwestowanie w majątek produkcyjny, budowanie obiektów
gospodarskich i mieszkalnych, budowanie chłopskich
przedsiębiorstw przetwórstwa produktów rolnych i innych

za wyjątkiem kamienic czynszowych, które przejdą na własność
zamieszkujących je osób przy ratalnej spłacie ich wartości przez 30
lat. Reprywatyzowana na rzecz polskich ziemian może być ta
ziemia PGR-ów, której nie będą chcieli wykupić ich pracownicy lub
chłopi mający do tej ziemi pierwszeństwo.

Gospodarka niekomunistyczna i niekapitalistyczna
lecz nacjonalistyczna
Gospodarka i jej rozwój opiera się na pracy i kapitale. Po stronie
pracy Polska ma ponad 22 miliony ludzi w wieku produkcyjnym.
Polacy należą do najlepszych i najtańszych pracowników w
Europie, a więc, przynoszą największy zysk. Mamy liczną,
wszechstronną, wykształconą, zdolną i pracowitą kadrę, jakiej nie
posiada wiele Krajów Europy. Żydowska władza tę kadrę
pracowniczą celowo niszczy przez ograniczenie wykształcenia i
zaniżanie zarobków. Żydowska władza tę kadrę celowo zmniejsza
przez bezrobocie i emigrację szczególnie jej najcenniejsze części,
a mianowicie młodych i kwalifikowanych pracowników oraz
naukowców.
Po stronie kapitału Polska ma obfite i różnorodne
surowce, urodzajne gleby, bogate lasy i wody, liczne gospodarstwa
rolne i rzemieślnicze, wielki i wszechstronnie rozwinięty przemysł,
dużą zabudowę miejską i wiejską, rozbudowany układ dróg
wodnych, kołowych i kolejowych, potężną masę wytwarzanych
towarów przemysłowych i rolnych oraz usług. To jest właściwy
kapitał, a nie papierowe pieniądze z procentowymi lichwiarskimi
odsetkami.
Ilość pieniędzy jest tylko odbiciem ilości towarów i majątku
trwałego. Pieniądz jest papierowym zapisem bogactwa Narodu.
Polska jest bogata majątkiem trwałym i masą towarową, a więc
może mieć dużo pieniędzy w obiegu, a ma ich celowo za mało (ok.
7%). USA – 4,3%, Kanada 3.9%.-dane z 1996r)
Ten nasz ogromny krajowy kapitał jako dorobek setek lat jest
jednym z największych w Europie. Żydowska władza nie
wykorzystuje naszego wewnętrznego kapitału do rozwoju Kraju i
kłamie, że w Polsce jego brakuje. Żydowska władza likwiduje polski
kapitał przekazując go obcokrajowcom. Polski kapitał jakim jest
przedsiębiorstwo przemysłowe sprzedaje się obcokrajowcom za
10% wartości. Żydowska władza każde nasze 100 złotych
sprzedaje swym rodakom za 10 złotych!!!
Jak tak dalej pójdzie, polski majątek narodowy w 90% stanie się
kapitałem obcym. Polski kaptał przekazuje się zagranicy, na
przykład Izraelowi, przez bilionowe afery finansowe spod znaku
Żyda Baksika. Resztę załatwią lichwiarskie pożyczki, których nie
mogąc spłacić pieniędzmi, będziemy zmuszani spłacać
nieruchomościami.
Dzieje się to wszystko na takiej zasadzie, że najpierw
Żyd przepisami finansowymi rujnuje przedsiębiorstwo, potem
udziela lichwiarskiej pożyczki na jego restrukturyzację i ponowne
uruchomienie, następnie zagarnia cały jego zysk jako spłatę
procentów od pożyczki, wreszcie przejmuje na własność
przedsiębiorstwo za niespłaconą pożyczkę. Czynią tak od lat, jak
mają przykazane w „Protokołach Mędrców Syjonu”.
Bogactwo nie bierze się z pożyczek, lecz z pracy i
wytwarzania. Tymczasem żydowska władza ogranicza pracę i
wytwarzanie przez zwiększanie bezrobocia i zmniejszenie
produkcji, a w to miejsce zwiększa pożyczki czyli rujnuje Kraj i
przekazuje naszą własność obcym. Tak działają żydowskie
pożyczki.
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Arabskimi. Ważne gospodarczo są dla nas Chiny, Japonia, Korea,
Wietnam oraz Indie.
Rozwój gospodarczy zespolimy z uzyskaniem i
zachowaniem pełnej czystości środowiska naturalnego. W cenę
produkcji włączymy koszt budowania i eksploatowania całkowitych
oczyszczalni, bez których będzie zabroniona działalność
wytwórcza przedsiębiorstwa. Połączymy to z budową całkowitych
oczyszczalni ścieków wszystkich wsi i miast.
Najważniejszą sprawą dla działalności gospodarczej są
ceny, podatki, kredyty, fundusze rozwojowe i płace, przez które
można gospodarkę rozwijać lub rozmyślnie niszczyć jak czyni to
obecna władza. Zniesiemy bierzącą politykę zawyżonych cen
ustalanych dowolnie, oraz wygórowanych cen urzędowych, które
wraz z zawyżonymi podatkami i procentami od kredytów w
zamierzony sposób wyzyskują i ubożą ludzi, hamują produkcję i
niszczą gospodarkę pozbawiając przedsiębiorstwa funduszy
rozwojowych. Stały rozwój gospodarki zapewnimy przez: - ceny
zgodne z kosztami wytwarzania towarów czyli niższe, niż obecne;
- niskie podatki wynoszące około 10% dochodów (jesli będą one
wogóle potrzebne) zarówno zarobków jak i wartości
nowowytworzonej towarów czyli mniejsze, niż obecnie i
zapewniające opłacalność każdego następnego wzrostu produkcji,
którego granicą będzie tylko nasycenie rynku; - łatwodostępne
kredyty na cele robót publicznych, wspierające obrót towarowy i
wzrost produkcji poszukiwanej na rynku oraz umożliwiające
inwestycje w dziedzinach dyktowanych przez rynek; - wysokie cła
na towary zagraniczne czyli większe niż obecnie, dające
pierwszeństwo sprzedaży polskich towarów, a tym samym
zwiększające polską produkcję; - dochody pracowników
uzależnione od pożądanych wyników pracy; - dochody kierownictw
uzależnione od wykonywania przez przedsiębiorstwo zadan
produkcyjnych wynikających z potrzeb rynku, oraz od wielkości
zysku z obniżki kosztów produkcji.
Rozwój gospodarki będzie również zapewniony
pierwszeństwem dla produkcji środków postępu technicznego,
budownictwa mieszkaniowego, żywności i surowców pochodzenia
rolniczego. Produkcja i obrót towarowy muszą być prowadzone w
oparciu o działalność branżowych biur wiążących produkcję z
potrzebami rynku.
Taka polityka gospodarcza zapewni stały rozwój
gospodarki. Granicą będzie nasycenie rynku, a nie bariera
finansowa zmniejszająca potrzebną i poszukiwaną produkcję.
Wysokość nawet niekiedy zmiennego podatku będzie taka, aby
zachęcała do wzrostu produkcji i nigdy jej nie hamowała.
Jednym z najistotniejszych czynników rozwoju
gospodarki są płace. Obniżanie ich realnej wartości rujnuje
gospodarkę, bowiem obniża siłę nabywczą ludzi i zmniejsza
produkcję. Płace ludzi w Polsce są kilkanaście razy niższe, niż
wartość wykonywanej przez nich pracy. Praca ma za niską cenę, a
wytwarzane przez nią towary mają zbyt wysoką cenę. Ta kolosalna
różnica między nimi, idąca rocznie w setki bilionów złotych, jest
rabowana przez kapitał zagraniczny, aferzystów żydowskich w
rodzaju Bagsika, Gąsiorowskiego i Gawronika oraz przez członków
władzy, których wielkie konta zagraniczne rosną niepomiernie.
Dlatego skonfiskujemy majątki członkom poprzedniej
władzy komunistycznej i obecnej władzy solidarnościowej. Dlatego
podwyższymy płace, aby odpowiadały wartości wykonywanej
pracy, aby uniemożliwiały rabunek kapitału polskiego przez
zagranicę, aby pokrywały koszty utrzymania zapewniające zdrowie
i społeczny rozwój człowieka, aby wykluczyły spowodowany przez
obecną władzę głód nie tylko bezrobotnych i emerytów, ale nawet

przedsiębiorstw usługowych. Zwiększeniu produkcji roślinnej musi
towarzyszyć wydatne podniesienie pogłowia bydła i trzody
chlewnej oraz innych zwierząt chodowlanych, których liczba
katastrofalnie spadła. Odbudowanie hodowli zwiększa również
możliwości stosowania nawozu naturalnego, który wraz z nawozem
biologicznym musi zastąpić szkodliwy dla ziemi i żywności nawóz
chemiczny.
Rodowe, wieczyste gospodarstwo chłopskie, jako
Zagroda Dziedziczna, będzie nietykalną własnością rodzinną,
przechodzącą z rodziców na dziecko, której nie wolno obciążać
hipotecznie ani sprzedać za długi. Ma to między innymi zatrzymać
wyludnienie wsi, w których powinna mieszkać 1/3 ogółu ludności
Kraju. Ma to uniemożliwić planowane przez obecną władzę
zastąpienie polskiego gospodarstwa chłopskiego żydowskim
gospodarstwem farmerskim.
Intensyfikacja prodkucji rolnej, drewna, runa leśnego oraz
względy ekologiczne, klimatyczne, zdrowotne i krajobrazowe
wymagają zwiększenia zalesienia do 1/3 powierzchni Kraju, a
także znacznego zwiększenia ponad stuletniego drzewostanu,
którego istniejące jeszcze rezerwy chce wykupić EWG dla
całkowitego wyeksploatowania.
Rozwijać będziemy przemysł zbrojeniowy, który
zapewnia bezpieczeństwo i samodzielność Kraju, oraz pobudza
pozostałe dziedziny przemysłu. Doprowadzimy do
samowystarczalnej produkcji wszystkich rodzajów uzbrojenia, a
zwłaszcza naszych przodujących w Świecie samolotów,
śmigłowców, dział, czołgów, samochodów i broni strzeleckiej, a
także okrętów i łodzi podwodnych.
Rozwiniemy produkcję przemysłu lotniczego, kolejowego,
samochodowego, stoczniowego, elektronicznego, narzędziowego,
maszynowego, a zwłaszcza maszyn górniczych, budowlanych i
rolniczych. Rozbudujemy nasz tabor komunikacyjny, a zwłaszcza
flotę morską i powietrzną. Unowocześnimy przemysł skórzany,
włókienniczy, odzieżowy, drzewny oraz materiałów budowlanych.
Unowocześnimy górnictwo i hutnictwo, nadając produkcji węgla
kamiennego, stali i miedzi znaczenie podstawowe i strategiczne,
zapewniając w tej dziedzinie całkowitą samowystarczalność.
Szczególnie rozwiniemy produkcję wyrobów z miedzi oraz odzysk
wszystkich metali z rudy miedzi, w tym srebra i złota, co zwiększy
nam znacznie dochód narodowy.
Rozpoczniemy eksploatację nowych, wydajnych i
wysokiej jakości pokładów rudy żelaza i innych metali oraz gazu
ziemnego i ropy naftowej zapewniając tym samym szybki i duży
wzrost dochodu narodowego. Rozbudujemy system elektrowni
powietrznych i wodnych i słonecznych oraz system szlaków
wodnych, szybkiej kolei, a zwłaszcza autostrad. Rozwiniemy na
dużą skalę prywatne, spółdzielcze i państwowe budownictwo
mieszkaniowe tak, aby w ciągu jednego pięciolecia naszej władzy
zapewnić wszystkim ludziom i rodzinom w Polsce własne
mieszkania.
Eksportować będziemy przede wszystkim żywność, na
przykład do Krajów Słowiańskich i Arabskich, a także wszystkie
wyroby rzemieślnicze i przemysłowe, a w tym: tabor kolejowy,
samoloty i śmigłowce, statki, narzędzia i maszyny, tkaniny i odzież.
Ograniczymy do niezbędnego minimum eksport surowców.
Rozwiniemy najbardziej korzystną dla Polski współpracę
gospodarczą z Krajami Słowiańskimi, z których Rosja i jej chłonny
rynek może znacznie przyczynić się do wzrostu naszej gospodarki.
Współpracę gospodarczą rozwiniemy z pozostałymi Krajami
Bałkańskimi oraz Krajami Skandynawskimi, a także z Krajami
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pracujących, aby podniosły siłę nabywczą ludzi i jako skuteczny
bodziec zwiększenia aktywności gospodarczej i produkcji. Jest to
jedyna możliwość egzekwowania od ludzi dobrej pracy, której
wyniki pokryją z nadwyżką zwiększone w ten sposób koszty
utrzymania. Podniesienie płac jest więc niezbędnym rynkowym
czynnikiem rozwoju gospodarczego.
Najniższy zarobek, najniższa renta i emerytura, oraz
zasiłek na każde dziecko do 18 roku życia będą takie, aby
zapewnić najmniej zarabiającym minimum socjalne, to znaczy
dostatnie jedzenie, ubranie i mieszkanie, przy czym średni zarobek
będzie conajmniej 3 razy więkdzy od najniższego. Nie ograniczymy
wyższych zarobków, które w sferze produkcyjnej będą
samodzielnie ustalać przedsiębiorstwa, a w sferze budżetowej
ministerstwa. Renty i emerytury będą wynosiły od 60% do 100%
zarobków. Aby wykorzystać ludzkie kwalifikacje, emerytura będzie
przysługiwać nie wcześniej, niż od 60 roku życia a będzie
obowiązywać od 70 roku życia. Będzie wyższa, im wyższe zarobki i
dłuższy staż pracy. Kobieta nigdy nie pracująca, a posiadająca i
wychowująca dzieci w domu, będzie miała prawo do najniższej
emerytury rosnącej wraz z liczbą posiadanych dzieci.
Udaremnimy wprowadzanie do obiegu nowych pieniędzy
wydrukowanych w Niemczech na zamówienie żydowskiej władzy.
Wprowadzimy silną narodową walutę, odpowiadającą sile naszej
gospodarki, wielkości produkcji i wielkości posiadanego majątku
trwałego. Wartość wprowadzonego przez nas 1 złotego będzie
adekwatnie równa jego sile nabywczej. Siłę nabywczą naszych
polskich pieniędzy nie będą ustalały kursy obcych walut, jak to ma
miejsce obecnie, lecz własny potencjał wytwórczy i majątkowy.
Wprowadzeniem takiej suwerennej waluty przerwiemy wyzysk
Polski, jak ma miejsce dzisiaj przez uzależnienie złotego od dolara
i ustalanie przez USA wartości naszego pieniądza, którą się stale
obniża. Nasz nowy pieniądz wzmocni gospodarkę i niezależność
Polski tak, jak wzmocnił ją Władysław Grabski wprowadzając w
1924 roku na miejsce marki złotego polskiego. Przetrwał on do
1939 roku jak jedna z najwartościowszych walut w Europie.
W naszej narodowej Polsce nie będzie bezrobocia jako
zjawiska szkodliwego społecznie, bo degradującego ludzi i
szkodliwego gospodarczo, bo nie wykorzystującego jednego z
najistotniejszych czynników produkcji, jakim jest praca ludzka.
Bezrobocie nie jest bodźcem do pracy, ani nie rozwija gospodarki,
lecz ją niszczy. Wprowadzimy pełne zatrudnienie jako spełnienie
najważniejszych praw i obowiązków człowieka, oraz jako konieczny
czynnik rozwoju gospodarki i produkcji. Umożliwia nam to przy
rozwoju automatyzacji wprowadzić dla wszystkich pięcidniowy
tydzień pracy, a nawet w miarę potrzeby i sześciogodzinny dzień
pracy dla wszystkich zatrudnionych. Będzie to wystarczający czas
pracy do obsługi gospodarki narodowej i całego Państwa oraz do
uzyskania wystarczających zarobków.
Pełne zatrudnienie, oraz wzrost realnych płac i zasiłki na
każde dziecko do 18 roku życia umożliwią kobietom rezygnowanie
z pracy zarobkowej i wychowywanie w domu swych dzieci, co
uczynimy obowiązkiem do 6-go roku życia każdego dziecka, czyli
do rozpoczęcia szkoły.
Szansami zawodowymi i majątkowymi stworzonymi dla
wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży i naukowców zlikwidujemy
opuszczanie Polski przez Polaków jako niezwykle szkodliwe dla
Narodu. Uczynimy natomiast kontakty i wyjazdy zagraniczne
dostępne dla każdego bez ograniczeń.

Wolne Związki Zawodowe
Wszyscy pracownicy będą mogli tworzyć dowolne związki
zawodowe. Władza musi im zapewnić swobodę działania z
bezpłatnym dostępem do środków masowego przekazu. Związki
Zawodowe i robotnicy w ogóle będą mieli prawo do każdego
strajku w tym politycznego, który uznajemy za prawny i legalny.
Strajk jest demokratycznym i bezpośrednim wyrażaniem woli
społeczności pracowniczej zagrożonej złą polityką władzy. Dlatego
konsekwencje każdego strajku obciążać będą tylko władzę, która
swoimi decyzjami do niego doprowadziła.
Będziemy pomagać robotnikom w organizowaniu
niezależnych od władzy, wolnych narodowych związków
zawodowych, które broniąc pracowniczych interesów, bronić będą
Naród Polski przed konkurencją kapitału zagranicznego.

Rodzina polska.
Szczególną opieką otoczymy rodzinę, a zwłaszcza kobietę i dzieci.
Polska rodzina to taka, którą tworzy Polak z Polką. Tylko taka
rodzina może zachować polskość, może spełnić swój podstawowy
obowiązek, jakim jest biologiczne i kulturowe przekazanie dzieciom
polskości. Odradzamy więc wiązanie się Polek i Polaków z
obcokrajowcami, gdyż jest to droga do utraty polskości i
wynarodowienia.
Dobro rodziców i wychowującego się potomstwa, oraz
dobro Narodu wymaga istnienia mocnych i trwałych rodzin
posiadających co najmniej troje dzieci. Wielodzietność jest zasługą
wobec Boga i Narodu i decyduje o jego trwałości i wielkości. Każda
rodzina, każde małżeństwo z dziećmi, czy każda samotna kobieta
z dziećmi musi mieć własne mieszkanie co najmniej trzypokojowe
o powierzchni nie mniejszej jak 70m/kw. Jest to minimum socjalne,
którego nie wolno obniżać. Taka norma jako minimum socjalne
zaczęła obowiązywać już w Polsce przedwojennej. Stosowana była
nie tylko przy budowie nowoczesnych śródmiejskich dzielnic
Krakowa, Warszawy, Katowic, Poznania czy Gdyni, ale także przy
wznoszeniu przyzakładowych kolonii robotniczych. Budownictwo
mieszkaniowe żydokomuny i żydosolidarności to cofnięcie się w
stosunku do polskiego budownictwa w lata 30-te.
Domowym wychowaniem w rodzinie własnej lub
zastępczej zastąpimy żłobki i domy dziecka, które ulegną likwidacji.
Będą tylko przedszkola dla dzieci od 3 do 6 roku życia.
Zniesiemy adopcję zagraniczną polskich dzieci, która
często przybiera charakter sprzedawania dzieci z domów dziecka,
nawet na przeszczepy. Winnych tej zbrodni pociągniemy do
odpowiedzialności. Wystąpimy o odzyskanie dla Polski żyjących za
granicą polskich dzieci. Przez moralną i materialną opiekę nad
kobietą ciężarną i stworzenie jej dobrych warunków życiowych
gwarantujących mieszkanie i zasiłek dla dzieci, doprowadzimy do
całkowitego zaprzestania zabijania dzieci nienarodzonych i
narodzonych. Dziecko od matki dającej życie może oczekiwać
tylko miłości i opieki, nigdy śmierci. Dziecko nienarodzone też tego
oczekuje od swojej matki. Dziecko, od lekarza ratującego życie
może oczekiwać tylko leczenia i opieki, nigdy śmierci. Dziecko
nienarodzone też tego oczekuje od lekarza.
Zdrowie moralne i fizyczne rodziny, dzieci i młodzieży a
w konsekwencji całego Narodu wymaga zwalczenie w Polsce plagi
pijaństwa, nikotynizmu, lekomanii i narkomanii. Plagom tym
rozpowszechniającym perfidnie przez władzę, również wśród
nieletnich, wydamy bezwzględną walkę i położymy temu kres, jeśli
nie chcemy jako Naród zwyrodnieć i zginąć. Płodzenie i rozwijanie
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męska będzie odbywać obowiązkowo roczną zasadniczą służbę
wojskową, a młodzież żeńska roczne przysposobienie obronne i
rodzinne w ramach przedłużonej szkoły średniej. Dopiero po tym
młodzież może podjąć pracę, lub bezpłatne studia wyższe.
Studiująca młodzież, jako przyszła elita Narodu, będzie miała
zapewnione stypendia i bezpłatne mieszkanie w domach
studenckich. Doprowadzimy do tego, aby co najmniej 1/3
młodzieży zdobywała wyższe wykształcenie. W Japonii zdobywa je
połowa młodzieży. W tym celu rozubudujemy wyższe uczelnie tak,
aby posiadały wszelkie kierunki i specjalizacje, oraz uzyskały
możliwie najwyższy poziom światowy.
Istotą oświaty jest zapewnienie wszystkim równego
startu. Dlatego szkolnictwo podstawowe i średnie, a także wyższe
będzie tylko państwowe. Szkoły prywatne i kościelne dają większe
szanse bogatym, a dzisiaj są szczególnie groźne, bo organizują je
instytucje USA, Izraela, EWG i Niemiec, zmierzające tym
sposobem do wynaradawiania Polaków.
Wyższe wykształcenie oraz kwalifikowane i kierownicze
stanowisko zapewni ludziom wyższe zarobki.
Nakłady finansowe Państwa na oświatę muszą być
bardzo duże, bowiem od niej zależy poziom Narodu i jakość
polskiej inteligencji. Zarobki inteligencji muszą być duże, aby
przyciągać do niej zdolne jednostki. Żydowska władza celowo
wyniszcza polską inteligencję zaniżając jej pobory. Dotyczy to
naukowców, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, urzędników i innych,
przy czym Polacy otrzymują tylko niskie płace oficjalne, zaś Żydzi
korzystają dodatkowo z wysokich dochodów nioficjalnych. Jest to
jedna z metod etnicznej czystki i wymiany inteligencji z polskiej na
żydowską. Niskie zarobki inteligencji są w rażącej proporcji do
znaczenia ich narodowej służby na rzecz robotników i chłopów.
Materialne wyniszczenie polskiej inteligencji to zamierzone
obniżanie poziomu umysłowego całego Narodu Polskiego.

dziecka, także opieka w okresie ciąży musi być zachowana w
trzeźwości i biologicznej czystości. Gwarantuje to rodzenie
zdrowych i zdolnych dzieci i tworzenie tym samym zdrowego i
zdolnego Narodu.

Oświata narodowa.
Oświata musi wszystkim w pełni udostępnić dziejowe osiągnięcia
własnego Narodu i całej ludzkości. Dlatego wprowadzimy
obowiązkowe i bezpłatne 12-letnie nauczanie państwowe całej
młodzieży od 6-go do 18-go roku życia. Będzie to jednolita 6-letnia
szkoła podstawowa i 6 letnia szkoła średnia, podzielona na trzy
typy według rodzaju i poziomu uzdolnień młodzieży. Pierwszy
ogólnokształcący typ będzie przygotowywał wszystkich na wyższe
uczelnie. Drugi techniczny typ przygotowywał będzie do
kwalifikowanych zawodów z możliwością dostania się na wyższe
uczelnie. Trzeci zawodowy typ będzie przygotowywał do
niekwalifikowanych zawodów, z wyjątkową możliwością dostania
się na wyższe uczelnie. W szkole podstawowej i średniej
wszystkich trzech typów największy nacisk położymy na
wychowanie fizyczne, moralne i patriotyczne, na nauczanie języka
polskiego, historii, geografii, matematyki, fizyki i biologii, wiedzy o
człowieku, rodzinie i Narodzie. Obowiązkowe 12-letnie
wykształcenie wszystkich Polaków odpowiada na współczesne
wyzwanie rzucone Narodom. Przetrwają te, które będą
powszechnie i dobrze wykształcone, mądre, zdrowe, mocne
fizycznie i psychicznie, moralne i patriotyczne.
Szkoła będzie neutralna i światopoglądowo i katolickowyzaniowo, ale nie będzie neutralna narodowo. Będzie
wychowywała młodzież w duchu narodowym, na Polaków,
świadomych członków Narodu Polskiego. Najwyższym
autorytetem w takiej polskiej szkole narodowej będzie nauczyciel
posiadający wyższe wykształcenie uniwersyteckie ukierunkowane
pedagogicznie. Nauczyciel to nie tylko zawód, ale powołanie i
narodowe katolickie posłannictwo. Nauczycielem może być tylko
Polak, za wyjątkiem szkół dla mniejszości narodowych. Jego
najniższa płaca musi być równa co najmniej płacy średniej.
Wyższe wykształcenie i wysoka płaca umożliwi nauczycielowi
wyłączne poświęcenie się nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, a
tym samym przywróci zawodowi nauczycielskiemu wysokie
uznanie społeczne.
W szkole podstawowej i średniej wprowadzimy na powrót
nieobowiązkowy, ale masowy, jednolity Związek Harcerstwa
Polskiego. Będzie to jak dawniej organizacja narodowa i
paramilitarna pod opieką Wojska Polskiego, wychowująca Polaków
w sprawności życiowej, w duchu służenia Narodowi i Polsce i
gotowości dla Jej obrony.
Naród zdecyduje w referendum, czy religia katolicka ma
być wykładana w szkołach czy w kościele. Takiej decyzji Narodu
poporządkuje się władza państwowa i władza kościelna. Religia
wykładana obecnie w szkole prowadzi do konfliktów między
uczniami, osłabia autorytet nauczyciela. Jest dzisiaj
wykorzystywana przez zjudaizowany kler do wypierania
wychowania narodowego i nakłaniania polskiej młodzieży do
uległości wobec Żydów. Powinna być więc zachowana wolność,
ale odrębność wychowania i nauczania państwowego od
wychowania i nauczania kościelnego. Tym bardziej, że Kościół
dysponuje wybudowanymi z pieniędzy Narodu punktami
katechetycznymi, które wynajmuje odpłatnie na cele religijne.
Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej a przed
podjęciem pracy lub nauki na wyższej uczelni, cała młodzież

Nauka polska
Nauka i wiedza jest podstawą mądrości i rozwoju człowieka i
Narodu. Nauka odkrywa prawdę oraz stwarza warunki postępu.
Dlatego będziemy rozwijać wszelkie dziedziny nauki, a zwłaszcza
te, które poszerzają wiedzę o człowieku, Narodzie i przyrodzie,
odkrywają nowe możliwości energetyczne oraz obronne,
pozwalając w sumie osiągnąć najwyższy poziom moralny,
umysłowy i materialny. Przyznamy placówkom naukowym duże
środki finansowe, wielokroć większe niż obecnie. Zapewnimy
uczonym wolność i swobodę poszukiwań twórczych oraz
najwyższe zarobki w Kraju, aby mogli w pełni i skutecznie
poświęcić swe zdolności Narodowi. Przeciwstawimy się ściąganiu
do USA i Europy Zachodniej polskich inteligentów, a zwłaszcza
uczonych i wyzyskiwania ich dorobku i uzdolnień przez obcych
kosztem ogromnych strat dla Polski.
Nauka będzie konkurencyjna, a uczni będą mieli
możliwość działania zarówno w państwowych placówkach
naukowych, jak też we własnych placówkach prywatnych. Prawda
i wiedza nie może być fałszowana ani skrywana i nie może służyć
manipulowaniu ludźmi. Musi być jawna i dostępna dla wszystkich
jako dobro wspólne umożliwiające wszystkim wszechstronny
rozwój. Strzeżone jednak muszą być osobiste i narodowe
osiągnięcia, aby nie były przywłaszczane i nie przynosiły
niezasłużonego zysku obcym.
Ograniczenie nauki, fałszowanie jej wyników zawsze
hamowało rozwój moralny, umysłowy i materialny Narodu. Żydzi i
Niemcy często udający Polaków, a także dostojnicy kościelni,
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fałszowali zwłaszcza archeologię i historię. Historia Polski musi
być ponownie opracowana naukowo zgodnie z prawdą, bowiem
inaczej nie wyciągniemy z własnej przeszłości konstruktywnych
wniosków dla przyszłości. Chodzić nam będzie o ujawnienie
naszego aryjskiego, słowiańskiego i polskiego rodowodu
narodowego i państwowego, sięgającego co najmniej VI wieku.

Lecznictwo.
Lecznictwo ma decydujące znaczenie w utrzymaniu zdrowia
Narodu. Dlatego nakłady finansowe Państwa na służbę zdrowia
muszą być duże, aby szybkie korzystanie z kwalifikowanej pomocy
lekarzy było dostępne dla wszystkich w mieście i na wsi.
Choroba jest nieszczęściem, które nie może pociągać za
sobą zubożenia. Dlatego wprowadzimy dla wszystkich bezpłatne
leki i leczenie na podstawie obowiązkowych ubezpieczeń
powszechnych. Rozwiniemy wszelkie formy opieki zdrowotnej,
sprawowane przez lekarza domowego, szkolnego, zakładowego i
rejonowego w ośrodku zdrowia. Postawą kwalifikowanego leczenia
będą szpitale państwowe, które muszą mieć najlepszą kadrę
lekarską i być wyposażone w dobry sprzęt medyczny. Zniesiemy
rejonizację i umożliwimy chorym wybór szpitala. Wprowadzimy
konieczną ciągłość opieki zdrowotnej nad dzieckiem od poczęcia
do urodzenia i wieku dorosłego oraz nad dorosłym chorym
możliwie przez jednego lekarza, jeden zespół lekarski i jeden
ośrodek leczniczy.
Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad kobietami
ciężarnymi i porodami, które powinny być naturalne, w miarę
możliwości odbywane w domach rodzinnych oraz przestrzegające
zasady nieodzielenia noworodka od matki i karmienia naturalnego.
Narodowa służba zdrowia musi w większym stopniu
zwalczać przyczyny schorzeń i przeciwdziałać ich powstawaniu.
Dlatego musi mieć warunki do kształtowania sposobu życia ludzi,
gwarantującego im zdrowie.
Lekarze, pielęgniarki i pozostali pracownicy służby
zdrowia to zawód i posłannictwo. Dlatego będą wysoko
wynagradzani, aby mogli w pełni poświęcić się chorym i
cierpiącym. Minimalna płaca lekarzy musi być co najmniej równa
średniej płacy.
Lekarz musi mieć warunki pełnego rozwoju zawodowego
i swobodę wykonywania zawodu. Obok państwowych placówek
zdrowia rozwijane będą prywatne praktyki lekarskie,
bioterapeutyczne, zielarskie, a także prywatne placówki lecznicze.

Sztuka
Sztuka jest tą dziedziną twórczości, która odpowiada na ludzką
potrzebę piękna. Dążenie do piękna i odczuwanie go w swoim
otoczeniu jest koniecznym czynnikiem harmonijnego rozwoju i
uduchowienia człowieka oraz wyzwalania jego sił twórczych.
Piękno musi przejawiać się wszędzie, w przyrodzie i człowieku, w
architekturze miast i wsi, w rzeźbie, malarstwie i grafice, w
literaraturze, w muzyce i pieśni, w widowisku i filmie, w telewizji i
radiu, w ubiorze i wnętrzach mieszkalnych i produkcyjnych, w
wytworach techniki i przedmiotach codziennego użytku, w
czystości i ładzie naszego otoczenia. Piękno musi mieć polski
charakter. Dopuszczanie do rozpowszechniania brzydoty i brudu w
naszym otoczeniu, a zwłaszcza w budownictwie jest celową
działalnością deformującą ludzką osobowość. Podobnie celową
działalnością jest dopuszczanie do zalewania Polski obcą a
zwłaszcza żydowsko-satanistyczną i amerykańską sztuką.
Sytuację pogarsza fakt, że dzisiejsza sztuka w Polsce, a
zwłaszcza literatura, film, przedstawienie teatralne, piosenka są
tworzone głównie przez Żydów. Nie tworzą oni sztuki polskiej, lecz
sztukę żydowską w Polsce na niskim zazwyczaj poziomie.
Przyczynia się to do obniżenia poziomu moralnego człowieka,
kodowania w podświadomość zła: nienawiści, zawiści,
agresywności, oraz docelowego wynaradawiania i judaizowania
Polaków.
Popieraniu i lansowaniu gorszych artystów żydowskich i
ich dzieł towarzyszy niszczenie niejednokrotnie cenniejszych,
lepszych artystów polskich i niedopuszczanie do
rozpowszechniania ich utworów. Polakowi nie pozwala się być
wielkim we własnym Kraju. Wielkim czyni się niezasłużenie tylko
Żyda. Zmusza się tym samym polskich twórców do szkodliwej dla
nich i Narodu emigracji.
Dlatego naszym obowiązkiem będzie poparcie polskiej
sztuki narodowej, która cieszyć się musi pełną wolnością w
poszukiwaniu piękna i tworzeniu narodowych dzieł. Pomoże temu
odbudowa polskiej sztuki ludowej i robotniczej. Polscy artyści i
twórcy muszą być dobrze wynagradzani i muszą mieć całkowitą
swobodę tworzenia zarówno w placówkach państwowych, jak też
własnych placówkach prywatnych. Położymy szczególny nacisk na
pierwszeństwo w rozpowszechnianiu rodzimych, dawnych i
współczesnych polskich dzieł sztuki, świadczących o wielkości
naszej narodowej kultury. Zapewnimy mecenatem państwowym
tworzenie nowych znakomitych dzieł sztuki, odzwierciedlających
polskiego ducha narodowego, przeciwstawiających się
germanizacji, judaizacji i amerykanizacji naszej kultury.
Konieczny jest zwłaszcza rozwój na wskroś polskiej
literatury, poezji, muzyki, pieśni, teatru i filmu jako współcześnie
głównych w sztuce nośników świadomości narodowej i narodowej
kultury. Takie nowe dzieła sztuki tworzone przez Polaków ustrzegą
nas przed wynarodowieniem. Pomogą jak w czasie rozbiorów w
zachowaniu tożsamości i odrębności narodowej, zintegrują Naród
do ciężkiej, współczesnej walki o przetrwanie i odzyskanie
narodowej wielkości. Pomogą w umacnianiu dumy narodowej i
zwalczaniu narzucanego nam poczucia niższości wobec zagranicy.

Sport.
Upowszechnimy sport i nadamy mu masowy charakter począwszy
od szkoły podstawowej. Tylko tą drogą możemy wychować
sportową elitę i uzyskiwać najwyższe światowe wyniki. Nie one
jednak będą celem samym w sobie. Celem najważniejszym będzie
wyeliminowanie przez sport alkohollizmu, nikotynizmu i narkomanii
oraz podniesienie stanu zdrowia i urody Narodu, uzyskanie tężyzny
i odporności psych-fizycznej, rozwinięcie siły woli. Sport przygotuje
Polaków do wydajniejszej nauki, pracy i obronności, do lepszego
życia.

Wojsko Polskie
Wykluczamy w Polsce obecność jakichkolwiek wojsk obcych.
Polska musi mieć nowoczesne, dobrze uzbrojone, niezależne,
zorganizowane kadrowo i szkieletowo Wojsko, liczące 1% ogółu
ludności czyli czterysta tysięcy żołnierzy (400.000), co w
zagrożeniu umożliwi szybkie zdziesięciokrotnienie sił zbrojnych,
czyli osiągnięcie czterech milionów żołnierzy. Służba wojskowa
będzie obowowiązywać wszystkich mężczyzn narodowości polskiej
i nie będzie obowiązywać mężczyzn innych narodowości.
Czterystutysięczne Wojsko Polskie składać się będzie z
żołnierzy odbywających obowiązkowo roczną zasadniczą służbę
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wojskową bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej oraz z
żołnierzy odbywających dobrowolnie przez 5 do 40 lat płatną
zawodową służbę wojskową. Obejmuje ona obok generałów
oficerów, chorążych i podoficerów, a także szeregowców.
Oficerem w wojsku polskim może być tylko Polak, który
ukończył w Kraju wyższą uczelnię cywilną, albo wojskową, lub
oficerską szkołę. Oficer w wojsku jest dla żołnierza najwyższym
autorytetem. Dlatego nie może być w wojsku kapelanów, tym
bardziej, że są oni dzisiaj w większości Żydami. Służbę kapelanów
uczynimy zbędną przez zagwarantowanie wszystkim żołnierzom
we wszystkie niedziele i święta wyznaniowe wolnego dostępu do
życia religijnego poza koszarami.
Szkolenie w Wojsku Polskim, obok wszechstronnego
wyszkolenia bojowego, musi zawierać wychowanie fizyczne i
techniczne oraz moralne i pariotyczne, a także ćwiczenia
wytrzymałości psychofizycznej. Musi także zawierać historię Polski
i Świata oraz ważniejszych bitew i wojen, zwłaszcza w obronie
Polski. Przyczyni się to w istotny sposób do podniesienia siły
moralnej Wojska Polskiego oraz utożsamiania się każdego
żołnierza polskiego z celami dowództwa wojskowego i
posłannictwem obrony (w razie konieczności) własnego Narodu.
Wojsko Polskie, poza przygotowaniem się do obrony
Polski, nie może być używane do innych zadań. Wyjątek stanowi
konieczna pomoc Wojska w przypadku klęski żywiołowej.
Używanie Wojska przeciwko własnemu Narodowi będzie prawnie
zabronione.
Liczne i silne Wojsko Polskie oraz powszechne
wyszkolenie bojowe całego Narodu wraz z przysposobieniem
obronnym kobiet najskuteczniej odstrasza agresora i zapobiega
wojnie, najlepiej chroni Naród, gdy wojna wybucha.
Obowiązkiem Wojska Polskiego jest utrzymywanie
wywiadu i kontrwywiadu, strzegących bezpieczeństwa Polski na
obszarze własnego Państwa i innych Państw.
Wojsko Polskie, a zwłaszcza polski korpus oficerski
uważany będzie za ostoję Narodu i Państwa Polskiego, za
podstawę jego samodzielności i niepodległości. Wojsko Polskie i
jego kadra dowódcza jest istotą i podstawą siły i wolności Polski.
Dlatego żydowski i niemiecki wróg przede wszystkim godził i godzi
w oficerów Wojska Polskiego. Polityczne przywództwo Polski
powinno się składać z polskich oficerów.

Zniesiemy Urząd Ochrony Państwa, Biuro Ochrony Rządu, Straż
Miejską i Gwardię Narodową Wałęsy jako dublujące się i
nieprzejrzyste dla obywatela struktury, które są wyraźnym
przejawem organizowania Państwa policyjnego zwróconego
przeciwko własnej ludności, z zamierzonym zamazywaniem
podziału i granic kompetencji. UOP jest antypolską i antynarodową
strukturą żydowską, zwróconą przeciwko Polsce i Polakom,
podporządkowaną USA i CIA oraz Izraelowi i Mossadowi. UOP
kontynuuje zbrodnie żydo-komunistycznego UBP i SB, które były
podporządkowane NKWD i KGB.
Policja Polska złożona z czterech wymienionych służb
będzie liczyć nie więcej jak 100 tysięcy osób. Mogą w niej służyć
tylko Polacy posiadający jedynie polskie obywatelstwo. Jej istotą
nie będzie panowanie nad obywatelem, lecz obrona obywatela i
Państwa przed obcymi i własnymi zagrożeniami wewnętrznymi.

Prawo, Sądownictwo, Prokuratura
Opracujemy nową Konstytucję Polski, którą oceni Naród na
drodze Referendum. Stanie się ona podstawą nowelizowania
całego prawa polskiego i ustalenia jego stosunku do prawa
międzynarodowego. Zmienimy obowiązujący do dzisiaj żydowskokomunistyczny kodeks karny wymierzony w dużej mierze
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rozstrzygniemy w drodze referendum zniesienie kary śmierci za
największe zbrodne – zdradę Polski, rozmyślne zabójstwo
człowieka, rozpowszechnianie narkotyków.
Zmienimy sądownictwo i prokuraturę zatrudniając w tych
instytucjach tylko Polaków o wysokich kwalifikacjach moralnych i
prawnych. Organy te będą kierowały się wyłącznie prawem, a nie
życzeniami władzy, jak ma to miejsce jeszcze dzisiaj. Przywrócimy
czcigodny charakter tym instytucjom, nadwyrężony ich haniebnym
postępowaniem na usługach żydokomuny i żydo-solidarności.

Wyznanie.
Wyznanie, czyli religia jest sposobem rozumienia Boga i drogą
ludzi do Boga. Stanowi przyrodzone prawo człowieka i Narodu do
więzi z Bogiem. Kościół jest organizacją religii. Każdy człowiek w
Narodzie i każdy Naród w ludzkości ma prawo wybrać
odpowiadającą mu religię i organizujący ją Kościół, które muszą
mieć wolność działania. Kościół nie może rządzić człowiekiem,
Narodem i Państwem, lecz musi im służyć w drodze do Boga. Ani
Państwo, ani Kościół nie mogą narzucać człowiekowi i Narodowi
religii. Dlatego o wprowadzeniu religii do szkoły państwowej może
zdecydować tylko Naród w referendum, któremu musi się
podporządkować i władza kościelna i władza państwowa.
Kościół Katolicki nie może posługiwać się katolicyzmem
żydowskim przeciwko Narodowi i Państwu, w zwalczaniu polskości
i judaizowania Polaków. Ma to dzisiaj miejsce na skutek
zdominowania hierarchii kościelnej przez Żydów, tłumaczenia
Pisma Św., wg. Talmudu. Dlatego stan kapłański w Polsce musi
składać się tylko z Polaków za wyjątkiem kapłanów dla mniejszości
narodowych.
Zawrzemy z władzą kościelną porozumienie, na mocy
którego wszyscy kapłani będą wynagradzani przez Państwo, zaś
wierni będą zwolnieni od opłat za religijne posługi. Opłaty te są dla
wiernych wielkim ciężarem. Fundusze na płace dla księży
katolickich i innych wyznań uzyskamy z części podatków tych
osób, które będą deklarowały przynależność do określonego
wyznania. Będziemy chcieli, aby władza kościelna dostosowała się

Polica Polska.
Wprowadzimy jednolitą organizację Policji Polskiej, którą
najchętniej nazwiemy Straż Polska. Będzie się ona dzieliła na
cztery służby:
Porządkową, Kryminalną, Polityczną i Graniczną.
Policja Porządkowa strzeże porządku publicznego,
Policja Kryminalna strzeże życia i mienia,
Policja Polityczna strzeże władzy i jej obiektów oraz całego
Państwa i wszystkich obywateli przed penetracją obcą, przed
szpiegostwem i zdradą,
Policja Graniczna strzeże Granic.
Dla przykładu Policja Polityczna będzie ścigać takich jak pułkownik
K., za zdradę Polski. Nie będzie natomiast ścigać Polaków za
poglądy polityczne i występowanie przeciwko władzy, bo jest to
prawo obywatela.
W przypadku wprowadzenia nazwy – Straż Polska, jej
cztery służby będą się nazywać: Straż Porządkowa, Straż
Kryminalna, Straż Polityczna, Straż Graniczna.
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do elementarnych zasad narodowładztwa, samorządności i
demokracji i uznała powstanie Rad Parafialnych złożonych ze
świeckich katolików kontrolujących działalność finansową, socjalną
i społeczną proboszcza oraz Rad Diecezjalnych kontrolujących w
tym zakresie biskupa ordynariusza. Kościół będzie płacił podatki
na ogólnie obowiązujących zasadach.
Władza państwowa i kościelna musi uznać prawo
każdego obywatela zarówno do przyjmowania jak i odrzucania
religii. Jesteśmy żywo zainteresowani wzmagającymi się żądaniami
wysuniętymi przez polskich katolików zahamowania judaizacji
Kościoła i przywrócenia chrześcijaństwu jego istoty przez wyparcie
zmian wprowadzonych na Soborze Watykańskim II. Jesteśmy
zainteresowani żądaniami polskich katolików odejścia Kościoła od
polityki i władzy, a nawrotu do czystego chrześcijaństwa, nadania
większych uprawnień religijnych świeckim katolikom, zniesienia
niechrześcijańskiej spowiedzi powszechnej, przestrzegania zasad
patriotyzmu, odrzucenia wybraństwa Narodu żydowskiego i
traktowania na równi wszystkich Narodów, zrezygnowania
hierarchii kościelnej z przepychu i bogactwa na rzecz
ewangelicznej skromności i ubóstwa. Jesteśmy zainteresowani
demokratyzacją Kościoła i nadawaniem mu charakteru prawdziwie
chrześcijańskiego i narodowego.

istnienie i wielkość Polski, przedstawimy Polakom Narodowe
Zasady Moralne oraz Polskie Obrzędy Narodowe.
Muszą istnieć odrębne święta i obrzędy państwowe oraz
święta i obrzędy kościelne. Nie wolno kościelnego święta Bożego
Ciała uczynić świętem państwowym, ale też nie wolno
państwowego święta Dożynek uczynić świętem kościelnym tym
bardziej, że każde kościelne święto i kościelny i kościelny obrzęd
zaczyna mieć dzisiaj chrakter żydowski.
Przywrócimy szczególną cześć dla najwybitniejszych i
najświętszych znaków Polski i Narodu Polskiego – Orła Białego w
Koronie i Flagi Biało-Czerwonej. Te święte znaki muszą mieć
pierwszeństwo w miejscu publicznym, w domu i w sercu każdego
Polaka. Odtworzymy zwyczaj noszenia przez wszystkich Polaków
świętych polskich znaków narodowych, przyozdabiania nimi siebie i
swych mieszkań. Znaki te to symbole Świętej Polski, dla której
żyjemy i dla której umieramy.
Przywrócimy wielkość najważniejszego dla Polaków
święta jakim jest Święto Narodowe, którego datę ustalimy na dzień
dla Narodu najdogodniejszy. Przywrócimy obrzędową, staropolską
wymowę takich świąt jak Święto Bożego Narodzenia, czyli Święto
Zimy i Nowego Roku, jak Święto Wiosny, Święto Lata czyli
Wianków, Święto Jesieni czyli Święto Pracy i Plonów zwane
Dożynkami, Święto Zmarłych. Będzie to sześć podstawowych w
ciągu roku świąt państwowo-narodowych. Zniesiemy natomiast
święto 1-go maja.
Ustanowimy takie narodowe obrzędy jak: przyjęcie nowo
narodzonego dziecka do Narodu i nadanie mu imienia, postrzyżyny
6-cio letniego dziecka, dojrzewanie 12-to letniego dziecka, obrzęd
dojrzałości i nadania pełni praw obywatelskich 18-to letniego
człowieka, zawarcie związku małżeńskiego, pogrzeb. Będzie to
sześć podstawowych obrzędów narodowych w ciągu życia
człowieka. Będą one bezpłatne, należne każdemu obywatelowi na
koszt Państwa. Nadamy w tym zakresie Urzędom Stanu
Cywilnego szczególne uprawnienia i możliwości korzystania z
zabytkowych budowli i gmachów państwowych. Uczynimy
wszystkie cmentarze otwartymi i komunalnymi pod zarządem
pańtwowym.
Stworzymy warunki odtworzenia i rozwoju obrzędów
wojskowych, młodzieżowych, szkolnych, harcerskich, sportowych,
ludowych i regionalnych, robotniczych i zawodowych, takich jak
obrzędy górnicze i innych zawodów. Uważamy, że obrzędy
pracownicze, tak jak w Japonii, integrują załogi pracownicze z
zawodem i zakładem pracy, nadają pracy duchową wartość.
Te uroczyste święta i obrzędy narodowo-państwowe
uświetnią ważne i przełomowe dla całego Narodu i każdego Polaka
życiowe chwile. Staną się ważną siłą jednoczącą Naród Polski i
wyodrębiającą Go spośród innych Narodów. Staną się siłą
narodowego przetrwania wiodącą nas do Wielkiej Polski.

Polskie obyczaje i obrzędy narodowe.
Obyczaje i obrzędy są ważnym przejawem narodowej kultury oraz
ciągłości narodowego życia. Są mocnym wyrazem narodowej
tożsamości. Odtworzymy zintegrowany system polskich
zwyczajów, obyczajów i obrzędów, który ocali od zapomnienia te
wielkie, narodowe wartości towarzyszące Narodowi Polskiemu
przez półtora tysiąca lat jego dziejów. Są one wykładnią
światopoglądu i moralności naszego Narodu, jego przeszłej i
przyszłej wielkości. Stanowią wielką siłę narodowej jedności,
trwałości i twórczości. Obyczaje i towarzyszące im obrzędy z
niezwykłą mocą wiążą nas uczuciowo z wartościami narodowymi, z
narodową tradycją, z całym narodowym dziedzictwem.
Dlatego w procesie wynaradawiania wróg niszczy zawsze polską
obrzędowość narodową, w tym także obrzędowość wojskową,
młodzieżową, ludową, robotniczą i wszelką zawodową. Wróg
niszczy także szacunek dla godła narodowego i flagi, podsuwając
inne symbole – niemieckie, amerykańskie, żydowskie czy
masońskie z gwiazdą pięcioramienną na czele.
Władza żydowsko-komunistyczna zniosła państwowa
święto narodowe oraz ludowe święto wianków. ŻydowskoSolidarnościowa władza zniosła państwowe i ludowe zarazem
Święto Pracy i Plonów, zwane po staropolsku Dożynkami.
Przywłaszczyła je sobie hierarchia kościelna, czyniąc z tego święta
państwowo-narodowego święto kościelne pozbawione
staropolskich i ludowych akcentów. W konkurencji z Dożynkami
narzucono nam za komuny święto 1-go maja wymyślone przez
żydowskich rewolucjonistów w USA. Narzucono nam radziecki
dzień kobiet i amerykański dzień zakochanych.
Niszczenie polskich obrzędów i narzucanie nam obcych
jest przejawem zamierzonej bezwzględnej i konsekwentnej walki z
polską kulturą narodową, mającej na celu nasze wynarodowienie.
Jest to odbieranie Narodowi Polskiemu odrębności i tego
wszystkiego, co nas wyróżnia spośród innych Narodów i stanowi o
naszym dorobku, tożsamości i wielkości.
Dlatego w poczuciu obowiązku wobec Boga, wobec
naszych Praojców i Władców, którym zawdzięczamy powstanie,

Nasze sprawy zagraniczne.
Jesteśmy zwolennikami naturalnego porządku Świata, w którym
wszystkie Narody mają prawo do swej wolności, odrębności,
tożsamości i jedności w jednym, własnym i niezależnym Państwie
narodowym. Istnienie odrębnych ras, Narodów i kultur jest
koniecznością, bez której nie może istnieć rozwój społeczny. Siły
żydowskie dążące do zaniku odrębności narodowych działają
świadomie na rzecz zaniku jednych, a zachowania innych
Narodów. Zawsze bowiem muszą istnieć różne Narody jako
konieczny czynnik rozwoju każdego człowieka i Narodu oraz całej
ludzkości. Misją EWG popieraną przez Watykan i episkopat jest
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Polska. Najpilniejszą sprawą jest niedopuszczenie do podboju
przez USA i EWG Krajów Jugosławii, a zwłaszcza Nowej
Jugosławii i Serbów bośniackich.
Wspólne zagrożenie wszystkich Narodów Słowiańskich i
wspólne możliwości osiągnięcia wielkiego rozwoju przemawiają za
powołaniem Wspólnoty Słowiańskiej jako przymierza wszystkich
Państw Słowiańskich. Ułatwiają to dzisiaj następujące czynniki: Jesteśmy Narodami najbliższymi sobie rasowo, kulturowo i
dziejowo. Mamy wspólne plemienne i kulturowe korzenie
słowiańskie. Niewiele ponad 1000 lat temu mieliśmy wspólny język,
własną wspólną religię, wspólną cywilizację słowiańską. –
Wszystkie Narody Słowiańskie znalazły się pod żydowską
okupacją komunistyczną i niemiecką okupacją hitlerowską
doświadczając na sobie największych zbrodni i największych
zniszczeń w dziejach Świata, popełnionych przez tych okupantów.
-Wszystkie Narody Słowiańskie odczuwają dziś większą dla siebie
korzyść w łączeniu ze sobą w przymierzu, niż w rozdzielaniu się i
przeciwstawianiu sobie w sojuszach z innymi Państwami.
-Żaden Naród Słowiański nie jest dziś imperialny i nie ma zamiaru
panowania nad innymi Narodami Słowiańskimi i jakimikolwiek
Narodami szanując prawo każdego Narodu do suwerennego
Państwa.
Wspólnota Słowiańska będzie dobrowolnym
przymierzem politycznym, gospodarczym, wojskowym i
ogólnocywilizacyjnym wszystkich wolnych Narodów Słowiańskich
mających swoje własne niedpodległe Państwa. Wspólnotę
Słowiańską powinny tworzyć wszystkie Kraje Słowiańskie:
Słowenia, Horwacja, Bośnia – Hercegowina, Nowa Jugosławia,
czyli Serbia i Czarnogóra, Macedonia, Bułgaria, Czechy, Słowacja,
Polska, Ukraina, Białoruś i Rosja. W skład Wspólnoty Słowiańskiej
winny wejść także Kraje Baltosłowiańskie – Litwa i Łotwa oraz kraje
historyczne i geograficzne związane ze Słowiańszczyzną –
Estonia, Mołdawia, Rumunia, Węgry, Albania, Grecja i Kazachstan.
Podstawą Wspólnoty Słowiańskiej będzie zasada
trwałości i nadrzędności Narodu jako historycznie ukształtowanej,
odrębnej i niezależnej wspólnoty ludzi jednej rasy i kultury, jedynej
wspólnoty kulturotwórczej najlepiej zapewniającej człowiekowi
warunki rozwoju.
Wspólnota Słowiańska będzie bronić narodowych
wartości i odręności każdego Narodu oraz wartości słowiańskich
łączących wszystkie Narody. Wspólnota Słowiańska stanowić
będzie nową propozycję dla Narodów Świata, odrzucającą
zarówno socjalistyczno-komunistyczną jak i kapitalistyczną drogę
rozwoju jako antynarodową i antyludzką. Wspólnota Słowiańska
będzie realizować nacjonalistyczną drogę rozwoju, będzie
kształtować ustrój narodowy i narodowy porządek Świata. Cechą
ustroju narodowego jest wyłączność własności i władzy w rękach
Narodu na jego wyłącznym obszarze narodowo-państwowym.
Cechą narodowego porządku Świata jest trwałe istnienie
odrębnych, niezależnych i niepodzielnych Państw narodowych,
równych wobec siebie i nie podlegającym innym Państwom.
USA i EWG niszczą naturalny, narodowy porządek
Świata. Narzucają Światu wspólny rząd i jedność niszczą i
zniewalają najcenniejsze ludzkie wspólnoty, jakimi są Narody. Te
międzynarodowe zrzeszenia dążą do unicestwienia odrębności
rasowych, narodowych i kulturowych, a tym samym do zaniku
Narodów i zastąpienia ich beznarodową, łatwo manipulowaną
masą producentów i konsumentów. Przedsięwzięcia te grożą
przede wszystkim Narodom Słowiańskim, zmierzając do ich
eksploatacji, wynarodowienia, pozbawienia własności, władzy i
obszarów zamieszkania. Wspólnota Słowiańska może okazać się

doprowadzenie do wymieszania i zaniku Narodów romańskich i
słowiańskich, a zachowania i rozwoju Narodu żydowskiego i
niemieckiego.
Dlatego przeciwstawimy się mieszaniu ras, Narodów i
kultur, wywołujących konflikty i niszczenie Wspólnot Narodowych.
Przeciwstawiamy się EWG i euroregionom, zniesieniu granic
państwowych i budowaniu zjednoczonej Wspólnej Europy, bo to
nam przypomina żydowsko-sowiecką koncepcję wspólnego
europejskiego a potem światowego Państwa proletariuszy.
„Zniesienie granic Państwa – mówił mądry chłop spod Kruszewnicy
– to tak samo, jakby mnie ktoś z domu powyjmował drzwi. Tylko
chytry Żyd może to wymyślić a głupi Polak w to uwierzyć”.
Żaden Naród ani Państwo nie może panować nad
innymi. Dlatego w jakimkolwiek Kraju wykluczona musi być
obecność obcego wojska, obcej władzy i obcej własności jako
trzech głównych narzędzi panowania. Kraje narodowe nie mogą
być zasiedlane przez obcokrajowców, ani też rządzone przez
mniejszości narodowe, najczęściej żydowskie, które są agenturą
Izraela i USA, a w przypadku Polski rządząca mniejszość
żydowska jest również agenturą Niemiec.
Popieramy zjednoczenie w jednym narodowym Państwie
podzielonych Narodów. Popieramy zjednoczenie Korei, powrót
Kuwejtu do Iraku, a Tajwanu do Chin, powstanie Państwa
Palestyńskiego. Popieramy zjednoczenie z Serbią i Nową
Jugosławią zamieszkałej przez Serbów Bośni i Hercegowiny. Z
korzyścią dla nas i Narodów byłoby, podobnie jak ZSRR,
podzielenie Kanady i USA na odrębne Państwa narodowe, do
czego dąży francuska część Kanady i ruch odrodzenia aryjskiego
w USA.
Rozwiązanie Układu Warszawskiego i wycofanie wojska
radzieckiego ze wszystkich obcych Państw jest zjawiskiem
korzystnym i musi być uzupełnione rozwiązaniem NATO i
wycofaniem wojska amerykańskiego z Europy i pozostałych Krajów
Świata. USA jest jedynym na Świecie imperialnym Państwem,
którego wojska okupują inne Państwa i planują wchodzenie do
kolejnych Krajów, w tym do Polski.
Do tego dopuścić nie wolno, nawet za cenę konfliktu zbrojnego,
którego USA bardzo się obawia. Dlatego naszym zadaniem jest
organizowanie zbrojnej obrony przeciwko wkraczaniu wojsk NATO
i nadanie temu ewentualnemu konfliktowi międzynarodowego
charakteru.
Na miejsce EWG, na miejce judaizowanej,
amerykanizowanej i germanizowanej Wspólnoty Europy,
wysuwamy koncepcję odrębnych i niezależnych Państw
Narodowych w swoich bezpiecznych granicach. Przewidujemy
zbiorowe przymierze wszystkich Państw Europejskich bez
uczestniczenia Krajów pozaeuropejskich, takich jak Izrael, USA,
Kanada i Turcja. Dlatego rozwiązane być musi KBWE, które
zrzesza również te pozaeuropejskie Państwa. Europa musi
odzyskać swoją aryjską tożsamość i uwolnić się od żydowskoamerykańskiej okupacji.
Najkorzystniejsze dla Polski jest przymierze z
najbliższymi pokrewnymi nam etnicznie i kulturowo Krajami
Słowiańskimi, słynącymi z bogactwa. Mają one w Europie
największy potencjał ludnościowy, a w Świecie największy
potencjał terytorialny i surowcowy oraz jeden z najchłonniejszych
rynków. Posiadają wielką siłę naukową, gospodarczą i wojskową.
Cała Słowiańszczyzna, jest najbardziej zagrożona ekspansją
żydowsko-amerykańską i niemiecką, która zmierza do wydarcia
nam obszarów i bogactw. Szczególnie zagrożone są dzisiaj
Czechy, Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Serbia i
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słowiańskiej jako współczesnej propozycji dla wszystkich Narodów
i Świata.
Jest to możliwe tym bardziej, że nadal wykazuje
żywotność dawna aryjko-słowiańska cywilizacja wspólna całej
Słowiańszczyźnie, przejawiająca się we wspólnych zwyczajach,
obyczajach i obrzędach, wspólnych wartościach, wspólnym
poczuciu moralnym i filozofii życia, w łączącym nas uduchowieniu
tak mocno zaznaczającym się w sztuce wszystkich słowiańskich
Narodów szczególnie w okresie obecnym. Mówi się zasadnie o
duszy słowiańskiej, o romantyźmie i uczuciowości
charakteryzującej Słowiańskie Narody, o szczerości i
bezinteresowności Słowian, o ofiarności i wierności, o wielkim
patriotyźmie i przywiązaniu do ziemi ojczystej. Uduchowienie
charakteryzujące Narody Słowiańskie jest jedną z naszych
najlepszych cech i największych wartości, które każą nam
zachowywać właściwe proporcje między wartościami materialnymi
a duchowymi, które wartościom duchowym dają pierwszeństwo
nad materialnymi. Jest to jeszcze jeden znak przewagi Słowian
nad zmaterializowanym Zachodem, dającej nam większe
perspektywy rozwoju. Słowianie wszystkich Narodów są przy tym
pracowici i wynalazczy, poszukiwani przez zachodnie rynki pracy.
Są waleczni i w obronie własnej tworzyły najlepsze wojska Świata.
Ta wyzwalająca się coraz bardziej duchowość Słowian stanie się
siłą i podstawą nowej cywilizacji słowiańskiej. Połączy ona
Słowiańszczyznę rozdzieloną przez chrześcijaństwo prawosławne
z jednej strony, a z drugiej katolickie.
W tym wielkim cywilizacyjnym wymiarze, daje zupełnie
nowe możliwości rozwoju wszystkim Narodom Słowiańskim. Nie
jest ona zatem tylko konkurencją wobec USA, EWG i NATO,
chociaż taką skuteczną konkurencją być musi. Jest ona przede
wszystkim nową propozycją życia, zrównoważonego między
Duchem a Materią, między Przyrodą a Kulturą, między Narodem a
Jednostką, między Wspólnotą Narodową a Współpracą
Międzynarodową. W międzynarodowej współpracy Wspólnota
Słowiańska nie zatraci ducha narodowego poszczególnych
Narodów, lecz go wzmoże.
Powstaje pytanie, po co Polsce związek z EWG i NATO,
po to sojusz z Niemcami, który kosztować nas będzie utratę Ziem
Zachodnich i izolację od Białorusi i Ukrainy, czyli wraz z Polską
wspólnych obszarów wielkiego królestwa jagielońskiego? Samo
tylko przymierze Polski i Ukrainy daje przewagę nad Niemcami i
równowagę wobec EWG. Natomias Wspólnota Słowiańska,
przymierze Polski ze wszystkimi Krajami Słowiańskimi to kolosalna
siła i perspektywa rozwoju, to zachowanie naszych piastowskich
Ziem Zachodnich i kulturowa obecność na jagielońskich Ziemiach
Wschodnich.
Na poczet przyszłej Wspólnoty Słowiańskiej Polska
powinna zawrzeć wszechstronne przymierze z Czechami i
Słowacją. Już ten związek zrównoważy potęgę Niemiec oraz
obroni Czechy i nasze Ziemie Zachodnie przed planowanym
zalewem niemczyzny.
Powinniśmy także zawrzeć wszechstronne przymierze z
Ukrainą i Białorusią dające nam bezpieczeństwo przed ekspansją
EWG i Niemiec.
Wszechstronne przymierze powinniśmy zawrzeć z Litwą
zważywszy na wspólną wielowiekową państwowość i obecne
korzyści takiego związku. Ustrzeże on Litwę przed groźną
penetracją niemiecką i żydo-sowiecką. Do zawarcia takiego
sojuszu są dzisiaj korzystne warunki. Naród Litewski wybrał
bowiem swym prezydentem Litwina, a odrzucił Żyda, któremu nie
pomogło zdjęcie z Papieżem.

jedyną siłą pozwalającą przetrwać Narodom w ich narodowokulturowej tożsamości oraz zachować własność i posiadane
obszary. Może skutecznie obronić Narody przed eksploatacją i
emigracyjnym rozproszeniem oraz dać szanse wielkiego rozwoju i
przodującej roli w Europie i Świecie.
Polityczne przymierze Wspólnoty Słowiańskiej będzie
oparte na własnej, samodzielnej polityce Państw zrzeszonych,
wspierających się i działających wspólnie wobec innych Państw,
wobec reszty Europy i Świata. Wspólna polityka będzie dotyczyć
przeciwstawiania się płynącym z zewnątrz tendencjom
komunistycznym i kapitalistycznym oraz antynarodowej integracji
Państw. Będzie dotyczyć przekazywania wzajemnych
doświadczeń w realizacji nacjonalistycznej drogi rozwoju, w
kształtowaniu własnych ustrojów narodowych. Będzie dotyczyć
podejmowania wspólnych przedsięwzięć w realizowaniu
narodowego porządku Świata. Jedynym wspólnym ciałem
koordynującym politykę będzie Rada Prezydentów – Naczelników
Państw zrzeszonych.
Gospodarcze przymierze Wspólnoty Słowiańskiej będzie
oparte o samodzielne i w miarę możliwości samowystarczalne
systemy gospodarcze Państw zrzeszonych, dysponujących własną
odrębną walutą. Potęgowanie własnego narodowego rozwoju
gospodarczego będzie osiągane pierwszeństwem wzajemnej
współpracy Państw zrzeszonych w dziedzinie inwestycyjnej,
produkcyjnej, handlowej, komunikacyjnej, naukowotechnologicznej. Będzie także osiągane pierwszeństwem eksportu i
importu w ramach Państw zrzeszonych, przy zniesieniu lub
znacznym obniżeniu barier celnych między tymi Państwami.
Powołana w ten sposób będzie wielka słowiańska strefa
gospodarcza i wielki rynek słowiański, jeden z największych na
Świecie, obok chińskiego i japońskiego. Równomierny i
wszechstronny rozwój gospodarczy będzie zakładał całkowitą
ochronę środowiska naturalnego oraz szybkie osiągnięcie
wysokiego i wyrównanego dobrobytu materialnego wszystkich
Narodów. Będzie również zapewniał skuteczną obronność.
Wojskowe przymierze Wspólnoty Słowiańskiej będzie
oparte na posiadaniu przez każde Państwo zrzeszone
samodzielnego wojska, stanowiącego 1% liczby ludności.
Szkieletowa organizacja wojska umożliwi w zagrożeniu jego
zwiększenie do 10% liczby ludności. Poszczególne wojska
narodowe będą składać się w połowie z wojska zawodowego, w
połowie z powszechnego poboru, obowiązującego wszystkich
członków Narodu przez jeden rok. Organizacja wojsk narodowych
podległych własnej władzy, z wykluczeniem ich stacjonowania w
czasie pokoju na obszarze innych Państw zrzeszonych.
Zapewniona będzie obrona każdego zagrożonego Państwa
zrzeszonego przez wszystkie Państwa członkowskie.
Ogólnocywilizacyjne przymierze Wspólnoty Słowiańskiej
będzie oparte na wspólnym dziedzictwie cywilizacyjnym
Słowiańszczyzny, chronionym przed zniszczniem i rozwijanym w
nowoczesną cywilizację słowiańską, przy zachowaniu odmienności
narodowych kultur Narodów zrzeszonych. Wymagać to będzie
wzajemnej współpracy Państw zrzeszonych w dziedzinie wszelkiej
twórczości, a w tym w dziedzinie nauki i sztuki. Wymagać to będzie
popularyzacji wszelkich osiągnięć kulturowych każdego Państwa
zrzeszonego w pozostałych Państwach członkowskich.
Wielkie światowe przesilenia, upadek i rozkład systemów
wartości, Państw i cywilizacji, a zwłaszcza rozkład wschodniej i
zachodniej cywilizacji kształtującej od wieków Narody Słowiańskie,
stawia przed Wspólnotą Słowiańską szanse i obowiązek tworzenia
nowej, potęgującej nasz rozwój i jednoczącej nas cywilizacji
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Polska powinna zawrzeć wszechstronne przymierze z
Rosją, aktywizując współpracę z okręgiem królewieckim.
Aktywizacja gospodarcza tego strategicznego obszaru musi być
dziełem Rosjan i Polaków, przy uniemożliwieniu wpływów
niemieckich. Takich polskich posunięć domyśla się kanclerz Kohl
(Żyd). Zwrócił się on do prezydenta Jelcyna, aby nie dopuścił do
osiedlania się Polaków w Królewcu i przeznaczył ten okręg dla
Niemców, co popiera obecnie Żyd Żyrynowski.
Powinniśmy zawrzeć wszechstronne przymierze z Nową
Jugosławią, a zwłaszcza Serbią dającą dziś przykład bohaterskiej
walki z nawałą żydowsko-amerykańską i niemiecką.

bezdomnych, bezrobotnych i przedwcześnie umierających, bo
Naród ulegnie zniszczeniu.
Nie wolno Polakom opuszczać Polski, bo jest to
straszliwe osłabianie Narodu Polskiego.
Nie wolno dłużej tolerować obcej żydowskiej władzy, bo
doprowadziła ona Polskę i Polaków do wielkich zniszczeń i
doprowadzi do całkowitej zagłady.
Kto toleruje antypolską władzę Wałęsy, Suchockiej,
Chrzanowskiego, Kwaśniewskiego, Pawlaka, Oleksego,
Chełkowskiego, Krzaklewskiego i innych Żydów – wrogów Polski,
ten toleruje upadek Polski, ten toleruje perfidne niszczenie samego
siebie i swych dzieci, ten toleruje niszczenie całego Polskiego
Narodu.
Polacy! Obudźcie się! Od was samych zależy, czy
umierać będziecie w nędzy czy żyć będziecie szczęśliwie. Polska
może być wielka i wielką być musi. Zależy to tylko od zmiany
władzy z żydowskiej na polską. Mamy pełne prawo zmiany władzy.
Zmiana władzy to nasz święty obowiązek wobec Polski, swych
rodzin i swych dzieci. Żądajmy nowych, wolnych, niefałszowanych
wyborów. Doprowadźmy w jak najszybszym czasie do wyboru
Prezydenta – Polaka oraz Sejmu i Senatu złożonego z Polaków.
Żydzi nie mają prawa rządzić Polską. To prawo przysługuje
Polakom!
Litwini zmienili już władzę z żydowskiej na litewską. To
samo zaczynają czynić Rosjanie i inne Narody. Spełnić się może
przepowiednia, że Żydzi bezprawnie zagarniający władzę w wielu
Krajach i niszczący wiele Narodów nie będą mieli gdzie uciekać
przed ich słusznym gniewem. Żydzi przegrają na pewno, bo
przeciwko nim jest cały krzywdzony przez nich Świat.
Naród Polski musi uwierzyć w swoje zwycięstwo. Polacy
wygrają na pewno, bo z nami Bóg i dziejowa sprawiedliwość.
Naród Polski musi uwierzyć w swoje poslannictwo. Musi uwierzyć
w swoją wielkość. Musimy zachować Polskę i przywrócić jej
wielkość, bowiem mamy do spełnienia dziejową misję. Mamy
ukazać Narodom Europy nowy ustrój narodowy, który zastąpi
międzynarodowy kapitalizm. Mamy ukazać ideę narodowego
porządku Świata, który zastąpi obecny antynarodowy porządek
żydowsko-amerykański. Mamy powołać Wspólnotę Słowiańską,
przymierze wszystkich Państw i Narodów Słowiańskich, które
przyniesie Polsce potęgę i sławę! Po epoce romańskiej i
germańskiej następuje w Europie epoka Słowiańska. To
Słowiańskie Narody z Narodem Polskim na czele tworzą dziś
zasady nowego ładu, opartego o pokojowe wsółistnienie
odrębnych i niezależnych Narodów, rządzonych wyłącznie przez
własnych członków. Bowiem każdy Naród stanowi niepowtarzalną
wartość dla swoich członków nadrzędną.
Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami, dzidzicami
dziejowej sławy Narodu Polskiego. Bądźmy dumni z polskości, bo
Polska ma wielką przeszłość i wielką przyszłość. Stoją przed nami
niezwykłe możliwości rozwoju.
Musimy mieć w sobie wielkość, aby doprowadzić do
wielkości Polski. Ta małość to pokora i ustępowanie każdemu. Ta
małość to tolerowanie złej władzy i błaganie jej o litość. Ta małość
to porzucanie polskości i uleganie obcości. Ta małość to poniżanie
się przed obcym, a nawet przed wrogiem.
Zniszczmy w sobie słabość, rozwińmy siłę. Poczujmy w
sobie wielkość. Polskość jest naszą wielkością. Niechaj nasza siła i
wielkość wyraża się wiernością Polsce, dyscypliną i pracowitością,
walecznością i zdobwyczością. Pokażmy Światu, że Polak to siła i
wielkość!

POSŁANIE
Wchodzimy w epokę nacjonalizmu. Jest on naturalną i
postępową oraz powszechną tendencją światową obejmującą
coraz więcej Narodów, których rozwój skutecznie dynamizuje.
Nacjonalizm dąży do przodowania Narodu jako wspólnoty, jako
zborowości wszystkich jego członków. Jest więc największym i
najsilniejszym czynnkiem rozwoju. Narody odwracające się od
nacjonalizmu skazują się na niedorozwój i uzależnienie jak Polska.
Narody odwołujące się do nacjonalizmu w największym zagrożeniu
wojnennym ratują swe istnienie i zwyciężają. Narody odwołujące
się do nacjonalizmu w czasie pokoju uzyskują najwyższy poziom
rozwoju. Przykład daje nam Japonia.
Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie i musi odwołać
się do nacjonalizmu, by ocalić swoje istnienie i zapewnić rozwój.
Nacjonalizm to wielka siła, która jednoczy wszystkich Polaków,
przyniesie nam osobistą i narodową wolność i dobrobyt. Bez
Polskiego Nacjonalizmu czeka nas nędza i niewola.
Naród Polski musi uwierzyć we własne siły i w swoje
posłannictwo. Jesteśmy wspaniałym Narodem, ale Narodem
zniewolonym, krzywdzonym i cierpiącym. Naszą Świętą Polskę
plugawi wróg. Ale nadchodzi już czas, kiedy oddana będzie Polsce
sprawiedliwość.
Nie chcemy niczego od nikogo, ale nie damy swojego
nikomu! Utrata bez walki przez żyjących dziś Polaków choćby
jednego polskiego domu, choćby piędzi polskiej ziemi, to obraza
milionów poległych Polaków, którzy nam Polską Ziemię wywalczyli.
Nie wolno dopuścić do organizowania w naszym Kraju
euroregionów, bo jest to odbieranie Polsce jej narodowych ziem.
Nie wolno dopuścić do osiedlania się w naszym Kraju
obcokrajowców, bo Polska jest dla Polaków.
Nie wolno dopuścić do sprzedawania obcokrajowcom
polskiego majątku narodowego, bo jest on wyłączną i wieczną
własnością Polaków.
Nie wolno dopuścić do wkroczenia do naszego Kraju
wojsk NATO ani jakichkolwiek innych wojsk obcych, bo jest to
okupacja Polski.
Nie wolno dopuścić do zjednoczenia naszego Kraju z
EWG czyli Unią Europejską, bo Polska straci niepodległość, a
Polacy stracą swój narodowy dom rodzinny.
Nie wolno dopuścić do niszczenia Wojska Polskiego i
przemysłu zbrojeniowego, bo Polska straci możliwość obrony
swojej niepodległości.
Nie wolno dopuścić do niszczenia gospodarki, nauki,
oświaty, lecznictwa i innych dziedzin, bo Polska straci wszelkie
możliwości rozwoju.
Nie wolno tolerować nędzy i głodu, wyrzucania Polaków
z mieszkań, z gospodarstw rolnych i z pracy, rosnącej liczby
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Stańmy Polacy do walki o Polskę! Nie pozwólmy by
nadal gnębił Ją wróg. Oczyśćmy Polskę z łajdactwa i brudu, z
wrogów, złoczyńców i kłamców, którzy w potoku obłudnych słów
niszczą nas bezlitośnie. Niech tego oczyszczenia Polski podejmie
się młodzież nie uwikłana w brudy dorosłego życia.
Zaprowadźmy nowy ład moralny i narodowy porządek.
Obalmy do końca stare, fałszywe i obce autorytety. Powołajmy
nowe autorytety moralne i nowe przywództwo narodowe. Nie
szczędźmy sił dla ratowania Świętej Polski, bo jest to Matka, która
nas żywi i niebawem zapewni nam wielki dobrobyt.
Walka o Polskę musi być udziałem wszystkich Polaków!
Z naszej bezkompromisowej walki powstanie Wielka
Polska!

wolne wybory do władz Państwa pomiędzy różnymi partiami.
Tymczasem dzisiaj z góry wiadomo, że koalicja partyjna (PZPR,
ZSL, SD) będzie miała w Sejmie 60% posłów, ugrupowania
chadeckie (PZKS, PAX, UchS) – 5%, a opozycja solidarnościowa –
35%. Pozostała opozycja, w tym polski ruch narodowy nie będzie
miał swych przedstawicieli w ogóle.
W tej sytuacji Polski Związek Wspólnoty Narodowej,
Polskie Stronnictwo Narodowe i Polska Partia Narodowa nie mogą
brać udziału w wyborach i nie wejdą w skład Sejmu i Senatu.
Wzywamy natomiast naszych członków oraz wszystkich Polaków –
kierujcie się polskim interesem narodowym w podejmowaniu
decyzji, czy będziecie głosować i jak będziecie głosować:
-

O czym wiedzieć trzeba.

-

Odezwa z 20 maja 1989 roku
Polska Wspólnota Narodowa przedstawia swoje stanowisko wobec
zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu.

Te ostatnie głosy będą moralnym protestem przeciwko fałszywej
demokracji i prawdziwej nędzy moralnej i materialnej w naszym
Kraju. Jeżeli w tych głosach umieścicie nazwę jednej z naszych
partii, wyrazicie poparcie dla polskiego ruchu narodowego, który z
woli Narodu może w niedalekiej przyszłości ująć w swe ręce los
Polski. Wyrazicie poparcie dla naszych patriotycznych dążeń.
Dążymy legalnie i pokojowo do przekształcenia ustroju
socjalistycznego w ustrój wspólnoty narodowej. Jego podstawą jest
samodzielność Polski, niezależność kulturowa i państwowa,
polityczna i gospodarcza, zewnętrzna suwerenność Państwa
Polskiego i wewnętrzna suwerenność Narodu Polskiego.
Polska musi być Krajem bez obcego wojska, bez obcej władzy, bez
obcej własności, bez obcego pieniądza. Naród musi mieć prawo
wyboru ustroju, musi mieć prawo wyboru rządzącej partii i władzy,
kontrolowania jej i odwoływania. Władza w Polsce nie może być
gwarantem obcych interesów, lecz musi realizować interesy
Narodu Polskiego. Naród musi mieć prawo wyłącznego
dysponowania majątkiem Polski. Własność środków produkcji,
ziemi i innych nieruchomości musi być tylko własnością polskich
obywateli i rządu Państwa Polskiego.
Suwerenność Narodu i Państwa musimy osiągnąć
przez uregulowanie stosunków polsko-radzieckich, a także
stosunków z innymi Krajami.
Sojusz wojskowy oraz współpraca Polski i ZSRR
muszą opierać się na suwerennych zasadach i wzajemnych
korzyściach, z wykluczeniem wyzysku, narzucania ustroju i
partii rządzącej, z uwzględnieniem wycofania wojska
radzieckiego z Polski, zniesienia radzieckiej własności w
naszym Kraju oraz umorzenia długów za wymuszanie
niekorzystnych dla nas umów gospodarczych.
Współpraca Polski z innymi Krajami musi opierać się
na suwerennych zasadach i wzajemnych korzyściach, z
wykluczeniem wyzysku, z uwzględnieniem zniesienia obcej
własności i umorzenia długów za narzucane nam lichwiarskie
pożyczki.
Suwerenna Polska musi opierać się na
narodowładztwie: na nadrzędności Narodu wobec służącego
mu Państwa, na współwładzy rządowej i samorządowej.

„Okrągły stół” nie był reprezentacją Narodu! Nie był nawet
reprezentacją całej opozycji w Polsce! Reprezentował lewicową
władzę komunistyczną oraz lewicową opozycję solidarnościową z
udziałem ugrupowań liberalnych i chadeckich. Zabrakło przy nim
miejca dla prawicowej opozycji, dla przedstawicieli polskiego ruchu
narodowego, demokratycznego, ekologicznego i ludowego
skupionego w PSL i Solidarności Wiejskiej.
Dobór uczestników „okrągłego stołu” spowodował, że
jego uchwały nie odzwierciedlają interesu ogółu Narodu. Są w
interesie komunistycznej władzy i opozycji solidarnościowej,
opanowanych przez lewicowe żywioły kosmopolityczne obce
Narodowi Polskiemu, jego wierze i kulturowemu dziedzictwu.
„Okrągły stół” jest próbą ratowania władzy PZPR przez ustępstwa
wobec Solidarności. Przyniósł on pewne swobody społeczne i
częściową demokratyzację systemu politycznego przy akceptacji
rosnącego wyzysku i wynaradawiania Polski i Polaków.
Wolnościowym zdobyczom „okrągłego stołu” towarzszy:
-

możecie nie wziąć udziału w wyborach;
możecie głosować tylko na znanych Wam Polaków-patriotów,
bowiem pod szyldem „Solidarności występują także ludzie nie
reprezentujący interesów Polski;
możecie przekreślać całe karty do głosowania i wpisać na
nich wedle własnego uznania nazwę opozycyjnej partii, którą
popieracie.

zwalczanie polskiego patriotyzmu i świadomości narodowej;
zmuszanie Polaków do opuszczania Polski
osłabianie struktur Państwa i Wojska Polskiego
uzależnienie Polski od zagranicy i wyprzedaż obcym majątku
narodowego;
opanowanie Polski przez kapitał zagraniczny ograniczający
naszą wlasną inicjatywę gospodarczą;
demontowanie polskiego przemysłu oraz rujnowanie
polskiego rolnictwa i środowska naturalnego;
wzrastanie inflacji i cen pogarszających warunki życiowe
Polaków.

Zahamowana rozój pluralizmu politycznego, co wyraża się
odrzucenie przez „okrągły stół” jedynej dla Polski drogi, jaką jest
wielopartyjność. Wzmocniono natomiast skompromitowany
stalinowską praktyką system rządów koalicji partyjnej, a w gruncie
rzeczy rządów PZPR osłanianych przez Solidarność.
Wyrazem tego jest pożałowania godna ordynacja do
Sejmu i Senatu, reklamowana jako demokratyczna, a w istocie
nadal ograniczająca podstawowe swobody obywatelskie, jakimi są

Chcemy zatem:
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systemu wielopartyjnego gwarantującego wolne wybory
pomiędzy partiami do Sejmu wyłaniającego Rząd, który
powołuje Urzędy wojewódzkie, powiatowe, miejskiei
gminne;
wybieralnego przez ludność oraz niezależnego od
administracji państwowej i partii politycznych Samorządu
gminnego, miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego i
krajowego, zapewniającego bezpośredni udział we władzy
ogółu obywateli;
wybieranego przez cały Naród Naczelnika Polski spośród
kandydatów wyłanianych przez partie polityczne,
stojącego na czele Zgromadzenia Narodowego złożonego
z Sejmu i Samorządu Krajowego;
swobodnego tworzenia partii politycznych, związków
zawodowych i innych organizacji, lecz nie w zakładach
pracy, w których obok Dyrekcji ma być prawnie obecny
tylko Samorząd pracowniczy jako wyraz bezpośredniego
udziału załogi w zarządzaniu, przy jej pełnym prawie do
strajku;
niezależnego od partii politycznych wojska, policji i
sądownictwa oraz podporządkowania tych organów
prawu w interesie wszystkich obywateli;
silnego, samodzielnego i nowoczesnego Wojska
Polskiego, objęcia zreorganizowaną, roczną intnsywną
służą wojskową wszystkich Polaków przed rozpoczęciem
pracy lub studiów oraz wprowadzenia zawodowej służby
wojskowej;
gospodarki narodowej opartej o zasadę równouprawności
wszystkich form własności, z własnością rodzinną w
rolnictwie, z przewagą własności prywatnej w rzemiośle,
usługach i handlu, z takim udziałem własności prywatnej
w przemyśle, jaki określa gospodarcza opłacalność;
powszechnego uwłaszczenia pracowników w formie
niedziedzicznej współwłasności przedsiębiorstwa,
uprawniającej do części zysku współmiernego do wkładu
pracy;
pełnego zatrudnienia obywateli przy zastosowaniu
znacznie zróżnicowanych płac wymuszających dobrą
pracę, przy zagwarantowaniu najniższych zarobków
zapewniających godziwe życie i nieograniczaniu
zarobków najwyższych;
wysokich dodatków rodzinnych umożliwiających
wychowywanie dzieci przez niepracujące matki;
położenia kresu emigracji Polaków przez zapewnienie
wszystkim, a zwłaszcza młodemu pokoleniu, pełnych
możliwości rozwoju w Kraju;
wolnorynkowej i niemonopolistycznej gospodarki z
systemem podatkowym rozwijającym wytwórczość i
inwestycje, umożliwiającym nieustanne podnoszenie
dochodu właściciela i pracownika;
zwiększania samodzielności gospodarki narodowej,
zmniejszania jej uzależnienia od zagranicy, oparcia
rozwoju gospodarczego na własnych surowcach,
technologiach i wynalazkach, na własnej pracy a nie na
pożyczkach;
wymienialności polskiej waluty jako warunku
suwerenności i rozwoju gospodarczego Polski oraz jej
ochrony przed wyzyskiem przez inne Kraje;

-

-

-

wolności nauki, sztuki, informacji i publikacji, prawnego
dostępu wszystkich do środków masowego przekazu,
zniesienia cenzury;
narodowej szkoły i prawa do 12-stu lat nauczania o
zróżnicowanym poziomie i zakresie dla całej polskiej
młodzieży;
fizycznego i moralnego zdrowia Narodu w zdrowym
środowisku naturalnym, siły polskiej rodziny, ochrony
życia dziecka poczętego;
wolności dla wszystkich Polaków, prawa do własności i
władzy, prawa do poczucia narodowego, świadomości
narodowej i patriotyzmu.

Nasze dążenia zmierzają do wolnej, sprawiedliwej i bogatej
Polski. Wasze poparcie przyspieszy ich urzeczywistnienie.
Zarząd Naczelny
Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Odzewa z 1 września 1989 roku
Polki i Polacy! 50 lat temu, pierwszego września Polska znalazła
się w niebezpieczeństwie. Na podstawie haniebnego porozumienia
zostaliśmy napadnięci przez dwa totalitarne Państwa – niemieckie i
sowieckie. Opuszczeni przez sojuszników, podjęliśmy samotną
walkę w obronie własnej i wszystkich wolnych Narodów.
Ponieśliśmy w wojnie ogromne straty biologiczne, duchowe i
materialne, wydatnie przyczyniając się do zwycięstwa aliantów.
Jałtański podział Świata dokonany przez USA, Wielką
Brytanię i ZSRR narzucił nam komunizm zaprowadzany siłą przez
obcą etnicznie elitę z nomenklatury. Zniewolił on i wyniszczył
Naród Polski, poddając go prześladowanom, wyzyskowi,
demoralizacji i wynaradawianiu. Zabito setki tysięcy Polaków, setki
tysięcy zmuszono do opuszczenia Polski. Odebrano Polakom
wolność i własność, obniżono stan zdrowia i poziom życia Narodu.
Zniszczono naszą gospodarkę, zadłużono i uzależniono nasz Kraj.
Przez 45 lat panowania komunizmu ponieśliśmy – jak w wojnę –
ogromne straty biologiczne, duchowe i materialne, wyzyskiwaniu
przez ZSRR i najbogatsze Kraje Zachodu.
Naród od 1956 roku kilkakroć przeciwstawiał się
komunistycznej dyktaturze. Masowe wystąpienia Polaków w 1980
roku doprowadziły do powstania Solidarności jako powszechnego
ruchu Narodu przeciw stalinowskiemu komunizmowi, jako nadziei
na uzyskanie wolności, sprawiedliwości i dobrobytu, nadziei na
powrót polskości do naszego Kraju. Solidarność została jednak
opanowana przez obcych nam narodowo lewicowych doradców,
wywodzących się z PZPR i socjalistycznej międzynarodówki.
Pomimo wykorzystywania przez nich Solidarności dla niepolskich
celów, stała się ona siłą przemian. Przerwał je stan wojenny, który
spowodował wiele cierpień, w tym kolejną emigrację dziesiątków
tysięcy Polaków oraz dalszy spadek poziomu naszego życia.
Naród protestami doprowadził do „okrągłego stołu”. Był
on nadzieją na narodowe porozumienie, ograniczone do
porozumienia komunistów z doradcami Solidarności. Nie dopuścili
oni ruchu narodowego i ludowego do „okrągłego stołu” dzieląc
władzę między popieraną przez ZSRR lewicę PZPR i popieraną
przez USA lewicę „Solidarności”, w zamian za nakłanianie przez
nią Narodu do dalszych wyrzeczeń ułatwiających wyzysk Polski.
Przedwcześne niedemokratyczne wybory celowo odebrały szanse
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Musimy zachować własność w polskich rękach,
usamodzielnić i rozwinąć gospodarkę. Podstawą tego jest
rozszerzenie własności prywatnej wylącznie na rzecz Polaków oraz
uwłaszczenie Narodu czyniące wszystkich pracowników
właścicielami zakładów pracy. Polscy przemysłowcy, polscy
rzemieślnicy, polscy chłopi i polscy robotnicy jako właściciele będą
najlepszymi obrońcami polskiej własności przed obcymi
grabieżcami. Nie rujnujące nas pożyczki i kapitał zagraniczny, lecz
własna wynalazczość i praca, własny kapitał i bogactwa naturalne
mają być podstawą gospodarki, którą rozwinie wolny rynek,
stabilność cen i wymienialność pieniądza, obniżenie podatków i
podniesienie płac likwidujące osłabiającą nas emigrację.
Wytwórczość wzmoże pewność, że naszą pracą bogacimy siebie,
a nie obcych. Nie chcemy dłużej pracować na wierzycieli ani ze
Wschodu ani z Zachodu. Żądamy uznania naszych długów za
spłacone przez zciągnięte z nas lichwiarskie procenty. Żądamy
rewizji narzucanych nam przez zagranicę niekorzystnych umów
gospodarczych, podniesienia zaniżanych cen kupowanych od nas
towarów. Żądamy należnych nam odszkodowań wojennych za
straty ludzkie, materialne i terytorialne. Nie chcemy pomocy
zagranicznej, która naz uzależnia i wyzyskuje. Chcemy
samodzielnego rozwoju Polski i uczciwej współpracy z zagranicą.
Nie chcemy wspólnego domu europejskiego kosztem polskiego
domu narodowego.
Musimy rozszerzać demokrację czyli narodowowładztwo.
Jego podstawą jest powszechny udział wszystkich obywateli w
rządzeniu Krajem. Zapewni go system wielopartyjny dopuszczający
wszystkie partie do środków masowego przekazu oraz do wolnych
wyborów wyłaniających władzę odpowiadającą Narodowi. Zapewni
go system współwładzy państwowej i samorządowej, dający
samorządowi terytorialnemu i zakładowemu znaczną niezależność,
zachowujący nadrzędność władzy Państwa reprezentującej racje
ogólnonarodowe.
Polska ma wszelkie możliwości szybkiego uzyskania siły
i dobrobytu. Brakuje do tego narodowej władzy służącej wyłącznie
Polsce, organizującej Naród do zbiorowego działania, realizującej
interesy Polski, a nie innych Państw, bogacącej Polaków a nie
obcych obywateli, chwalonej przez Naród Polski a nie przez rządy i
banki innych Krajów.
Wobec dwóch uzależnionych sił – Koalicji i Solidarności,
jako ruch Wspólnoty Narodowej jesteśmy trzecią siłą niezależną od
zagranicy, służącą tylko Narodowi Polskiemu. Jesteśmy opozycją
pozasejmową.
Ogłaszamy powołanie Rady Porozumiewawczej
Polskiego Ruchu Narodowego. Wzywamy do współpracy pozostałe
partie i stowarzyszenia narodowe.
Zwracamy się do władz PRL o respektowanie
działalności naszych partii, o wolny dostęp do środków masowego
przekazu.
Polacy w kraju i na całym świecie! Popierajcie nas i
wstępujcie w nasze szeregi! Łączmy się wszyscy w Polskiej
Wspólnocie Narodowej w dążeniu do wolnej, sprawiedliwej, bogatej
i wielkiej Polski.

innym kierunkom. Ograniczyły wybór do Koalicji i Solidarności
przesądzając o podziale władzy dokonanym przy „okrągłym stole”.
Dlatego, pomimo kosztownej kampanii wyborczej Komitetu
Obywatelskiego opłacanej przez obce Kraje, w wyborach nie
wzięło udziału niemal 40% obywateli, którzy ani w Koalicji ani w
Solidarności nie pokładali nadziei na poprawę sytuacji. Tak
wybrane Zgromadzenie Narodowe nie odzwierciedla pełnego
układu sił społecznych w Polsce. Również wybór komunistycznego
Prezydenta i solidarnościowego Premiera nie wynika z woli
większości Narodu, lecz ustaleń „okrągłego stołu”. Sprawił on, że
Solidarność przestała być opozycją i stała się władzą. Musi teraz
decydować sama, czy chce być rzecznikiem Polaków czy obcych
interesów zagrażających naszemu Krajowi.
Polska jest w niebezpieczeństwie! Ponosi nadal duże
straty biologiczne, duchowe i materialne, spowodowane złym
ustrojem i złą władzą dopuszczającą do wyzyskiwania nas przez
inne Kraje. Pogarszają się warunki życia Narodu. Postępuje
demoralizacja i wynaradawianie. Rosną ceny i podatki, tracą
wartość pieniądze, maleje zaopatrzenie. Wzrasta zadłużenie i
wywóz z Kraju siły roboczej, towaru i kapitału. Utrudnia się w
Polsce działalność Polakom, ułatwia obcym. Nasila się wyprzedaż
majątku narodowego i uzależnianie Kraju. Zagrożony jest
biologiczny i cywilizacyjny byt Narodu.
Nowa władza koalicyjno-solidarnościowa zgodnie
wmawia Polakom, że jedynym wyjściem z zagrożenia jest obca
pomoc i własne wyrzeczenia, ograniczenie spożycia oraz branie
pożyczek i wprowadzanie kapitału zagranicznego, wyprzedaż
obcym naszej ziemi, naszych domów i zakładów pracy, oddawanie
innym Krajom za długi naszego majątku narodowego. Nie jest to
konieczność lecz zdrada. Jest to dalszy celowy wyzysk Kraju
przez obcy kapitał. Jest to zaplanowana grabież bogatej Polski.
Jest to odebranie Narodowi jego bogactw i poddanie wyzutych z
własności Polaków wyzyskowi we własnym Kraju. Jest to
neokolonializm. Po to zadłużono Polskę, by spłacać długi
wyprzedażą innym Państwom naszej własności narodowej. Po to
robi się chaos gospodarczy, by załamać wiarę Narodu we własne
siły i wmówić konieczność uzależniającej pomocy zagranicznej. Po
to w bogatej Polsce doprowadza się Polaków do biedy, by byli
tanią i wyzyskiwaną siłą roboczą, by opuszczali Polskę lub godzli
się na poprawę warunków w Kraju kosztem przejmowania fabryk
przez obcych.
Pięćdziesiąt lat temu rozpoczęła się wojna z Narodem
Polskim. Trwa ona do dzisiaj jako wojna ekonomiczna. Nie
możemy biernie oczekiwać klęski, musimy walczyć o narodowe
przetrwanie. Kiedy zmiany w ZSRR rokują nadzieję odzyskania
przez Polskę pełnej suwerenności, wtedy władza koalicyjnosolidarnościowa zastępuje zależność od Wschodu zależnością od
Zachodu. Kiedy uwalniamy się od przemocy fizycznej, narzuca się
nam przemoc ekonomiczną. Kiedy Polska może uwolnić się od
obcego wojska, narzuca się jej obcą własność. Godzi to w
podstawy bytu Narodu i Państwa, w suwerenność Polski opartą na
jej własności, której żadna władza nie może sprzedawać innym
Krajom. Taki akt jest zdradziecki, bezprawny i nieważny i tak go
będzie traktować władza narodowa. Prawa Narodu Polskiego do
wyłącznej własności wszystkiego w granicach Państwa Polskiego
musi być konstytucyjną zasadą obowiązującą każdą władzę w
Polsce. Własność jest podstawą wolności Człowieka i Narodu,
niepodległości Państwa oraz jego bogactwa i rozwoju. Bogatymi są
tylko wolne Narody, bez obcego wojska, obcej władzy, obcej
własności, obcego pieniądza, bez uzależnienia gospodarczego.

Zarząd Naczelny Polskiej Wspólnoty Narodowej
Rada Porozumiewawcza Polskiego Ruchu Narodowego.

Oświadczenie z 29 listopada 1989 roku.
Do prezydenta, Premiera i Rządu, Sejmu i Senatu PRL
Do wiadomości Prymasa Polski, Polskich Stronnictw Politycznych.
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Obecna władza PRL nadal pogarsza warunki życia Polaków,
wykorzystując uzyskane zaufanie Narodu. Nieustannie dokonuje
wielkich i nieuzasadnionych podwyżek cen, głównie żywności,
leków i paliw, kilkakrotnie przewyższających koszty ich
wytwarzania. Władza doprowadza do rabunkowego obniżania siły
nabywczej pieniądza, do spadku produkcji, do rozkładu przemysłu,
rzemiosła i rolnictwa, do ubożenia Polaków. Prowadzi to do
niszczenia niekupowanej żywności, do głodu, chorób i zwiększonej
śmertelności, do zmniejszenia przyrostu naturalnego i masowego
opuszczania Kraju.
Stwarzanie głodowych warunków w Kraju obfitującym w
żywność ma narzucić Narodowi fałszywy obraz Polski biednej i
zrujnowanej, niezdolnej do samodzielnego rozwoju, skazanej na
uzależnienie od obcego kapitału. W rzeczywistości bogata Polska
o zasobnej gospodarce może rozwijać się własnymi siłami i
zapewnić Narodowi dobrobyt. Polska była jednak przez 50 lat
okradana i hamowana w rozwoju, a teraz jest bezprawnie
wyprzedawana wbrew woli Narodu.
Sprzeciwiamy się poczynaniom niedemokratycznie
wyłonionej władzy lewicy, która głodem wymusza zgodę Narodu na
wyprzedaż obcym naszego majątku narodowego za długi
zaciągnięte przez narzuconą władzę komunistyczną.
Obcokrajowcom, z zwłaszcza skupującym nasze długi Niemcom
sprzedaje się zakłady przemysłowe, ziemię PGR-owską i złoża
surowcowe na Suwalszczyźnie, Mazurach, Pomorzu i Śląsku z
prawem osiedlania się, przyjmowania polskiego obywatelstwa i
budowania niemieckich osiedli, zakładów, szkół i kościołów. Bez
zmiany granic Niemcy i inni cudzoziemcy będą w Polsce
właścicielami, a my ich tanią siłą roboczą. Jest to kolonizacja, która
wraz z osłabianiem naszego wojska i świadomości narodowej
pozbawi Polskę suwerenności a Polaków wolności, własności i
dostatku.
W imię bezpieczeństwa Polski przedstawiamy władzy
następujące żądania:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wprowadzić w przemyśle współwłasność wszystkich
pracowników przez kredytowe akcje czyniące robotników
mocną klasą właścicieli polskiego przemysłu.
Przeprowadzić parcelację i wykup PGR-ów oraz
Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz chłopskich
gospodarstw rodzinnych i tworzyć wyłącznie krajowe spółki
rozwijające chłopski przemysł, handel i usługi.
Dopuszczać ewentualnie kapitał zagraniczny do 49% udziału
w zysku bez własności ziemi, budynków i maszyn będących
wyłącznie w rękach polskich obywateli.
Zakaz podwójnego obywatelstwa oraz osiedlania się w Polsce
i nadawania polskiego obywatelstwa ludziom nie polskiej
narodowości.

Spełnienie tych warunków uchroni Polskę przed zamiarami
niektórych Państw i międzynarodowych organizacji, które pod
pozorem pomocy chcą nas kolonizować, pozbawić bogactw,
własności i suwerenności. Ta zaborcza działalność burzy ład
międzynarodowy, który oparty być musi na prawie każdego Narodu
do odrębnego i suwerennego bytu we własnym Kraju. Władza PRL
musi respektować zasady takiego ładu i przeciwstawiać się
zakusom podporządkowania Polski innym Krajom.
Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski.

Oświadczenie z 15 stycznia 1990 roku
Przyjęty przez Sejm i Senat program Rządu godzi w interesy
Narodu Polskiego. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i
suwernności Polski, dla warunków życia Polaków. Władza pogłębia
inflację przez wielką podwyżkę podatków i cen, zwłaszcza energii i
posiadanej w nadmiarze żywności, co przy zamrożeniu płac czyni
sytuację materialną katastrofalną dla ogółu ludności. W tej
szkodliwej ekonomicznie decyzji chodzi o to, aby nędzą zmusić
Naród do pogodzenia się ze zgubną dla Polski wyprzedażą
majątku narodowego, prowadzącą do utraty niepodległości.
Obecny Rząd, jako jedyny na Swiecie, zwalnia od
podatków obcokrajowców, a obciąża nadmiernymi podatkami i zbyt
drogim (lichwiarskim) kredytem polskie rolnictwo, rzemiosło i
przemysł, blokując krajową produkcję i niszcząc gospodarkę.
Wywołuje to masowe upadłości gospodarstw rolnych, zakładów
rzemieślniczych i przemysłowych, powoduje masowe bezrobocie i
opuszczanie Kraju.
Ułatwia to wyprzedawanie zagranicy polskich obiektów
gospodarczych poniżej ich rzeczywistej wartości. Rząd, który nie
jest właścicielem, lecz tylko dysponentem przedsiębiorstw
państwowych, będących własnością ogólnonarodową, sprzedaje je
obcym kapitalistom bez zgody prawowitego właściciela, czyli
wszystkich obywateli. Monopolityczna władza Rządu i jego polityka
są sprzeczne z zasadami demokracji, prawami człowieka i nauką
Kościoła, na którą powołuje się premier Mazowiecki.
Program Rządu nie zmierza więc do uzdrowienia
gospodarki i zachowania jej w polskich rękach, lecz do jej
bankructwa i przekazania obcemu kapitałowi wbrew interesom
Narodu, przy dotkliwym obniżaniu poziomu życia Polaków. Jest to
celowe uzależnianie nas od zagranicy, które przeczy rządowym
zapewnieniom o istnieniu wolnej Polski i uniemożliwia odzyskanie
rzeczywistej suwerenności.

ujawnić stan bezprawnej wyprzedaży zagranicy polskiego
majątku narodowego, ukarać sprawców, odzyskać majątek już
sprzedany i zakazać dalszej wyprzedaży.
Zastrzec prawnie wyłączną własność ziemi, zakładów
pracy,domów i innych nieruchomości w Polsce tylko dla
obywateli polskich bez podwójnego obywatelstwa.
Wyegzekwować niemieckie i radzieckie odszkodowania
wojnenne, które od Niemiec zostały oszacowane w 1945 roku
na około 100 miliardów dolarów.
Uzyskać umorzenie pożyczek spłaconych lichwiarskimi
procentami.
Zrewidować narzucone nam niekorzystne umowy
gospodarcze i pidnieść zaniżone ceny na polskie towary za
granicą.
Odrzucić żądane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy
zawyżanie krajowych cen głównie żywności, obniżyć je do
uzasadnionych ekonomicznie i cofnąć inflację.
Oprzeć rozwój gospodarczy na własnym kapitale złożonym z
państwowych i prywatnych zasobów pieniężnych, majątku
trwałego i kwalifikacji ludzi.
Przeprowadzić wykup przemysłu państwowego przez polskich
obywateli do granic ich możliwości kapitałowych sięgających
wartości około 15 miliardów dolarów.
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W sytuacji niespełniania przez Rząd oczekiwań Narodu
oraz narastania niezadowolenia grożącego konfliktem, należy
dokonać następujących zmian:

Oświadczenie z 26 lipca 1990 roku

1.

Unieważnić uchwalone z końcem ubiegłego roku sejmowe
ustawy gospodarcze.
2. Obniżyć ceny, zwłaszcza energii i żywności, do
uzasadnionych ekonomicznie.
3. Zmniejszyć podatki i zwiększyć tani kredyt (bezprocentowy)
dla rolnictwa, rzemiosła i przemysłu, zwłaszcza budowy
mieszkań, co rozwinie produkcję i obniży ceny towarów,
zlikwiduje całkowicie inflację i podniesie dochody Państwa i
obywateli.
4. Zapewnić pełne zatrudnienie przez całkowite wykorzystanie
mocy wytórczych i roboty publiczne, co zahamuje emigrację i
zwiększy produkcję.
5. Wprowadzić wyższe podatki dla obcokrajowców i dopuścić
kapitał zagraniczny do 1/3 udziału w zysku bez własności
ziemi, budynków i urządzeń stanowiących wyłączną własność
Polski i jej obywateli nie mających podwójnego obywatelstwa.
6. Unieważnić dotychczasowe transakcje wyprzedaży zagranicy
majątku narodowego i zakazać dalszej wyprzedaży.
7. Reprywatyzować przemysł wyłącznie na rzecz polskich
obywateli do granic ich możliwości kapitałowych podwojonych
kredytem państwowym, z pozostawieniem większości
przemysłu jako własności ogólnonarodowej pod zarządem
Państwa.
8. Zapewnić wszystkim pracownikom współwłasność zakładów
przemysłowych w formie kredytowych akcji długoterminowych,
dających udział w zysku obok płacy, co zwiększy produkcję i
wydajność pracy.
9. Rozwinąć wolne rzemiosło jako podstawę przemysłu oraz
rolnictwo wyłącznie w rękach chłopów przy zniesieniu
państwowej własości ziemi uprawnej.
10. Zaprzestać osłabiania Wojska Polskiego i nadać mu charakter
narodowy.
11. Ujawnić list intencyjny Rządu do Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.
12. Przeprowadzić w październiku bieżącego roku wolne wybory
do Sejmu i Senatu z udziałem wszystkich stronnictw
politycznych.

-

-

-

-

W sprawie prywatyzacji i sprzedaży
Polskich Przedsiębiorstw Państwowych
Przedsiębiorstwa Państwowe zbudowane z funduszy
narodowych, w tym również w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego przed II Wojną światową, przedsiębiorstwa
odbudowane, rozbudowane i zbudowane po II Wojnie
Swiatowej z akumulacji narodowej nie są własnością władzy
państwowej, lecz są własnością ogólnonarodową. Żaden rząd
nie ma pawa sprzedawać ich komukolwiek, a tym bardziej
przedsiębiorstwom i obywatelom innych Państw i Narodów.
Sprzedaż przez rząd polskich przedsiębiorstw stanowiących
własność wszystkich obywateli jest aktem bezprawia
wymierzonym przeciwko Narodowi Polskiemu, ponieważ
narusza jego prawa własnościowe. Dlatego też, pomimo
ustawy o prywatyzacji, sprzedaż ta jest nielegalna, gdyż
żaden z organów władzy państwowej nie jest włąścicielem
majątku ogólnonarodowego, a tylko jego zarządcą i to
wyłącznie w czasie swojej kadencji.
Rząd i inne organy władzy państwowej jako zarządcy
przedsiębiorstw zwanych państwowymi mają obowiązek
prowadzenia takiej polityki gospodarczej, aby
przedsiębiorstwa te dawały pracę wszystkim Polakom i
produkowały wyroby lub świadczyły usługi niezbędne do
zaspokojenia ich potrzeb. Nie stanie się to nigdy w wyniku
polityki, jaką prowadzi rząd Tadeusza Mazowieckiego,
wykonujacy instrukcje Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, stojące w sprzeczności z narodowym interesem
Polski i Polaków.
Przedsiębiorstwa z nazwy tylko państwowe są autentycznym,
ogólnonarodowym, polskim kapitałem, który w połączeniu z
bogactwem surowcowym i urodzajnością gleb oraz
pracowitością i wynalazczością Polaków jest dostateczną
bazą do wzrostu dobrobytu narodowego. Dlatego uważamy,
że nie wyprzedaż tego majątku jest potrzebna Narodowi, lecz
właściwie nim zarządzanie, które zostało katastrofalnie
zaniedbane przez rządy PZPR i przez obecny rząd
„Solidarości”

Żądamy zawieszenia ustawy o prywatyzacji i uchwalenia ustawy o
zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw. Powinna ona określać
zadania przedsiębiorstw wobec rynku wewnętrznego, obowiązki
kadry kierowniczej przedsiębiorstw i sposób jej wynagradzania za
wykonanie wyznaczonych zadań, sposób zasilania przedsiębiorstw
w środki finansowe i struktury organizacyjne, w jakich
przedsiębiorstwa te powinny funkcjonować. Określenie względnie
trwałych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw jest niezbędne w
celu zlikwidowania panującej dziś w gospodarce anarchii i
towarzyszącego jej ręcznego sterowania z centrum przez wybujałe
podatki, restrykcyjne kredyty i absurdalną politykę cen, marż,
prowicji i ceł. Prowadzi to w sposób zamierzony do sztucznego
bankructwa naszej gospodarki i przekazania jej obcym!
Apelujemy do Was Polacy – pracujący w
przedsiębiorstwach!

Polski Związek Wspólnoty Narodowej, Polskie Stronnictwo
Narodowe, Centrum Demokratyczno-Chrześcijańskie inicjują
powołanie w całym Kraju Komitetów Narodowych,
uczestniczących w przeprowadzaniu wyborów do
samorządów terytorialnych, Sejmu i Senatu.

Apelujemy o włączenie się w tę działalność stronnictw narodowych,
ludowych i demokratycznych, a zwłaszcza PSL i innych, które mają
na celu dobro Polski i są w opozycji wobec katastrofalnego dla
Kraju programu Rządu Mazowieckiego.
Apelujemy do Posłów i Senatorów myślących
kategoriami polskiego interesu narodowego i państwowego, aby
wstępowali do Polskiego Stronnictwa Narodowego i utworzyli
Narodowy Klub Parlamentarny.

-

Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski.
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przeciwstawiajcie się nielegalnej sprzedaży obcemu
kapitałowi polskiego majątku narodowego, którego częścią

-

jest również Wasz zakład pracy – podstawa ekonomiczna
Waszego osobistego życia.
Żądajcie prywatyzacji wyłącznie dla Polaków, dla Was, dla
załóg pracowniczych!
Żądajcie uregulowania spraw gospodarczych w interesie
Narodu Polskiego i Waszym własnym!
Pomoże Wam w tym nasz Program gospodarczy
opublikowany w naszym piśmie „Myśl Narodowa Polska”.

Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski

Oświadczenie w sprawie Iraku z 4 grudnia 1990 roku
W życiu międzynarodowym muszą obowiązywać
jednakowe zasady dla wszystkich.
Podstawą tych zasad jest uznanie Narodów za
najważniejsze wspólnoty mające prawo do jedności w ramach
własnego samodzielnego Państwa.
Jeżeli uznano zjednoczenie podzielonego przez USA i
ZSRR Narodu Wietnamskiego i Narodu Niemieckiego, to uznane
musi być obecne zjednoczenie podzielonego przez USA
Arabskiego Narodu Irackiego oraz niedalekie zjednoczenie
podzielonego przez USA i ZSRR Narodu Koreańskiego, a także
powrót Tajwanu do Chin.
Zgodnie z prawem wszystkich Narodów do jedności,
uznajemy prawo Iraku do Kuwejtu jako jego części bezprawnie
wydzielonej w osobne Państwo przez Wielką Brytanię i Stany
Zjednoczone.
Wzywamy wszystkie Narody Swiata i ich władze
państwowe do poparcia zjednoczenia Iraku, do przeciwstawienia
się USA dzielącego Narody i rządzącego nimi wbrew ich woli i
interesom oraz wykorzystującego ONZ dla swych własnych celów.
Nie wolno dopuścić do tego, aby Stany Zjednoczone zaatakowały
Irak negując jego prawo do jedności i narażając Swiat na
nieobliczalne skutki swego imperialistycznego postępowania.
Wojska Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i
inne obce wojska muszą niezwłocznie opuścić Kraje Arabskie oraz
Kraje Europejskie i Koreę, bowiem tylko wtedy Narody te
decydować będą same o swym własnym losie.
Prawo Narodów do jedności jest wyższą racją moralną i
nie może być gwałcone przez zaborcze interesy USA wynikające z
okrytego hańbą jałtańskiego podziału Swiata, którego negatywne
skutki odczuwa do dzisiaj Polska i inne Kraje.

Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski.

Oświadczenie z 1 sierpnia 1990 roku.
W sprawie sprzedaży ziemi obcokrajowcom.
Ziemia jest darem natury i dana jest tylko raz. Obszaru
ziemi leżącego w granicach Państwa Polskiego nie można
powiększyć w drodze inwestycji. Ziemia ta jest dla Narodu
Polskiego podstawowym i niezastąpionym kapitałem – daje
wyżywienie, surowce i schronienie. Ziemia Polska, stanowiąca w
większości prywatną własność obywateli, jest jednocześnie
wspólnoą własnością wszystkich Polaków jako ich jedyna
Ojczyzna. Dlatego prawo do własności ziemi mają tylko polscy
obywatele bez podwójnego obywatelstwa.
Polacy przez wieki strzegli i bronili swojej ziemi, aby nie
dostała się w ręce obcych, aby tym samym nie utracili Ojczyzny.
Dzisiaj ziemia polska znów jest zagrożona. Obcy kapitał
głównie niemiecki i żydowski, który sięga po polskie mienie
narodowe, wyciąga także ręce po naszą ziemię. Wychodzi mu
naprzeciw rząd „Solidarności”, który wyprzedaż cudzoziemcom
polskiej ziemi chce uczynić prawem powszechnym. Nie broni
interesu narodowego przyjęta ostatnio przez Sejm i Senat ustawa o
gospodarce gruntami i wywłaszczeniu z nieruchomości. Umożliwia
ona sprzedawanie cudzoziemcom ziemi państwowej i gminnej za
zezwoleniem MSW, zaś ziemi chłopskiej bez jakichkolwiek
ograniczeń. Zamierzają z tego skorzystać Niemcy, którzy w ten
sposób przyjdą do Polski jako właściciele gruntów szczególnie na
Sląsku, Pomorzu i Mazurach oraz Wielkopolsce. Sprzyja temu
antychłopska polityka rządu narażająca wieś na zubożenie i
bankructwo.
Mając na uwadze wielkie zagrożenie dla naszej Ziemi
Ojczystej oświadczamy, że należy ją chronić nie tylko ustawami
cząstkowymi, lecz przede wszystkim zapisem konstytucyjnym
czyniącym obszar Polski wyłączną własnością Narodu Polskiego,
zakazującym sprzedaży cudzoziemcom jakiejkolwiek ziemi
znajdującej się w granicach Państwa Polskiego.
Zwaracamy się z apelem do wszystkich Polaków, a
zwłaszcza do chłopów:
-
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Oświadczenie z 20 kwietnia 1991 roku
O niezawisłe i bezpiczne sojusze Polski.
Realizowany przez władzę związek Polski z USA,
Niemcami i Izraelem, z EWG i NATO zakłada przekazanie
własności w Polsce kapitałowi żydowskiemu i niemieckiemu,
odstąpienie Niemcom Pomorza i Sląska, zastąpienie
wycofywanego z Polski wojska radzieckiego wojskiem niemieckim i
amerykańskim. Celem władzy nie jest odzyskanie niepodległości,
lecz utrzymanie uzależnienia Polski przez zamianę okupacji
żydowsko-radzieckiej okupacją żydowsko-amerykańską. Jej
narzędziem jest NATO, w skład którego ma wejść Polska, ale nie
będzie wchodzić Rosja. Dlatego związek z NATO to izolacja Polski
od naturalnych sprzymierzeńców słowiańskich i uczynienie z niej
bazy wypadowej przeciwko Rosji, to przesunięcie zbrojnej
konfrontacji z Łaby na Bug i narażenie Polski na największe
zniszczenie.

Nie dajcie sobą manipulować!
Ochraniajcie Ziemię Ojczystą przed jej wyprzedażą
cudzoziemcom!
Nie sprzedawajcie obcym Waszej własnej ziemi stanowiącej
cząstkę Polski, bo korzyść z tego trwa krótko, a szkoda jest
wielka i nieodwracalna!

Naród Polski, nasze dzieci i wnuki żyć będą na Polskiej Ziemi
przez wieki. Nie przetrwają nawet lat, jeśli Waszą ziemię
sprzedacie obcym!
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Niezawisłość, bezpieczeństwo i rozwój Polski może
jedynie zapewnić przymierze z bliskimi nam Krajami Słowiańskimi
mającymi największy potencjał ludnościowy, terytorialny i
surowcowy oraz dużą siłę gospodarczą i wojskową. Domagamy się
przymierza Polski z Rosją, Litwą i innymi Krajami ZSRR oraz z
Czecho-Słowacją, Jugosławią i pozostałymi Krajami Bałkańskimi.
Uratuje ono te Kraje od rozpadu i wyprze obecne tam antypolskie
wpływy żydowsko-niemieckie.
W imię przymierza Polski i Rosji, ratującego oba Kraje
przed dominacją żydowsko-amerykańsko-niemiecką, apelujemy do
władz rosyjskich i radzieckich o osiedlanie Polaków w okręgu
królewieckim i rozważenie możliwości przekazania go Polsce.
Będzie to dla Polski potwierdzeniem słuszności wyboru
słowiańskiego przymierza z Rosją, przeciw gospodarczej,
osiedleńczej i wojskowej ekspansji żydowskiej i niemieckiej na
Wschód, kierowanej przez EWG i NATO pod zarządem USA.
Zniewoleniu Narodów Europy przez USA może
przeciwstawić się tylko Słowiańszczyzna, której podstawą jest
przymierze wolnej Polski z wolną Rosją i wolną Czecho-Słowacją.
Za takim przymierzem, przeciw żydowskiemu EWG i NATO,
opowiadamy się w imię dobra Polski, Krajów Słowiańskich i
wszystkich Krajów Europy.

bogaci, kiedy przejmiemy w Polsce władzę. Jesteśmy Waszą
partią. Jednoczcie się z nami i głosujcie tylko na kandydatów
Polskiej Wspólnoty Narodowej – jedynej partii skupiającej
wszystkich Polaków, realizującej polskie i chłopskie interesy.
Pomóżmy Polsce a pomoże nam Bóg!
Przewodniczący
Bolesław Tejkowski

Pismo do Ambasadora
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w
Polsce z 22 sierpnia 1991 roku.
Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo
Narodowe w pełni popiera „Wspólne oświadczenie partii
politycznych i organizacji Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej z dnia 10 czerwca 1991 roku”.
Uważamy zgodnie z tym oświadczeniem, że pragnienia
Narodów jest życie w narodowej samodzielności i pokoju, w
Swiecie wolnym od broni jądrowej i zagrożenia wojną jądrową.
Cenimy wysiłki Korei Północnej, zmierzającej do zakazu
rozwoju, produkcji i gromadzenia broni jądrowej oraz jej likwidacji w
skali światowej, a przede wszystkim wycofania jej z Korei
Południowej i przekształcenia Półwyspu Koreańskiego w strefę
bezatomową.
Dlatego przeciwstawiamy się poczynaniom USA, które
narzuca Korei Północnej jednostronną inspekcję jądrową i grozi
interwencją zbrojną pod pretekstem obecności nieistniejących tam
instalacji jądrowych. W rzeczywistości instalacje takie z ponad
tysiącem głowic nuklearnych posiada w Korei Południowej USA i
przeprowadza tam coroczne ćwiczenia wojskowe „Team Spirit”,
zapowiadając – podobnie jak w Zatoce Perskiej – możliwość użycia
broni jądrowej na Półwyspie Koreńskim.
W tej sytuacji zagrażającej pokojowi w Azji,
solidaryzujemy się z żądaniem Korei Północnej przeprowadzenia
jądrowej inspekcji bazy wojskowej USA w Korei Południowej oraz
jej całkowitego wycofania. Służy ona bowiem wyłącznie dominacji
USA w tym rejonie Swiata i zagradza Krajom Azjatyckim drogę do
samodzielnego rozwoju.
Wycofanie wojska amerykańskiego z Korei Południowej
staje się pilną koniecznością zapewniającą pokojowy ład na
kontynencie azjatyckim.

Przewodniczący
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Odezwa z 27 lipca 1991 roku
Chłopi Polscy!
Ciężką pracą żywicie Naród, ale Waszą produkcję
celowo ogranicza się i czyni nieopłacalną. Za żywność w skupie
płaci się Wam za mało, od nabywców bierze się za dużo. Zamiast
półtora do trzykrotnej dochodzi do ośmiokrotnej różnicy między
ceną skupu a ceną sprzedaży. Polskę zalewa bez cła gorsza i
tańsza żywność z Zachodu, aby złamać polskie rolnictwo. Waszym
kosztem bogaci się zagranica i żydowska władza w Polsce.
Watykan i Episkopat nie broni Was przed ekspansją USA, Zydów i
Niemców, lecz popiera antypolską i antychłopską władzę Wałęsy i
Bieleckiego.
W bogatej Polsce można natychmiast zwiększyć
produkcję rolną i zapewnić wyżywienie Narodu. Nie czyni się tego,
bowiem planuje się polskie rolnictwo zniszczyć i wyprzedać obcym.
Dlatego zawyża się Wam procenty od kredytów, czynsze, podatki,
składki ubezpieczeniowe i emerytalne, ceny maszyn rolniczych,
nawozów, węgla, ropy, energii i materiałów budowlanych. Nie
przyjmuje się w skupie Waszych produktów. Zmniejsza się
produkcję roślinną i hodowlę zwierząt. Odłogiem leżą pastwiska a
mają także leżeć grunty orne. Takie nieużytki są tańsze a
pozbawieni widoków rolnicy prędzej zgodzą się na ich sprzedaż. W
ten sposób Wasza polska ziemia ma przejść za bezcen w ręce
osiedlających się w Polsce Zydów i Niemców. Żydowska władza
masowo sprzedaje obcokrajowcom fabryki, działki roponośne i
gazonośne, lasy i PGR-y, których nie chciała rozparcelować
między chłopów. Teraz Was zmusza do wyprzedaży ziemi. Jest to
zbrodniczy rabunek polskiego i chłopskiego majątku, równy
czynom hitlerowskich Niemiec i żydowskich Sowietów w okresie II
wojny światowej oraz minionego okresu komunistycznego.
Nie sprzedawajcie swej ziemi cudzoziemcom. To
pogorszy Wasze warunki życiowe i skaże na zagraniczną tułaczkę
a Polsce odbierze suwerenność. Tylko wtedy będziecie wolni i
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Balicki Marek – narodowość żydowska
Bober Andrzej – narodowość żydowska
Braun Juliusz Jan – narodowość żydowska
Chałoński Michał – narodowość żydowska
Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
Dąbrowski Marek – narodowość żydowska
Dmochowska Maria – narodowość żydowska
Fogler Piotr – narodowość żydowska
Frasyniuk – Władysław – narodowość żydowska
Gawlik Radosław – narodowość żydowska
Geremek Bronisław – narodowość żydowska
Góralska Helena – narodowość żydowska
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Hall Aleksander – narodowość żydowska
Handzlik Stanisław – narodowość żydowska
Hennelowa Józefa – narodowość żydowska
Janas Zbigniew – narodowość żydowska
Kisiliczyk Jan – narodowość żydowska
Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
Kopania Jerzy – narodowość Polska
Kowalczyk Józef – narodowość Polska
Król Jan – narodowość żydowska
Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
Kufel Zygmunt – narodowość żydowska
Kuroń Jacek – narodowość żydowska
Labuda Barbara – narodowość żydowska
Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
Lityński Jan – narodowość żydowska
Liwak Jan – narodowość żydowska
Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
Meisel Józef – narodowość żydowska
Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
Pawłowski Andrzej – narodowość żydowska
Piskorski Jan – narodowość żydowska
Pokrywka Tadeusz – narodowość żydowska
Polmański Piotr – narodowość żydowska
Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
Rajter Władysław – narodowość Polska
Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
Setnik Ryszard – narodowość Polska
Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
Staręga-Piasek Joanna – narodowość żydowska
Suchocka Hanna – narodowość żydowska
Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
Szczepuła Tomasz – narodowość żydowska
Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
Śledzińska-Katarasińska – narodowość żydowska
Taylor Jacek – narodowość żydowska
Turko Ludwik – narodowość żydowska
Ujazdowski Kazmierz Michał – narodowość żydowska
Urbanowicz Anna – narodowość żydowska
Wesołowski Mariusz – narodowość żydowska
Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
Wujec Henryk – narodowość żydowska
Wyrowiński Jan – narodowość żydowska
Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
Zalewski Paweł – narodowość Polska
Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
Żurowski Stanisław – narodowość żydowska
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Adamski Władysław – narodowość żydowska
Bajor Bronisław – narodowość żydowska
Bańkowska Anna – narodowość żydowska
Baraniecki Andrzej Zbigniew – narodowość żydowska
Bartosz Ryszard Władysław – narodowość żydowska
Biały Leszek – narodowość Polska

Biliński Tadeusz – narodowość żydowska
Blida Barbara – narodowość żydowska
Bocheń Irmindo – narodowość żydowska
Boral Marek – narodowość żydowska
Borowski Marek – narodowość żydowska
Cimoszewicz Włodziemierz – narodowość żydowska
Dudkiewicz Anna Teresa – narodowość żydowska
Gorzelańczyk Zbigniew – narodowość żydowska
Iwaniec Kazmierze – narodowość żydowska
Iwiński Tadeusz – narodowość żydowska
Jankowski Jerzy – narodowość żydowska
Janowski Zbigniew – narodowość żydowska
Jaskiernia Jerzy – narodowość żydowska
Jędrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
Kaleta Józef – narodowość żydowska
Kaniewski Zbigniew – narodowość żydowska
Kozłowski Marian – narodowość Polska
Krawczuk Aleksander – narodowość żydowska
Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
Łybacka Krystyna – narodowość Polska
Majewski Witold – narodowość żydowska
Manicki Maciej – narodowość żydowska
Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
Miller Leszek – narodowość żydowska
Mochnaczewski Piotr – narodowość żydowska
Nowacka Irena Maria – narodowość żydowska
Nowak Kazmierz – narodowość żydowska
Oleksy Józef – narodowość żydowska
Pastusiak Longin – narodowość żydowska
Piechota Jacek – narodowość żydowska
Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
Saletra Wojciech – narodowość Polska
Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
Sierakowska Izabella – narodowość żydowska
Siwiec Marek – narodowość żydowska
Sleziak Czesław – narodowość Polska
Sobotka Zbigniew – narodowość Polska
Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
Spychalska Ewa – narodowość żydowska
Sterkowicz Czesław – narodowość żydowska
Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
Waniek Danuta – narodowość żydowska
Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
Zemke Janusz – narodowość żydowska
Zych Bogumił – narodowość Polska
Żenkiewicz Marian – narodowość żydowska
Żochowski Ryszard – narodowość żydowska
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Barucka Maria – narodowość żydowska
Bazała Teresa – narodowość żydowska
Blajerski Włodzimierz – narodowość żydowska
Błaszczeć Józef – narodowość żydowska

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Boba Bogumiła Maria – narodowość żydowska
Chrzanowski Wiesław – narodowość żydowska
Czarnecki Ryszard – narodowość żydowska
Dyka Zbigniew – narodowość żydowska
Dzieżyński Antoni – narodowość żydowska
Godlewski Tadeusz – narodowość żydowska
Goryszewski Henryk Józef – narodowość żydowska
Grabowski Mariusz – narodowość żydowska
Hrybacz Jerzy – narodowość żydowska
Jurek Marek – narodowość żydowska
Kazimierski Grzegorz – narodowość Polska
Kępka Marian – narodowość Polska
Klata Henryk – narodowość żydowska
Kropiwnicki Jerzy – narodowość żydowska
Libicki Marian – narodowość żydowska
Łopuszański Jan Edward – narodowość żydowska
Łukomski Adam – narodowość żydowska
Maciarewicz Antoni – narodowość żydowska
Marasek Mariusz – narodowość żydowska
Matuszczak Adam – narodowość Polska
Matyjek Jerzy – narodowość żydowska
Michalak Jerzy – narodowość Polska
Modzelewski Waldemar – narodowość żydowska
Mogiła-Lisowski Zygmunt – narodowość Polska
Niesiołowski Stefan – narodowość żydowska
Nowina-Konopka Halina Maria – narodowość żydowska
Pękała Kazimierz Mieczysław – narodowość Polska
Piątkowski Jan – narodowość Polska
Pieczka Feliks Bronisław – narodowość żydowska
Piłka Marian – narodowość Polska
Rakoczy Stanisław – narodowość żydowska
Rudnicka Jadwiga – narodowość żydowska
Schreiber Grzegorz – narodowość żydowska
Sikora Waldemar – narodowość Polska
Siwiec Marek – narodowość Polska
Srebro Maciej Edward – narodowość Polska
Stańdo Stanisław – narodowość Polska
Stręborska Halina Bronisława – narodowość żydowska
Szablewski Alojzy – narodowość żydowska
Szyszko Tomasz – narodowość Polska
Turczyński Jacek – narodowość Polska
Usakiewicz Aleksander – narodowość żydowska
Walerych Piotr – narodowość Polska
Wądołowski Stanisław – narodowość Polska
Zając Stanisław – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.

Hermanowicz Józaf – narodowość żydowska
Lasocki Tadeusz – narodowość żydowska
Pasutszewski Stefan – narodowość żydowska
Rospara – narodowość żydowska
Staniuk Władysław – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWA LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POROZUMIENIE LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
1.
2.
3.
4.

Bajołek Andrzej – narodowość Polska
Barciński Piotr Czesław – narodowość Polska
Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska
Bialobrzewski Witold – narodowość Polska
Borowski Andrzej – narodowość Polska
Bugaj Leszek – narodowość Polska
Bury Jan – narodowość Polska
Cinal Józef – narodowość Polska
Domański Zdzisław – narodowość Polska
Domin Marek – narodowość Polska
Dudka Bronisław – narodowość Polska
Gajda Tadeusz – narodowość Polska
Gałek Zbigniew – narodowość Polska
Jagieliński Roman – narodowość Polska
Jastrzębski Ryszard – narodowość Polska
Kalemba Stanisław – narodowość Polska
Kowalczyk Zofia – narodowość Polska
Kowalik Jan – narodowość Polska
Kozakiewicz Mikołaj – narodowość żydowska
Łochowski Józef – narodowość Polska
Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
Łukasiewicz Bogdan – narodowość Polska
Majewski Jan – narodowość Polska
Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
Maźkowiak Janusz – narodowość Polska
Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
Pawlak Józef – narodowość Polska
Pawlak Waldemar – narodowość Polska
Piechociński Jausz – narodowość Polska
Serafin Władysław – narodowość Polska
Siedlecki Henryk – narodowość żydowska
Sienkiewicz Stanisław – narodowość Polska
Smolarek Ryszard – narodowość Polska
Soska Jacek – narodowość Polska
Starownik Marian Roman – narodowość Polska
Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
Strzelecki Henryk – narodowość Polska
Sytek Tadeusz – narodowość Polska
Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
Szczepaniak Jan – narodowość Polska
Szreder Bogumił – narodowość Polska
Wiertek Włodzimierz – narodowość Polska
Witt Zenon – narodowość Polska
Woroszczak Zbigniew – narodowość Polska
Wrona Władysław – narodowość Polska
Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska
Zych Józef – narodowość – Polska
Żelichowski Stanisław – narodowość Polska

Klisiewicz Wiesław – narodowość żydowska
Knysok Anna – narodowość żydowska
Łączkowski – narodowość żydowska
Steinhoff Janusz – narodowość żydowska
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Adamowicz Andrzej Stanisław – narodowość Polska
Balazs Artur – narodowość żydowska
Bąk Henryk – narodowość Polska
Berdychowski Zygmunt – narodowość żydowska
Czechoński Stanisław Andrzej – narodowość Polska
Frączek Józef – narodowość Polska
Furtka Antoni Jan – narodowość żydowska
Gutowski Józef – narodowość żydowska

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Hardej Sławomir Janusz – narodowość żydowska
Janowski Gabriel – narodowość żydowska
Janowski Wiesław – narodowość żydowska
Klimczak Felik – narodowość żydowska
Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
Król Stefan – narodowość żydowska
Krutul Piotr – narodowość Polska
Lech Zbigniew – narodowość żydowska
Niewierarowski Ireneusz – narodowość żydowska
Niewiarowski Wacław – narodowość żydowska
Pilarski Bogdan – narodowość Polska
Rostek Kazimierz – narodowość Polska
Sikora Wanda – narodowość żydowska
Suchora Henryk – narodowość Polska
Sumara Włodzimierz – narodowość Polska
Szańkowski Stefan Tadeusz – narodowość Polska
Szymańczak Tadeusz – narodowość żydowska
Wierzbicki Roman Władysław – narodowość Polska
Wojtyła Andrzej – narodowość żydowska
Wójcik Tadeusz – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE „PIAST”
1.

Żabiński Władysław – narodowość Polska

1.

Mojzesowicz Wojciech – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Adamczyk Zbigniew – narodowość żydowska
Andrzejczak Andrzej – narodowość żydowska
Aszyk Piotr – narodowość żydowska
Błażejczak Krzysztof – narodowość żydowska
Brzycki Zbigniew – narodowość żydowska
Chmiel Andrzej – narodowość żydowska
Czyż Barbara – narodowość żydowska
Frost Zbigniew – narodowość żydowska
Golba Leszek – narodowość żydowska
Janiszewski Michał – narodowość żydowska
Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
Karowski Tomasz – narodowość żydowska
Koza Janusz – narodowość żydowska
Król Krzysztof – narodowość żydowska
Lewandowski Mirosław – narodowość żydowska
Łenyk Zygmunt – narodowość żydowska
Mazurkiewicz Andrze Tadeusz – narodowość żydowska
Michalak Elżbieta – narodowość żydowska
Michalak Marek – narodowość żydowska
Moczulski Leszek – narodowość żydowska
Nizikowski Jan – narodowość żydowska
Opilo Henryk – narodowość żydowska
Pawele Józef Jacek – narodowość żydowska
Pawlak Mieczysław – narodowość żydowska
Pęgiel Wojciech – narodowość żydowska
Pietrzyk Katarzyna – narodowość żydowska
Polczyński Waldemar Krzysztof – narodowość żydowska
Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
Pycak Wicenty – narodowość żydowska
Różycka-Urszulak Barbara – narodowość żydowska
Rychlik Andrzej – narodowość żydowska

BYDGOSKA LISTA JEDNOŚCI LUDOWEJ
KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Sengebusch Adan – narodowość żydowska
Skorecki Zbigniew – narodowość żydowska
Słomka Adam – narodowość żydowska
Sońta Dariusz – narodowość żydowska
Synowiec Jerzy – narodowość żydowska
Sytek Przemysław – narodowość żydowska
Terlecki Andrzej – narodowość żydowska
Then Artur – narodowość żydowska
Tokarzewski Michał – narodowość Polska
Tromski Robert – narodowość żydowska
Wartak Jarosław – narodowość Polska
Woźniak Jarosław – narodowość żydowska
Wójcik Dariusz – narodowość żydowska
Zakrzewska Iwona Bożena – narodowość żydowska
Ziemiński Adam Marek – narodowość żydowska
POROZUMIENIE CENTRUM
Andrysiak Andrzej – narodowość żydowska
Andrzejewski Roman – narodowość żydowska
Anusz Andrzej – narodowość żydowska
Barczyk Kazimierz – narodowość żydowska
Bartoszcze Roman Bolesław – narodowość Polska
Bielewicz Antoni – narodowość żydowska
Bujak Jacek – narodowość żydowska
Choiński Janusz – narodowość żydowska
Dubiella Zdzisław – narodowość żydowska
Dziubek Marek – narodowość Polska
Eysmontt Jerzy – narodowość żydowska
Glapiński Adam – narodowość żydowska
Górczyk Tadeusz – narodowość żydowska
Hniedziewicz Stansław Przemysław – narodowość
żydowska
Kaczyński Jarosław – narodowość żydowska
Kaczyński Lech – narodowość żydowska
Kani Józef – narodowość żydowska
Kern Andrzej - narodowość żydowska
Kołodziej Bartłomiej – narodowość żydowska
Kostarczyk Andrze – narodowość żydowska
Kotlarski Paweł – narodowość żydowska
Kowalczyk Tadeusz – narodowość żydowska
Krasowski Edmund – narodowość żydowska
Lasota Marek – narodowość żydowska
Lipiński Adam – narodowość żydowska
Liszcz Teresa – narodowość żydowska
Maziarski Jacek – narodowość żydowska
Nowak Czesław – narodowość żydowska
Olszewski Jan – narodowość żydowska
Orzeł Józef – narodowość żydowska
Piasecki Cezary – narodowość żydowska
Przybyłowicz Marcin – narodowość żydowska
Putra Krzysztof Jakub – narodowość żydowska
Rzepka Edward – narodowość żydowska
Siwek Sławomir – narodowość żydowska
Sobierajski Czesław – narodowość żydowska
Tchórzewski Krzysztof Józef – narodowość żydowska
Tokarczuk Antoni – narodowość Ukraińska
Twaróg Bolesław – narodowość Polska
Urbański Andrzej – narodowość żydowska
Węgłowski Stanisław – narodowość żydowska
Włodarczyk Wojciech – narodowość żydowska

43. Wójcik Piotr – narodowość Polska
44. Zalewski Maciej – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO – DEMOKRATYCZNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Abramski Paweł – narodowość żydowska
Aleksandrowicz Eugeniusz – narodowość żydowska
Arendarski Andrzej – narodowość żydowska
Bielecki Jan Krzysztof – narodowość żydowska
Bień Tadeusz – narodowość żydowska
Boguski Dariusz – narodowość żydowska
Boni Michał – narodowość żydowska
Choina Bogusław – narodowość żydowska
Drzewiecki Mirosław – narodowość żydowska
Gadomski Witold – narodowość żydowska
Hardy Andrzej – narodowość żydowska
Kaczmarek Filip – narodowość żydowska
Koczwara Marek – narodowość żydowska
Kołodziejczyk Dariusz – narodowość żydowska
Kośla Zbigniew – narodowość żydowska
Kurczewski Jacek – narodowość żydowska
Lewandowski Janusz – narodowość żydowska
Mażewski Lech – narodowość żydowska
Merkel Jacek – narodowość żydowska
Michalak Zenon – narodowość żydowska
Moszczyński Marek – narodowość żydowska
Orłowski Jerzy – narodowość żydowska
Pamuła Jan – narodowość Polska
Pelc Waldemar – narodowość żydowska
Piskorski Paweł – narodowość żydowska
Raj Andrzej – narodowość żydowska
Rejchelt Władysław – narodowość żydowska
Rzymełk Jan – narodowość żydowska
Samborski Marek – narodowość żydowska
Sośnicki Mirosław – narodowość żydowska
Szafraniec Herbert – narodowość żydowska
Tusk Donald – narodowość żydowska
Ulatowski Jarosław – narodowość żydowska
Wardacki Wojciech – narodowość żydowska
Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
Zarębski Andrzej – narodowość żydowska
Żabiński Krzysztof – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
Baran Stanisław – narodowość żydowska
Bartosz Waldemar – narodowość żydowska
Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
Frączek Barbara – narodowość żydowska
Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
Kielek Eugeniusz – narodowość żydowska
Kowalczyk Paweł – narodowość żydowska
Kulas Jan – narodowość żydowska
Lewandowski Tadeusz – narodowość żydowska
Ładosz Zbigniew – narodowość Polska
Markiewicz Marek – narodowość żydowska
Muszyński Marek – narodowość żydowska
Muller Edward – narodowość żydowska
Niczperowicz Jerzy – narodowość żydowska
Panek Sławomir – narodowość żydowska
Pietrzyk Alojzy – narodowość żydowska

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Rogucki Sławomir – narodowość żydowska
Rulewski Jan – narodowość Niemiecka
Seferowicz Elżbieta – narodowość Polska
Smirnow Andrzej – narodowość żydowska
Sobański Stanisław – narodowość żydowska
Tyrakowski Antoni – narodowość żydowska
Wąsik Stanisław – narodowość żydowska
Węglarz Stanisław – narodowość żydowska
Zieliński Marek – narodowość żydowska
Żółtowska Maria – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.

SOLIDARNOŚĆ PRACY
Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
Kwiatkowski Wojciech – narodowość żydowska
Małachowski Aleksander – narodowość żydowska

1.

SOLIDARNOŚĆ 80
Kocjan Stanisław – narodowość żydowska

1.

Bujak Zbigniew – narodowość żydowska

RUCH DEMOKRATYCZNO SPOŁECZNY
KRAKOWSKA KOALICJA SOLIDARNOŚCI z PREZYDENTEM
1. Gil Mieczysław – narodowość żydowska

N.S.Z.Z. „SOLIDARNOŚĆ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

POLSKA PARTIA PRZYJACIÓŁ PIWA
Bańkowski Tomasz – narodowość żydowska
Brach Tomasz – narodowość żydowska
Bubel Leszek – narodowość żydowska
Chabiński Sławomir – narodowość żydowska
Czernecki Andrzej – narodowość żydowska
Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
Ejsmont Zbigniew – narodowość żydowska
Halber Adam – narodowość żydowska
Holc Tomasz – narodowość żydowska
Ibisz Krzysztof – narodowość żydowska
Kłoczko Marek – narodowość żydowska
Piechowicz Adam – narodowość żydowska
Rewiński Janusz – narodowość żydowska
Urbaniak Cezary – narodowość żydowska
Zakrzewski Andrzej Janusz – narodowość żydowska
Zylber Jan – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Bastek Edmund – narodowość Niemiecka
Brylka Georg – narodowość Niemiecka
Willibald Fabian Jan – narodowość żydowska
Kost Antoni – narodowość Niemiecka
Kozak Bruno – narodowość Polska
Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

1.
2.

Musioł Paweł Anrzej – narodowość Niemiecka
Świtoń Kazimierz – narodowość żydowska

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
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21. Żak Stanisław – narodowość żydowska

UNIA WIELKOPOLAN I LUBUSZAN
1.

Bąk Józef – narodowość żydowska

N.S.Z.Z. „SOLIDARNOŚĆ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI
1.
2.
3.
4.

Bogusz Ryszard – narodowość Polska
Kraus Janina – narodowość żydowska
Wierzbicka Danuta – narodowość żydowska
Wilk Kazimierz – narodowość Polska

1.

Ziółkowska Wiesława – narodowość żydowska

1.
2.
3.

Korwin-Mikke Janusz – narodowość żydowska
Pruchno Wróblewski Lech – narodowość żydowska
Sielańczyk Andrzej – narodowość żydowska

1.
2.
3.

PARTIA „X”
Chełstowski Kazimierz – narodowość żydowska
Czajka Antoni – narodowość żydowska
Jędryka Waldemar – narodowość żydowska

1.

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
Świtka Jan – narodowość żydowska

WIELKOPOLSCE I POLCE
UNIA POLITYKI REALNEJ

KOMITET OBYWATELSKI Z INICJATYWY
„SOLIDARNOŚCI”

ZWIĄZEK PODHALAN
1.

Gąsienica-Makowski Andrze – narodowość Polska

SOJUSZ KOBIET PRZECIW TRUDNOŚCIOM ŻYCIA
1.

Gaj Bożena – narodowość żydowska

1.

Czykwin Eugeniusz – narodowość Białoruska

Chełkowski August – narodowość żydowska
Gościej Janina – narodowość żydowska
Hałasa Józef – narodowość Polska
Jurczak Stefan – narodowość Polska
Kępa Jerzey Edward – narodowość żydowska
Kralczyński Anrzej – narodowość żydowska
Mazurek Janusz – narodowość żydowska
Pankanin Piotr – narodowość żydowska
Pieńkowska Alina – narodowość żydowska
Stasiak Wiktor – narodowość żydowska
Wilkowski Eugeniusz – narodowość żydowska

PRAWOSŁAWNI

1.

Juszkiewicz Ryszard – narodowość żydowska

1.

KOMITETY OBYWATELSKIE
Celiński Andrzej – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO.
Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-NARODOWE
Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
Bender Ryszard Janusz – narodowość żydowska
Bohdanowicz Waldemar Antoni – narodowość żydowska
Dziekan Eugeniusz Janusz – narodowość żydowska
Lewoc Leszek – narodowość żydowska
Perzanowski Wiesław Antoni – narodowość żydowska
Pusz Zbigniew – narodowość żydowska
Rupacz Michał – narodowość Polska
Skupiński Adam – narodowość żydowska
Szafraniec Jan – narodowość żydowska

1.
2.
3.

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
Barańczak Jarosław Marian – narodowość żydowska
Kamiński Tadeusz – narodowość żydowska
Pawłowski Krzysztof – narodowość żydowska

1.

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
Piotrowski Walerian – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

POROZUMIENIE CENTRUM
Choroszucha Ireneusz – narodowość żydowska
Grześkowiak Alicja – narodowość żydowska
Juros Paweł – narodowość żydowska
Musiał Jan – narodowość Polska
Piesiewicz Krzysztof Marek – narodowość żydowska
Piotrowski Leszek – narodowość żydowska
Poniatowski Kazimierz – narodowość żydowska
Rossa Henryk – narodowość żydowska
Stępień Jerzy – narodowość żydowska

1.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Antonowicz Jan – narodowość Polska

SENAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

UNIA DEMOKRATYCZNA
Bałtakis Jadwiga – narodowość żydowska
Bartnik Wacław – narodowość żydowska
Błaszczak Zbigniew – narodowość żydowska
Bogucka-Skowrońska Anna Teresa – narodowość
żydowska
Chmura Jerzy – narodowość żydowska
Czemplik Marek – narodowość żydowska
Findeisen Władysław – narodowość żydowska
Kaźmirowski Andrzej Michał – narodowość żydowska
Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
Maliński Edumund – narodowość żydowska
Pawlik Andrzej Eugeniusz – narodowość żydowska
Połomski Franciszek – narodowość żydowska
Simonides Dorota – narodowość żydowska
Szudejko Bolesław – narodowość żydowska
Tukałło Konstanty – narodowość żydowska
Tyc Andrzej – narodowość żydowska
Wende Edmund Joachim – narodowość żydowska
Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
Wysoczański Jan – narodowość żydowska
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gajewski Sylwester – narodowość Polska
Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
Rysak Elżbieta – narodowość Polska
Struzik Adam – narodowość żydowska
Włodyka Mieczysław – narodowość Polska

REGIONOWI I POLSCE

Brzozowski Tadeusz Henryk – narodowość Polska
Chodkowski Jan – narodowość Polska
Czarnocki Henryk Franciszk – narodowość żydowska
Hortmanowicz Zygmunt – narodowość żydowska
Kamiński Jerzy – narodowość Polska
Ślisz Józef – narodowość żydowska
Woźnica Janusz – narodowość Polska

1.

NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY
Chojnacki Piotr – narodowość żydowska

1.

KANDYDAT NIEZALEŻNY
Jagodziński Tomasz – narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY KRZYSZTOFA HORODECKIEGO
Horodecki Krzysztof – narodowość żydowska

Czarnobilski Zdzisław – narodowość Polska

Czapski Andrzej Antoni – narodowość żydowska
Filipkowski Zbigniew Jan – narodowość żydowska
Kruk Wojciech – narodowość żydowska
Rzeźniczak Andrzej – narodowość żydowska
Śnieżko Stefan – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.

Jarzembowski Ryszard – narodowość żydowska
Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
Kuczyński Józef – narodowość żydowska
Wyględowski Mieczyław – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ.
Jesionek Jan – narodowość żydowska
Kostka Stanisław – narodowość żydowska
Rejniewicz Marian – narodowość żydowska
Węgrzyn Zygmunt – narodowość żydowska

1.

Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka

1.

UNIA WIELKOPOLAN
Szymanowski Andrzej Bolesław – narodowość żydowska

1.

Borzyszkowski Józef – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA
Madej Jerzy – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY
Stołosa Henryk – narodowość żydowska

Powyższe dane o narodowości członków Sejmu i Senatu
przekazali nam między innymi posłowie-Polacy ustalając je
według pochodzenia i działalności poszczególnych posłów i
senatorów.
Poznajmy zatem i narodowość członków kierowniczej części
Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w
rzeczywistości reprezentują:

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Arcybiskup Metropolita Białostocki - Edward Kisiel – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczyński – Władysław Jędruszów –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Łomżyński – Juliusz Paetz – narodowość
żydowska.
Biskup Metropolita Częstochowski – Stanisław Nowak –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski – Edward Materski – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki – Adam Śmigielski –
narodowość polska.
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza
Generalnego Episkopatu Polski – Tadeusz Pieronek –
narodowość polska.
Arcybiskup Metropolita Gdański – Tadeusz Gocłowski –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Pelpliński – Jan Szlaga – narodowość
niemiecka.
Biskup Ordynariusz Toruński – Andrzej Suski – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński – Henryk Muszyński –
narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds.
Duszpasterstwa Poloni – Szczepan Wesoły – narodowość

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
REGIONALNE FORUM WYBORCZE (RZESZÓW)
1.

Zamoyski Jan – narodowość Polska

1.

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
1.
2.
3.
4.
5.

1.

KOMITET WYBORCZY d/s WYBORU JANUSZA BOLEAŁAWA
BARANOWSKIEGO
1. Baranowski Janusz Bolesław – narodowość Polska

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE „PIAST”
1.

Jagiełło Edmund – narodowość Polska

NARODOWY KOMITET WYBORCZY

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE –
POROZUMIENIE LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Draus Jan – narodowość żydowska
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żydowska (Usilnie chce wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej –
osobiście zadał mu kilka pytań - /jasiek z toronto/)
Biskup Ordynariusz Włocławski – Bronisław Dębowski –
narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa
Rolników – Roman Andrzejewski – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki – Damian Zimoń – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki – Jan Wieczorek – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski – Alfons Nossol – narodowość
niemiecka.
Arcybiskup Metropolita Krakowski – Kardynał Franciszek
Macharski – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Bielko-Żywiecki – Tadeusz Rakoczy –
narodowość żydowka.
Biskup Ordynariusz Kielecki – Stanisław Szymecki –
narodowość polska.
Biskup Ordynariusz Tarnowski – Józef Życiński – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski – Bolesław Pylak – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski – Wacław Świerzawski –
narodowość polska.
Biskup Ordynariusz Siedlecki – Jan Mazur – narodowość polska.
Arcybiskup Metropolita Łódzki – Władysław Ziółek – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznański – Jerzy Stroba – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Kaliski – Stanisław Napierała – narodowość
polska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski – Ignacy Tokarczuk –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Rzeszowski – Kazimierz Górny –
narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski – Jan Śrutwa – narodowość
ukraińska.
Arcybiskup Metropolita Szczeciński – Marian Przykucki –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski – Czesław Domin –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski – Józef Michalik – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) – Edmund Piszcz –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Elbląski – Andrzej Śliwiński – narodowość
żydowska
Biskup Ordynariusz Ełcki – Wojciech Zięba – narodowość
żydowska.
Biskup Pomocniczy Ełcki – Edward Samsel – narodowość
żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał
Józef Glemp – narodowość żydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny
Episkopatu Polski – Bronisław Dąbrowski – narodowość
żydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski – Kazimierz Romaniuk –
narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Łowicki – Alojzy Orszulik – narodowość
żydowska.

Biskup Ordynariusz Płocki – Zygmunt Kamiński – narodowość
polska.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Kardynał Henryk
Gulbinowicz – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Legnicki – Tadeusz Rybak – narodowość
żydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał – Sławoń Leszek Głódź
– narodowość żydowska.
Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii Prezydenta –
Franciszek Cybula – narodowość żydowska.
Ksiądz Spowiednik Prezydenta – Henryk Jankowski –
narodowość niemiecka.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce – Józef Kowalczyk –
narodowość żydowska.
Fragment oświadczenia z dnia 29 lipca 1992 roku, z aktualnym
uzupełnieniem o pozycję nr 41.
W odpowiedzi na liczne pytania kierowane do nas z
całego Kraju a zwłaszcza ze środowisk strajkujących,
podajemy narodowośź osób pełniących najwyższe stanowiska
w naczelnych władzach Polski. Materiał ten może być dla wielu
Polaków wstrząsający, ale jest prawdziwy i godny poznania
przez wszystkich. Narodowość wymienionych tu osób jest
udokumentowana danymi tajnej kartoteki ludności Polski, za
której udostępnienie należą się podziękowania odważnym
Polakom. Ścisłość danych kartoteki ustalających osoby
narodowości żydowskiej wynika stąd, że od 1945 roku po
dzień dzisiejszy żydzi w Polsce za sprawą ustaleń Jałtańskich
stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą mającą prawo do
nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat
poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego wszyscy
Żydzi byli zainteresowani ujawnieniem swojej narodowości,
oczywiście w większości przypadków w sposób poufny. Oto
ustalone przez nas dane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Prezydent Lech Wałęsa – narodowość żydowska
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie
Jerzy Milewski – narodowość żydowska
Szef Gabinetu Prezydenta – Mieczysław Wachowski –
narodowość żydowska
Szef Kancelarii Prezydenta – Janusz Źiółkowski –
narodowość żydowska
Rzecznik Prasowy Prezydenta – Andrzej Drzyciński –
narodowość żydowska
Marszałek Sejmu – Wiesław Chrzanowski – narodowość
żydowska
Marszałek Senatu – August Chełkowski – narodowość
żydowska
Premier Hanna Suchocka – narodowość żydowska
Wice-Premier Henryk Goryszewski – narodowość żydowska
Wice-Premier Paweł Łączkowski – narodowość żydowska
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Andrzej
Arendarski – narodowość żydowska
Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi –
Jan Krzysztof Bielecki – narodowość żydowska
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Andrzej Bratkowski – narodowość żydowska
Minister Sprawiedliwość – Prokurator Generalny Zbigniew
Dyka – narodowość żydowska

15. Ministere d/s Promocji Przedsiębiorczości Zbigniew
Eysmont – narodowość żydowska
16. Minister Edukacji Narodowej – Zdobysław Fliskowski –
narodowość żydowska
17. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Natrualnych i
Leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz – narodowość żydowska
18. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Gabriel
Janowski – narodowość żydowska
19. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew
Jaworski – narodowość żydowska
20. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy
Kamiński – narodowość żydowska
21. Minister Łączności Krzysztof Kilian – narodowość
żydowska
22. Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy
Kropiwnicki – narodowość żydowska
23. Minister, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
Witold Kaczewski – narodowość żydowska
24. Minister Pracy i Polityki Socjalnej – Jacek Kuroń –
narodowość żydowska
25. Minister Przekształceń własnościowych – Janusz
Lewandowski – narodowość żydowska
26. Minister Spraw Wewnętrznych – Andrzej Milczanowski –
narodowość żydowska
27. Szef Urzędu Ochrony Państwa (dawna SB) Jerzy
Konieczny - narodowość żydowska
28. Komendant Komendy Głównej Policji – Zenon Smolarek –
narodowość żydowska
29. Minister Przemysłu i Handlu – Wacław Niewiarowski –
narodowość żydowska
30. Minister Obrony Narodowej – Janusz Onyszkiewicz –
narodowość żydowska
31. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej –
Bronisław Komorowski – narodowość żydowska
32. Minister Finansów – Jerzy Osiatyński – narodowość
żydowska
33. Minister Szef Urzędu Rady Ministrów – Jan Maria Rokita –
narodowość żydowska
34. Podsekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów – Tadeusz
Syryjczyk – narodowość żydowska
35. Minister Spraw Zagranicznych – Krzysztof Skubiszewski –
narodowość żydowska
36. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej – Andrzej Wojtyła –
narodowość żydowska
37. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji – Janusz Zaorski –
narodowość żydowska
38. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Adam Strzembosz –
narodowość żydowska
39. Prezes Narodowego Banku Polskiego – Hanna
Gronkiewicz Waltz – narodowość żydowska
40. Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” –
Marian Krzaklewski – narodowość żydowska
41. Minister Kultury i Sztuki – Jerzy Góral – narodowość
żydowska

Sojcjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Narodowość posłów i senatorów według przynależności
partyjnej z okresu wyborów w 1993 roku.
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Adamski Władysław – narodowość żydowska
Aichler Romuald – narodowość żydowska
Andryszak Aleksander – narodowość żydowska
Banach Jolanta– narodowość żydowska
Bańkowska Anna– narodowość żydowska
Baszczyński Krzysztof– narodowość żydowska
Biliński Tadeusz– narodowość żydowska
Blida Barbara– narodowość żydowska
Błoch Jadwiga– narodowość żydowska
Bomba Zbigniew – narodowość Polska
Borowski Marek– narodowość żydowska
Brachamański Andrzej– narodowość żydowska
Brzeziński Krzysztof– narodowość żydowska
Budkiewicz Jan– narodowość żydowska
Bujak Bogdan– narodowość żydowska
Bułka Władysław– narodowość żydowska
Byra Jan– narodowość żydowska
Ceranka Stefan– narodowość żydowska
Chojnacki Jan– narodowość żydowska
Ciborowska Danuta– narodowość żydowska
Ciesielski Wiesław– narodowość żydowska
Cimoszewicz Włodzimierz– narodowość żydowska
Cybulski Zygmunt – narodowość Polska
Czajczyński Stanisław– narodowość żydowska
Czerniawski Mieczysław Leon– narodowość żydowska
Dancewicz Dorota – narodowość żydowska
Deręgowski Witold – narodowość żydowska
Dobosz Teresa – narodowość żydowska
Dyduch Marek – narodowość żydowska
Dzienisiewicz Stanisław – narodowość żydowska
Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
Firak Witold– narodowość żydowska
Gawin Tadeusz – narodowość żydowska
Gliniecki Lubomir – narodowość żydowska
Gorzelańczyk Zbigniew – narodowość żydowska
Grabałowski Wojciech – narodowość Polska
Grabek Józef– narodowość żydowska
Grabowska Danuta – narodowość Polska
Grela Leon– narodowość żydowska
Grodzicki Ryszard– narodowość żydowska
Gruszka Grzegorz – narodowość Polska
Grzebisz –Nowicka Zofia – narodowość żydowska
Halber Adam– narodowość żydowska
Hyla Barbara – narodowość żydowska
Ikonowicz Piotr – narodowość żydowska
Iwaniec Kazimierz – narodowość żydowska
Iwański Tadeusz– narodowość żydowska
Janas Stanisław– narodowość żydowska
Janik Krzysztof – narodowość Polska
Jankowski Jerzy– narodowość żydowska
Janowski Zbigniew– narodowość żydowska
Jaskiernia Jerzy– narodowość żydowska
Jodeń Mieczysław– narodowość żydowska
Jędrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
Jurecki Ignacy – narodowość żydowska
Jurek Janusz – narodowość żydowska
Jurgielaniec Seweryn – narodowość żydowska
Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
Kaleta Józef – narodowość żydowska

121. Potulski Franciszek – narodowość żydowska
122. Rojszyk Marek – narodowość Polska
123. Rusznica Stanisław – narodowość żydowska
124. Sas Kazimierz – narodowość żydowska
125. Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
126. Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
127. Sierakowska Izabella – narodowość żydowska
128. Sitek Włodzimierz – narodowość Polska
129. Siwiec Marek – narodowość żydowska
130. Skomra Szczepan – narodowość żydowska
131. Skrzyński Andrzej – narodowość żydowska
132. Słomski Andrzej – narodowość żydowska
133. Sobotka Zbigniew – narodowość Polska
134. Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
135. Spychalska Ewa – narodowość żydowska
136. Stec Stanisław – narodowość żydowska
137. Stępień Władysław – narodowość żydowska
138. Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
139. Szkop Władysław – narodowość żydowska
140. Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
141. Szteliga Jerzy – narodowość żydowska
142. Szweda Wiesław – narodowość żydowska
143. Szymańczyk Lech – narodowość żydowska
144. Szymański Jan – narodowość żydowska
145. Szynalska Renata – narodowość żydowska
146. Śleziak Czesław – narodowość Polska
147. Tomaszewski Tadeusz – narodowość Polska
148. Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
149. Uczkiewicz Jacek – narodowość żydowska
150. Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
151. Urbańczyk Andrzej – narodowość Polska
152. Walczyńska-Rechmal Maria – narodowość żydowska
153. Waniek Danuta – narodowość żydowska
154. Wenderlich Jerzy – narodowość żydowska
155. Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
156. Wieczorek Zbigniew – narodowość Polska
157. Wilczyńska Zofia – narodowość Polska
158. Winiaczyk-Kossakowska Małgorzata – narodowość
żydowska
159. Wiśniewski Stanisław – narodowość żydowska
160. Zaborowski Zbigniew – narodowość żydowska
161. Zaciura Jan – narodowość Polska
162. Zając Ryszard – narodowość Polska
163. Zając Tadeusz – narodowość Polska
164. Zakrzewski Jerzy – narodowość żydowska
165. Zalewska Anna – narodowość żydowska
166. Zbrzyzny Ryszard – narodowość Polska
167. Zemke Janusz – narodowość żydowska
168. Żbikowski Władysław – narodowość Polska
169. Żelazowski Andrzej – narodowość żydowska
170. Żenkiewicz Marian – narodowość żydowska
171. Żochowski Ryszard – narodowość żydowska

60. Kaniewski Zbigniew– narodowość żydowska
61. Jacek Kasprzyk– narodowość żydowska
62. Kisieliński Jan– narodowość żydowska
63. Kobielusz Antoni – narodowość Polska
64. Kocjan Jacek– narodowość żydowska
65. Konarski Włodzimierz – narodowość Polska
66. Kopeć Stanisław – narodowość Polska
67. Kossakowski Jerzy – narodowość Polska
68. Kowalczyk Stanisław– narodowość żydowska
69. Kowalska Bronisława – narodowość Polska
70. Krajewski Mieczysław– narodowość żydowska
71. Krawczuk Aleksander– narodowość żydowska
72. Krysiewicz Bogdan – narodowość żydowska
73. Kufel Zenon – narodowość żydowska
74. Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
75. Lemański Janusz – narodowość żydowska
76. Lewandowski Marek – narodowość żydowska
77. Lewicka-Łęgowska Ewa – narodowość żydowska
78. Lipski Andrzej – narodowość żydowska
79. Łybacka Krystyna – narodowość Polska
80. Majewski Witold – narodowość Polska
81. Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
82. Malinowski Janusz – narodowość żydowska
83. Maliszewski Stanisław – narodowość żydowska
84. Manicki Maciej – narodowość żydowska
85. Marczewski Marian – narodowość Polska
86. Marczewski Sławomir – narodowość Polska
87. Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
88. Matyjek Tadeusz – narodowość żydowska
89. Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
90. Miller Leszek – narodowość żydowska
91. Milner Kazimierz – narodowość żydowska
92. Miżejewski Cezary – narodowość żydowska
93. Modzelewski Kazimierz – narodowość żydowska
94. Murynowicz Alicja - narodowość żydowska
95. Musielak Kazimierz – narodowość żydowska
96. Nieporęt Włodzimierz – narodowość żydowska
97. Nowicka Irena Maria – narodowość żydowska
98. Nowaczek Wojciech – narodowość żydowska
99. Nowak Kazimierz – narodowość żydowska
100. Nowicki Józef – narodowość żydowska
101. Nowicki Roman – narodowość żydowska
102. Nycz Kazimierz – narodowość Polska
103. Oleksy Józef – narodowość żydowska
104. Olewiński Marek - narodowość żydowska
105. Olszewski Andrzej – narodowość żydowska
106. Ostrowska Małgorzata – narodowość Polska
107. Pająk Urszula – narodowość żydowska
108. Panek Jerzy – narodowość żydowska
109. Paniec Henryk – narodowość Polska
110. Pustusiak Longin – narodowość żydowska
111. Paszczyk Stanisław - narodowość żydowska
112. Pawlak Stanisław – narodowość Polska
113. Pawłowska Regina – narodowość żydowska
114. Piechota Jacek - narodowość żydowska
115. Piecka Mieczysław – narodowość żydowska
116. Piela – Mielczarek Elżbieta – narodowość żydowska
117. Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
118. Piotrowski Andrzej – narodowość żydowska
119. Plewa Siergiej – narodowość Polska
120. Pogoda Czesław – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Adamski Kazimierz – narodowość Polska
Andrykiewicz Jan – narodowość Polska
Bajołek Andrzej – narodowość Polska
Bartoszek Stanisław – narodowość żydowska
Bartoszewicz Zygmunt – narodowość żydowska
Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68. Michalik Józef – narodowość Polska
69. Michalski Marian – narodowość Polska
70. Michna Waldemar – narodowość Polska
71. Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
72. Mioduszewski Józef – narodowość Polska
73. Olszewska Maria – narodowość Polska
74. Opęchowski Wiesław – narodowość żydowska
75. Ozga Krystyna – narodowość Polska
76. Pawlicki Jacek – narodowość Polska
77. Pasoń Stanisław – narodowość Polska
78. Pawlak Mirosław – narodowość Polska
79. Pawlak Waldemar – narodowość Polska
80. Petryna Irena – narodowość Polska
81. Pęk Bogdan – narodowość Polska
82. Piątkowski Wiesław – narodowość Polska
83. Piechociński Janusz – narodowość Polska
84. Pieniądz Jan – narodowość Polska
85. Pietrzyk Lucyna – narodowość Polska
86. Pistelok Jerzy – narodowość Polska
87. Podkański Lesław – narodowość żydowska
88. Podkański Zdzisław – narodowość żydowska
89. Polański Tadeusz – narodowość żydowska
90. Pomirski Miron – narodowość żydowska
91. Półćwiartek Ignacy – narodowość Polska
92. Rychliczek Adam – narodowość żydowska
93. Rytych Grzegorz – narodowość Polska
94. Sabat Tadeusz – narodowość żydowska
95. Samborski Tadeusz – narodowość żydowska
96. Sawicki Marek – narodowość Polska
97. Serafin Władysław – narodowość Polska
98. Siedlecki Henryk – narodowość żydowska
99. Skubis Ireneusz – narodowość Polska
100. Sławecki Tadeusz – narodowość Polska
101. Smolarek Ryszard – narodowość Polska
102. Soska Jacek – narodowość Polska
103. Stanibuła Ryszard – narodowość Polska
104. Starownik Marian Roman – narodowość Polska
105. Stasiak Stanisław – narodowość Polska
106. Stasiak Wiesław – narodowość Polska
107. Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
108. Strąk Michał – narodowość żydowska
109. Szuszczewicz Zygmunt – narodowość żydowska
110. Sytek Tadeusz – narodowość Polska
111. Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
112. Szczepaniak Jan – narodowość Polska
113. Szczęsny Adam – narodowość Polska
114. Szymański Krzysztof – narodowość Polska
115. Ścierski Klemens – narodowość Polska
116. Śmietanko Andrzej – narodowość Polska
117. Święs Władysław – narodowość Polska
118. Świrepo Jan – narodowość żydowska
119. Tarczyński Antoni – narodowość Polska
120. Tomaszewski Władysław – narodowość Polska
121. Trawicki Krzysztof – narodowość Polska
122. Wierzbicki Janusz – narodowość Polska
123. Wiśniewski Andrzej – narodowość Polska
124. Wojciechowski Janusz – narodowość Polska
125. Wołek Jan – narodowość żydowska
126. Wójcik Stanisław – narodowość żydowska
127. Wrona Władysław – narodowość Polska
128. Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska

Błądek Lidia – narodowość Polska
Bogdan Henryk Ryszard – narodowość Polska
Bogusławski Włodzimierz – narodowość Polska
Bondyra Ryszard – narodowość żydowska
Borkowski Jan – narodowość żydowska
Bugaj Leszek – narodowość Polska
Bury Jan – narodowość Polska
Chojnacki Piotr – narodowość Polska
Choryngiewicz Henryk – narodowość żydowska
Cichosz Janusz – narodowość Polska
Ciecióra Jacek – narodowość Polska
Ciesielski Stanisław – narodowość żydowska
Cieślak Czesław – narodowość Polska
Dejmek Kazimierz – narodowość żydowska
Dobroński Adam – narodowość żydowska
Dobrosz Janusz – narodowość Polska
Dobrowolski Waldemar – narodowość Polska
Domagalski Alfred – narodowość Polska
Gałek Zbigniew – narodowość Polska
Gąsiorczyk Alojzy – narodowość Polska
Gietek Tomasz – narodowość Polska
Gnat Edward – narodowość żydowska
Gołębiowski Wiesław – narodowość Polska
Gruszka Józef – narodowość Polska
Grzyb Andrzej – narodowość Polska
Jagieliński Roman – narodowość Polska
Jasiński Władysław – narodowość żydowska
Grzyb Andrzej – narodowość Polska
Kalbarczyk Ryszard – narodowość żydowska
Kalemba Stanisław – narodowość Polska
Kalinowski Jarosław – narodowość żydowska
Kalisz Józef – narodowość żydowska
Kasprzak Mieczysław – narodowość Polska
Kiełczewski Leszek – narodowość Polska
Kisielewski Henryk – narodowość żydowska
Kołodziej Ryszard – narodowość Polska
Komornicki Jan – narodowość Polska
Kopczyk Jan – narodowość żydowska
Korczak Marian – narodowość Polska
Kossakowski Wiesław – narodowość Polska
Kotwicz Grażyna – narodowość Polska
Kowaczyk Tadeusz – narodowość żydowska
Kowalik Jan – nardowość Polska
Kozłowski Piotr – narodowość Polska
Król Marian – narodowość Polska
Kubik Jan - narodowość żydowska
Kujawa Ryszard – narodowość żydowska
Kurnatowska Maria – narodowość Polska
Kurzawa Jarosław – narodowość żydowska
Kusior Stanisław – narodowość żydowska
Łochowski Józef – narodowość Polska
Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
Machnio Bolesław – narodowość Polska
Madzia Tadeusz – narodowość Polska
Malinowski Andrzej – narodowość żydowska
Małachowska Aleksandra – narodowość żydowska
Masternak Stanisław – narodowość Polska
Maźkowiak Janusz – narodowość Polska
Mączewski Jan – narodowość Polska
Medwid Władysław – narodowość żydowska
Micewski Andrzej – narodowość żydowska
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129. Zegar Józef – narodowość Polska
130. Zych Józef – narodowość Polska
131. Żabiński Władysław – narodowość Polska
132. Żelichowski Stanisław – narodowość Polska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

UNIA DEMOKRATYCZNA
Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
Balicki Marek – narodowość żydowska
Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
Braun Juliusz Janusz – narodowość żydowska
Buczkowski Piotr – narodowość żydowska
Budnik Krzysztof – narodowość żydowska
Celiński Andrzej – narodowość żydowska
Chwat Leszek – narodowość żydowska
Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
Czech Mirosław – narodowość żydowska
Czernecki Andrzej – narodowość Polska
Dmochowska Maria – narodowość Polska
Dołowy Krzysztof – narodowość żydowska
Działoszyński Karol – narodowość żydowska
Fiedorowicz Czesław – narodowość żydowska
Figura Grzegorz – narodowość Polska
Frasyniuk Własysław – narodowość żydowska
Gaberle Andrzej – narodowość żydowska
Gawlik Radosław – narodowość żydowska
Geremek Bronsław – narodowość żydowska
Góralska Helena – narodowość żydowska
Imiołczyk Barbara – narodowość Polska
Janas Zbigniew – narodowość żydowska
Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
Koralewski Jerzy – narodowość Polska
Kracik Stanisław – narodowość Polska
Król Jan – narodowość żydowska
Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
Kuroń Jacek – narodowość żydowska
Labuda Barbara – narodowość żydowska
Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
Lityński Jan – narodowość żydowska
Luks Krzysztof – narodowość żydowska
Machowski Andrzej – narodowość żydowska
Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
Mączka Zbigniew – narodowość Polska
Milewski Zdobysław – narodowość żydowska
Niemcewicz Janusz – narodowość Polska
Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
Okoński Jan – narodowość żydowska
Olszowski Jan – narodowość żydowska
Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
Piekarska Katarzyna – narodowość żydowska
Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
Rulewski Jan – narodowość Niemiecka
Setnik Ryszard – narodowość Polska
Skowrońska-Łuczyńska Anna – narodowość żydowska
Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
Staręga-Piasek Joanna – narodowość żydowska
Stolzman Maria – narodowość żydowska
Suchcka Hanna – narodowość żydowska
Sypniewska Joanna – narodowość żydowska
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
Śledzińska-Katarasińska Iwona – narodowość żydowska
Święcicki Marcin – narodowość Polska
Taylor Jacek – narodowość żydowska
Trzcińska-Fajfrowska Maria – narodowość żydowska
Turko Ludwik – narodowość żydowska
Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
Wierchowicz Jerzy – narodowość Polska
Wolfram Krzysztof – narodowość żydowska
Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
Wujec Henryk – narodowość żydowska
Wyrowiński Jan – narodowość żydowska
Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
Zawiła Marcin – narodowość żydowska
Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
Zieliński Marek – narodowość żydowska
Zieliński Tadeusz – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

UNIA PRACY
Aumiller Andrzej – narodowość żydowska
Borowik Wojciech – narodowość żydowska
Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
Bujak Zbigniew – narodowość żydowska
Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
Faszyński Ryszard – narodowość żydowska
Grott Janusz – narodowość Polska
Hajduk Henryk – narodowość żydowska
Jakubczyk Zygmunt – narodowość żydowska
Januła Eugeniusz – narodowość Polska
Jaruga-Nowacka Izabela – narodowość żydowska
Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
Kaczmarek Bogusław – narodowość żydowska
Karpiński Sergiusz – narodowość żydowska
Kowalczyk Michał – narodowość żydowska
Lamentowicz Wojciech – narodowość żydowska
Licnerska Halina – narodowość Polska
Małachowski Aleksander – narodowość żydowska
Małachowski Mirosław – narodowość żydowska
Marciniak Grzegorz – narodowość żydowska
Marciniak Piotr – narodowość żydowska
Moszyński Tadeusz – narodowość Polska
Nałęcz Tomasz – narodowość żydowska
Napierała Konrad – narodowość żydowska
Nowak Ryszard – narodowość żydowska
Nowakowska Maria – narodowość Polska
Nowakowski Sławomir – narodowość Polska
Pankanin Piotr – narodowość żydowska
Pańtak Kazimierz – narodowość Polska
Pol Marek – narodowość żydowska
Polak Danuta – narodowość Polska
Rogowski Stanisław – narodowość żydowska
Siedlarek Artur – narodowość żydowska
Sienkiewicz Krystyna – narodowość Polska
Smółko Artur – narodowość żydowska
Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
Świerczyńska Beata – narodowość żydowska
Wiecheć Krzysztof – narodowość Polska
Zaborowski Jan – narodowość żydowska
Ziółkowska Wiesława – narodowość żydowska

41. Zysk Zbigniew – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aszyk Piotr – narodowość żydowska
Błasiak Wojciech – narodowość żydowska
Burski Ryszard – narodowość żydowska
Cygonik Grzegorz – narodowość żydowska
Czajka Andrzej – narodowość żydowska
Gąsienica-Łuczek Tadeusz – narodowość Polska
Kaczmarzyk Grzegorz – narodowość Polska
Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
Kaźmierczak Andrzej – narodowość żydowska
Kościelny Robert – narodowość Polska
Koza Janusz – narodowość żydowska
Kraus Janina – narodowość żydowska
Król Krzysztof – narodowość żydowska
Laga Krzysztof – narodowość Polska
Moczulski Leszek – narodowość żydowska
Ostoja-Owsiany Andrzej – narodowość żydowska
Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
Skrobisz Jan – narodowość żydowska
Słomka Adam – narodowość żydowska
Smykowski Leszek – narodowość Polska
Wilk Kazimierz – narodowość Polska
Wójcik Dariusz – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dyrda Danuta – narodowość żydowska
Eysymontt Jerzy – narodowość żydowska
Gąsienica-Makowski Andrzej – narodowość Polska
Gołaś Andrzej – narodowość żydowska
Gwiżdż Andrzej – narodowość Polska
Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
Kowolik Stanisław – narodowość Polska
Olszewski Ryszard – narodowość żydowska
Pietrzykowski Zbigniew – narodowość Polska
Pisarek Zdzisław – narodowość żydowska
Saar Paweł – narodowość żydowska
Szweda Bernard – narodowość żydowska
Szyc Hans – narodowość Niemiecka
Wielgus Marek – narodowość żydowska
Wuttke Jerzy – narodowość żydowska
Zieliński Leszek – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.

Czernek Joachim – narodowość Niemiecka
Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
Kurzbauer Roman – narodowość Niemiecka
Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

Czerwiński Lech – narodowość żydowska
Enling Bodo – narodowość żydowska
Gibuła Ryszard – narodowość żydowska
Graboś Witold – narodowość żydowska
Jankiewicz Paweł – narodowość żydowska
Jarmużek Zdzisław – narodowość Polska
Jarzembowski Ryszard – narodowość żydowska
Karbowski Jan – narodowość Polska
Kempka Dorota – narodowość żydowska
Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
Krupa Henryk – narodowość Polska
Kucharski Stanisław – narodowość Polska
Kuczyński Józef – narodowość żydowska
Kulak Zbigniew – narodowość żydowska
Kurczyk Grzegorz – narodowość żydowska
Kustrzeba Wanda – narodowość żydowska
Mąsior Bogusław – narodowość żydowska
Michaś Ireneusz – narodowość żydowska
Mulak Jan – narodowość żydowska
Nowak Zenon – narodowość Polska
Olszewski Wicenty – narodowość żydowska
Patyk Eugeniusz – narodowość Polska
Piwoński Zbyszko – narodowość żydowska
Rewaj Tadeusz – narodowość żydowska
Romańczuk Tomasz – narodowość żydowska
Rot Henryk – narodowość żydowska
Rzemykowski Tadeusz – narodowość żydowska
Sikorski Stanisław – narodowość żydowska
Szczepański Andrzej – narodowość żydowska
Szwonder Rajmund – narodowość Polska
Woźny Grzegorz – narodowość Polska
Wyględowski Mieczysław – narodowość żydowska

1.
2.
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6.
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13.
14.
15.
16.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Adamczuk Tomasz – narodowość żydowska
Adamiak Jan – narodowość polska
Antonowicz Jan – narodowość Polska
Borkowski Krzysztof – narodowość żydowska
Ceberek Stanisław – narodowość żydowska
Chorąży Jerzy – narodowość Polska
Daraż Adam – narodowość żydowska
Derkacz Jerzy – narodowość żydowska
Gajewski Sylwester – narodowość Polska
Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
Jankowski Romuald – narodowość Polska
Kanicki Henryk – narodowość żydowska
Karaś Roman – narodowość żydowska
Kienig Edward – narodowość żydowska
Kieszkowski Zdzisław – narodowość Polska
Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
Krakowski Czesław – narodowość żydowska
Kwiatkowski Marian – narodowość Polska
Lipczak Władysław – narodowość żydowska
Łopatowska Maria – narodowość żydowska
Maciołek Henryk – narodowość żydowska
Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
Matecki Wojciech – narodowość Polska
Ochwat Ryszard – narodowość żydowska
Olejnicka Anna – narodowość żydowska
Orzechowski Jan – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

SENAT
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ.
1.
2.
3.
4.
5.
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30.
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32.
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34.
35.
36.
37.

Adamski Jerzy – narodowość żydowska
Berny Maria – narodowość żydowska
Ciemniak Grażyna – narodowość żydowska
Cieślak Jerzy – narodowość Polska
Czarny Ryszard – narodowość żydowska
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Pastuszka Stefan – narodowość Polska
Protasowicki Mieczysław – narodowość żydowska
Sęk Jan – narodowość żydowska
Stępień Piotr – narodowość żydowska
Strażewicz Wacław – narodowość Polska
Struzik Adam – narodowość żydowska
Stypuła Jan – narodowość żydowska
Włodyka Mieczysław – narodowość Polska
Woś Adam – narodowość Polska
Żołyniak Ryszard – narodowość Polska

Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
Biliński Mieczysław – narodowość żydowska
Chełkowski August – narodowość żydowska
Chronowski Andrzej – narodowość żydowska
Jurczak Stefan – narodowość żydowska
Lackorzyński Leszek – narodowość żydowska
Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska
Tyrna Marcin – narodowość żydowska
Zarzycki Ireneusz – narodowość żydowska

1.
2.
3.
4.

Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
Okrzesik Janusz – narodowość żydowska
Simonides Dorota – narodowość żydowska

1.
2.

Janowska Zdzisława – narodowość żydowska
Minda Marek – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
Kruk Wojciech – narodowość żydowska

1.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”
Stokarska Jadwiga – narodowość żydowska

KLUB INTEGRACJI KATOLICKIEJ w BIAŁYMSTOKU
STOWARZYSZENIE RODZIN ARCHIDECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
1. Łękawa Barbara – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY „POROZUMIENIE LUDOWE”
Frączek Józef – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY „ZJEDNOCZENIE POLSKIE”
Grześkowiak Alicja – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY ALEKSANDRA GAWRONIKA
Gawronik Aleksander – narodowość żydowska

1.

KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY
Stokłosa Henryk – narodowość żydowska

1.

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka.

Antypolska działalność prezydenta, rządu, Sejmu i
Senatu przekonała Polaków, że Polską rządzi agenturalna władza
żydowska. Realizuje ona naszym kosztem interesy USA, Izraela,
EWG i Niemiec.
Wprowadza żydowsko-amerykańską i niemiecką
okupację Polski. Ta antypolska władza Żydów, nie zmieni swej
polityki, bo przez nią realizuje cele Zachodu dążącego do likwidacji
Polski i wyzysku Polaków.
Pogłębia się nędzę Narodu Polskiego, prowadzącą do
głodu, nawet dzieci oraz do samobójstw i przedwczesnej śmierci z
wycięczenia.
Powiększa się liczbę bezdomnych i bezrobotnych,
wyrzucanych z mieszkań, z gospodarstw rolnych, z pracy i z Polski
na przymusową emigrację.
Rozkłada się Polskę gospodarkę rolną i przemysłową,
wyprzedaje wraz z ziemią za bezcen obcokrajowcom, głównie
Żydom i Niemcom.
Niszczy się naukę, szkolnictwo, lecznictwo, sztukę i inne
dzidziny, pozbawiając Naród wszelkich możliwości rozwoju.
Niszczy się przemysł zbrojeniowy i Polskie Wojsko i
poddaje żydowsko-amerykańskiej i niemieckiej kontroli, aby
pozbawić Polskę wszelkiej obrony.
Osiedla się w Polsce obcokrajowców, zwłaszcza Żydów i
Niemców jako właścicieli, po to aby Polska nie była Krajem
Polaków.
Przeprowadza się rozbiór Polski przez tworzenie
euroregionów, które są formą przekazywania Ziem Zachodnich
Niemcom, a innych ziem pod zarząd EWG.
Jednoczy się Polskę z niemiecko-żydowskim EWG, aby
zlikwidować nasze Państwo i przejąć nasze wielkie bogactwa.
Wiąże się Polskę z NATO, tworzy brygady niemieckopolskie i wzywa do nas wojska amerykańsko-niemieckie, aby
broniły żydowskiej własności i władzy przed Polakami.
Przyjęty budżet państwa doprowadzi Polskę do jeszcze
większego zniszczenia, a Polaków do skrajnej nędzy.
Zjudaizowany episkopat nie zgodził się na zmniejszenie swych
nadmiernych dotacji z budżetu i oddania ich części na głodujące
dzieci, bezrobotnych i emerytów. Tymczasem Kościół jest jedną z

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM

1.

KOMITET WYBORCZY „SOLSKA”
Solska Elżbieta – narodowość żydowska

Do wszystkich Polek i Polaków!
Do robotników, rolników, przedsiębiorców, inteligencji!
Do pracujących i bezrobotnych! Do młodzieży i emerytów!
Do Wojska Polskiego i Policji!

UNIA PRACY

Bachleda-Księdzularz – narodowość Polska
Religa Zbigniew – narodowość żydowska

1.

Oświadczenie z marca 1993 roku

UNIA DEMOKRATYCZNA

1.
2.

KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA
Madej Jerzy – narodowość żydowska

Powyższe dane o narodowości członków Sejmu i Senatu
przekazali nam między innymi posłowie Polacy, ustalając je
według pochodzenie i działalności poszczególnych posłów i
senatorów.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK
ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

68

możliwość wieloletniego uwięzienia bez wyroku sądowego, to
możliwość utraty zdrowia, a nawet życia.
Dlatego w obronie swojej wolności, swego zdrowia i życia
ukrywam się od 12 maja 1992 roku, kiedy to władza wydała nakaz
aresztowania mnie i zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym.
Jestem pierwszym prześladowanym za przekonania polityczne w
Polsce post-komunistycznej. Władza bezprawnie i bez sądu
odebrała mi prawo do osobistej wolności, głoszenia poglądów i
działalności politycznej. Władza naruszyła godność mojej osoby
oraz sprawowanych przeze mnie stanowisk – przewodniczącego
Polskiej Wspólnoty Narodowej i współprzewodniczącego
Słowiańskiego Soboru. Jest to próba ośmieszenia i zastraszenia
nie tylko mnie, ale całej opozycji politycznej prowadzącej walkę z
władzą.
Skierowanie mnie na badania psychiatryczne, jako
oskarżonego w procesie politycznym, jest pierwszym takim
przypadkiem w sądownictwie polskim. Podstawę temu dał paragraf
65, wprowadzony na wzór ZSRR do polskiego Kodeksu Karnego w
1969 roku przez rządzącą wówczas partię komunistyczną.
Kierowane dzisiaj polityka na badania psychiatryczne jest
kontynuacją zbrodniczych praktyk komunistycznych przez obecną
władzę Polski. Taka „psychiatryczna” metoda niszczenia opozycji
politycznej ZSRR była użyta wobec kilkunastu tysięcy osób
przetrzymywanych dziesiątki lat w zamkniętych szpitalach i
poddawanych zbrodniczym eksperymentom. Badaniami
psychiatrycznymi zabito 25% spośród nich, a 75% okaleczono
umysłowo.
W imię dziesiątek tysięcy psychiatrycznych
prześladowanych i zabijanych ludzi, domagam się zniesienia
zbrodniczego paragrafu 65 Kodeksu Karnego, hańbiącego polskie
prawodawstwo i sądownictwo. Jest on sprzeczny z zasadami
wolności, sprawiedliwości i demokracji. Jest sprzeczny z Prawami
Człowieka i Obywatela przyjętymi przez ONZ i wiele Krajów
Świata. Jest szkodliwy i niebezpieczny dla człowieka. Umożliwiają
nadużywanie władzy przeciwko człowiekowi.
Domagam się jawnej rozprawy sądowej i udowodnienia
mi winy lub uniewinnienia mnie. Tymczasem, władza chce
zastąpić rozprawę sądową bezprawnym i bezterminowym
uwięzieniem mnie w szpitalu dla umysłowo chorych, aby tam
badaniami psychiatrycznymi móc mnie okaleczyć lub zabić.
Domagam się moralnego i materialnego odszkodowania
za bezprawne prześladowanie mnie przez obecną władzę Polski.
Spowodowało ono roczne życie w ukryciu, w ciągłym zagrożeniu.
Poniesione straty moralne, fizyczne i materialne są bardzo duże.
Domagam się również odszkodowania za prześladownie
mnie w okresie komunistycznym. Jego przejawem były
aresztowania, konfiskaty mienia, wyrzucenia z pracy, w tym
pozbawienie mnie pracy na Uniwersytecie Warszawskim i
uniemożliwienie uzyskania doktoratu oraz internowanie w okresie
stanu wojennego.
Domagam się rozpatrzenia sprawy niezawisłości
sądownictwa polskiego. Fakty wskazują na to, że ulega ono
politycznym naciskom obcej władzy.
Domagam się w związku z powyższą sprawą zbadania
roli prezydenta Wałęsy w inspirowaniu stosownych wobec mnie,
bezprawnych represji sądowych. W odbytej ze mną 29 maja 1991
roku rozmowie telefonicznej prezydent Wałęsa groził mi
aresztowaniem albo skierowaniem do prokuratora lub psychiatry
jeśli nie przestanę krytykować jego i całej władzy. Było to
zastraszenie i szantaż, któremu nie uległem. Dlatego prezydent
Wałęsa spełnił swoją groźbę i nakazał skierować mnie do

najbogatszych instytucji w Polsce, a hierarchowie kościelni, wraz z
członkami władzy, są najbogatszymi ludźmi w Kraju. Skoro
przysięgali służbę Bogu i bliźniemu przy święceniach kapłańskich,
powinni dla bliźniego służyć, a nie za duchową pomoc (pochowek,
chrzest, ślub) określać sumę i to często w dolarach.
Nie tolerujmy dłużej tej nielegalnej i wrogiej władzy
okupacyjnej, która celowo prowadzi Polskę i Polaków do zagłady.
Mamy pełne demokratyczne prawo wyboru legalnej polskiej
władzy. Żądajmy wszelkimi sposobami natychmiastowych
wyborów do Sejmu, Senatu i na Prezydenta oraz utworzenia
nowego Rządu. Nie wybierajmy żadnych partii, ani osób z
obecnego Sejmu, Senatu i Rządu, bowiem wszystkie one ponoszą
winę za niszczenie Polski. Nie wierzmy takim Żydom. Udają
przeciwników żydowskiej władzy Wałęsy, Suchockiej,
Chrzanowskiego, Kwaśniewskiego (dziś) i innych, a wszyscy
razem są jedną przestępczą mafią żydowską, która rujnuje Polskę i
swoimi udawanymi kłótniami naigrywa się z Polaków.
Odrzućmy skompromitowany komunizm, kapitalizm,
Solidarność i klerykalizm. Wybierzmy Polski Nacjonalizm! Tylko on
uratuje Polskę! Stańmy wszyscy do wyborów i wybierzmy
Polaków, narodowców, działaczy Polskiej Wspólnoty Narodowej!
Polska jest jednym z najbogatszych Krajów Europy.
Rządzona przez Polaków stanie się wkrótce samodzielna i
zasobna, a Polacy uzyskają wolność, pracę i dobrobyt!
Polacy! Pokażmy polską demokrację, usuńmy żydowskolichwiarską władzę i zaprowadźmy w Polsce narodowy porządek!
Stańmy do walki o niezależną Polskę dla POLAKÓW.
Bolesław Tejkowski.
Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich
Z 6 kwietnia 1993 roku.
Domagam się uchylenia postanowienia Sądu
Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy – VI Wydział
Karny, sygnatura akt VI K 1048/91, kierującego do mnie 17 marca
1992 roku na przymusowe badania psychiatrzyczne w zamkniętym
szpitalu dla umysłowo chorych.
Jako opozycyjny polityk, przewodniczący Polskiej
Wspólnowy Narodowej – legalnej partii politycznej biorącej udział w
wyborach oraz kandydat tej partii na Prezydenta Polski zostałem
oskarżony o lżenie i poniżanie władzy – Prezydenta, Rządu, Sejmu
i Senatu, Papieża i Episkopatu, religii katolickiej i mojżeszowej oraz
Narodu żydowskiego i niemieckiego, a także nawoływanie do
waśni narodowościowych i wyznaniowych.
Tak oceniła prokuratura moją opozycyjną działalność
polityczną, prowadzoną w imieniu setek tysięcy naszych
zwolenników, oskarżająca władzę o niszczenie Polski i Polaków,
odczuwane przez większość Narodu. Takie oskarżenia władzy
wyrażają publicznie dziesiątki tysięcy ludzi.
Sąd, zamiast mnie sądzić i wydać wyrok, postanowił
zamknąć w szpitalu dla umysłowo chorych. Tym samym uchylił się
od rozpatrzenia słuszności przedstawianego mi aktu oskarżenia.
Zachodzi podejrzenie, że sąd uległ naciskowi władzy obawiającej
się rozprawy sądowej. Mogłaby ona potwierdzić prawdziwość
zarzutów, które stawiam władzy. Dlatego nie dopuszczono do
mojej rozprawy sądowej i uznano mnie chorym umysłowo. W ten
sposób, moją działalność i krytykę władzy, chciano pozbawić
wiarygodności, a mnie wyizolować społecznie.
Z doświadczenia wiadomo, że przymusowe badania
psychiatryczne w zamkniętym szpitalu dla umysłowo chorych, to
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psychiatry. Jak podał dziennik „Trybuna” z dnia 26 maja 1992 roku,
w pierwszym dniu rozmów w Warszawie z prezydentem Izraela –
Herzogiem, prezydent Wałęsa powiedział, że antysemityzm nie
przybrał form zarganizowanych, do parlamentu nie wszedł nikt
głoszący programowo antysemityzm, a jego czołowy rzecznik
został skierowany na badania psychiatryczne. Prezydent Wałęsa,
bez orzeczenia sądowego, w publicznym przemówieniu, na
oficjalnym spotkaniu międzypaństwowym szkalował mnie
nazywając chorym umysłowo, którego on już skierował na badania
psychiatryczne. To przemówienie i poprzednia rozmowa
telefoniczna może wskazywać, że głównym inicjatorem skazania
mnie na badania psychiatryczne jest prezydent Wałęsa, którego
decyzji podporządkował się Sąd Rejonowy.
Domagam się wszczęcia postępowania sądowego wobec
prezydenta Wałęsy, którego oskarżam o..
-stosowanie wobec mnie i innych polityków metod szkalowania,
zastraszania, szantażu i policyjnych represji.
-nałożenia na mnie bezprawnych repreji sądowych w postaci
badań psychiatrycznych, których intencją jest dokonanie
zabójstwa.
-łamanie niezawisłości sądów przez narzucanie im swoich decyzji
-niszczenie Polski i Polaków przez celowo podejmowane decyzje
polityczne i gospodarcze o charakterze antypolskim.
Znaleźliśmy się ponownie jako Naród w sytuacji
wielkiego zagrożenia. Po przestępczej władzy komunistycznej
nastała władza solidarnościowa, krocząca znowu drogą
przestępstw i rujnowania polskiego interesu narodowego. Władza
ta dopuściła się zorganizowanej grabieży polskiego majątku
narodowego przez obcy kapitał, dopuściła się materialnego
maltretowania milionów głodzonych ludzi. Zaś wobec osób
występujących przeciwko tym nieprawościom władza Wałęsy
stosuje represje polityczne, ograniczając wolność i demokrację.
Na przykładzie mojej sprawy i ogólnej systuacji Kraju,
należy zastanowić się, u jakich to osób, spośród obecnej władzy w
Polsce powstają zamysły nowych zbrodni? Jakie to osoby, spośród
rzeczników prawa i moralności udają, że o niczym nie wiedzą? W
jaki sposób ci ludzie chcą się w przyszłości tłumaczyć przed
Narodem ze swego postępowania? Czy sądzą, że zbrodnie
solidarnościowe nie będą odkryte?
Nie wolno szydzić z moralności i z prawa, z wolności i ze
sprawiedliwości! Nie wolno deptać praw Człowieka i Narodu, bo
winowajców zawsze dosięga zasłużona kara!
Oczekuję szybkiego i sprawiedliwego rozpatrzenia moich
żądań. Pismo otrzymały krajowe i międzynarodowe organy
sprawiedliwości i obrony praw człowieka.

Jugosłowiańskiego. Dokonano zbrodniczego podziału Narodu
Serbskiego między Nową Jugosławią, a oderwaną od niej Bośni i
Hercegowiną, w której celowo sprowokowano wojnę między
Serbami, Chorwatami i Muzułmanami. USA podsyca tę wojnę, aby
walczące strony wykrwawić i łatwiej opanować.
Za tę wojnę USA obwinia tylko Serbów i tylko przeciwko
nim stosuje blokadę, oraz zamierza użyć wojska, zarówno w Bośni
i Hercegowinie, jaki i w Nowej Jugosławii. Celem USA jest podbój
Narodu Serbskiego i Nowej Jugosławii jako jedynego Narodu, i
jedynego Państwa w Europie, czynnie przeciwstawiającego się
złowrogiej dominacji amerykańskiej, utrudniającego Amerykanom i
Niemcom opanowanie wszystkich Krajów Bałkańskich.
Wzywamy wszystkie Państwa Świata, a zwłaszcza
Państwa Słowiańskie, wzywamy Rosję, Japonię i Chiny, aby nie
dopuściły do agresji wojsk NATO i jakichkolwiek winnych wojsk na
Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Nową Jugosławię. Bez wrogiej
ingerencji USA, EWG i Watykanu zwaśnione strony same dojdą do
porozumienia.
Jedynym słusznym sposobem zażegnania
sprowokowanego przez USA i EWG konfliktu jest umożliwienie
ponownego połączenia się bośniackich Serbów z Serbią i Nową
Jugosławią, a bośniackich Chorwatów z Chorwacją.
Wyrażamy nadzieję, że uwolnione od amerykańskiej i
niemieckiej przemocy Słowenia, Chorwacja, Nowa Jugosławia,
czyli Serbia i Czarnogóra oraz Macedonia zdecydują się na
wspólne przymierze, które uchroni te bratnie Słowiańskie państwa
przed okupacją USA i EWG, a zwłaszcza Niemiec, Włoch i Turcji.
Broniąc Wielkiej Serbii i Nowej Jugosławii oraz
pozostałych Państw Jugosłowiańskich przed agresją USA, EWG i
NATO bronimy Polski, której również narzuca się okupację
żydowko-amerykańską i niemiecką, narzuca się związek z EWG i
NATO, odbierający Polsce narodową i państwową niepodległość.
Losy Polski wiążemy w przymierzu z Serbią i z całą
Jugosławią, w przymierzu ze wszystkimi narodami i Państwami
Słowiańskimi, tworzącymi Wielką Wspólnotę Słowiańską!
Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski.

Oświadczenie z czerwca 1993 roku
Polki i Polacy!
Robotnicy, Rolnicy, Przedsiębiorcy, Inteligenci!
Pracujący i Bezrobotni! Młodzi i Emeryci!
Żołnierze i Policjanci!
Polską rządzi bezprawnie agenturalna władza Żydów,
wprowadzając żydowsko-amerykańską i niemiecką okupację. Ta
narzucona z zewnątrz władza celowo niszczy Polskę i Polaków,
realizując naszym kosztem interesy USA, Izraela, EWG, w tym
Niemiec.
Ośrodkiem antypolskiej władzy i całego zła panującego w
Polsce jest Żyd – Wałęsa i jego kancelaria, złożona z Żydów –
agentów Mossadu i CIA – Milewskiego, Wachowskiego,
Drzycimskiego, Olechowskiego, Falandysza, Ziółkowskiego,
Cybuli. Takiemu prezydentowi podlegał rząd Suchockiej złożony
wyłącznie z Żydów. Dla ratowania tej antypolskiej, prezydenckorządowej władzy przed słusznym gniewem Narodu, Wałęsa
rozwiązał Sejm i Senat, nie dopuszczając do odwołania
znienawidzonego rządu, czego domagała się większość Polaków.
W ten sposób Wałęsa i Suchocka ułatwili sobie przyspieszone
rujnowanie Polski i zaprzedawanie nas obcym, na podstawie

Bolesław Tejkowski.

Oświadczenie z dnia 17 grudnia 1993 roku
Wolność dla Jugosławii.
Polska Wspólnota Narodowa potępia politykę agresji USA, Niemiec
i pozostałych Państw wobec Bośni i Hercegowiny, a zwłaszcza
Serbii i Nowej Jugosławii.
Wojna domowa i rozbicie Jugosławii jest dziełem USA,
Watykanu i EWG, które od 1990 roku rozpoczęły niszczenie tego
niezależnego, wielonarodowego Państwa Słowiańskiego i
narzucanie mu siłą swej dominacji. Oderwanie od Jugosławii
Słoweniii i Chorwacji uzasadniono wolą ich Narodów do życia w
osobnych Państwach. Ale oderwanie od Jugosławii, Bośni i
Hercegowiny, zamieszkałej w większości przez Serbów, jest
niczym już nie uzasadnionym niszczeniem niepodległego Państwa
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Polski obcym, tak jak to robi Wałęsa i Suchocka, a przedtem
Olszewski.
Dlatego Polska Wspólnota Narodowa obejmując władzę
zapewni natychmiastowe i pełne wykorzystanie siły roboczej i
potencjału produkcyjnego oraz zachowanie całej gospodarki w
polskich rękach, przez realizację narodowego programu
wyborczego:

antypolskiego budżetu i programu powszechnej prywatyzacji,
stanowiącej wyprzedaż wszystkiego obcemu kapitałowi.
Z nakazu Wałęsy i Suchockiej zwiększa się nędzę
Narodu Polskiego, powodującą głód, nawet dzieci, oraz
samobójstwa i przedwczesną śmierć z wycieńczenia.
Powiększa się liczbę bezdomnych i bezrobotnych,
wyrzuconych z mieszkań, z gospodarstw rolnych, z pracy oraz z
Polski na przymusową emigrację.
Rozkłada się polską gospodarkę rolną i przemysłową,
wyprzedaje ją wraz z ziemią i mieszkaniami za bezcen
obcokrajowcom, głównie Żydom i Niemcom.
Niszczy się naukę, szkolnictwo, lecznictwo, sztukę i inne
dziedziny, pozbawiając Naród wszelkich możliwości rozwoju.
Niszczy się przemysł zbrojeniowy i Wojsko Polskie,
zmniejszając je i poddając amerykańsko-niemieckiej kontroli, aby
pozbawić Polskę wszelkiej obrony.
Osiedla się w Polsce obcokrajowców, Żydów i Niemców,
jako właścicieli, aby Polska nie była Krajem Polaków.
Przeprowadza się rozbiór Polski przez tworzenie
euroregionów, jako sposób przekazywania Ziem Zachodnich
Niemcom, a innych polskich ziem pod zarząd EWG.
Jednoczy się Polskę z żydowsko-niemieckim EWG, aby
zlikwidować nasze Państwo i przejąć nasze wielkie bogactwa.
Wiąże się Polskę z NATO, tworzy brygady niemieckopolskie i wzywa wojska amerykańsko-niemieckie, aby broniły
żydowskiej własności i władzy przed Polakami.
Nie tolerujemy dłużej niszczenia Polski i Polaków przez
lichwiarsko-żydowską władzę. Zmusimy strajkami i manifestacjami
Wałęsę, Suchocką i rząd do zmiany niszczącego nas budżetu,
zwiększenia płac, rent, emerytur i zasiłków na dzieci, zwiększenia
nakładów na służbę zdrowia, oświatę, naukę i obronę. Są na to
pieniądze w bogatej Polsce, rabowanej przez obcy kapitał,
przejmujący za bezcen naszą gospodarkę. Dlatego żądajmy
zakazu wyprzedaży obcokrajowcom polskiego majątku
narodowego. Żądajmy pełnego zatrudnienia, oddłużenia
przemysłu, rolnictwa, szkół i szpitali, obniżenia podatów, procentów
od kredytów, czynszów i opłat mieszkaniowych. Żądajmy
utrzymania przemysłu zbrojeniowego i Wojska Polskiego,
rozwiązanie euroregionów i zakazu osiedlania się w Polsce
obcokrajowców. Nie dopuśćmy do włącznia Polski w żydowskoniemieckie EWG i wkroczenia do nas wojsk NATO. Zmuśmy
Wałęsę i (dziś Kwaśniewskiego) do ustąpienia i wybierzmy nowego
Prezydenta – POLAKA!.
Wybory do Sejmu i Senatu to możliwość zmiany władzy z
żydowskiej na polską. Nie wybierajmy żadnych partii oraz osób z
dotychczasowego Sejmu, Senatu i Rządu, wszystkie one ponoszą
winę za niszczenie Polski. Nie wierzmy Żydom – niszczycielom
Polski takim jak:
Olszewski, Parys, Maciarewicz, Krzaklewski, Moczulski,
Kwaśniewski i inni. Udają oni przeciwników żydowskiej władzy
Wałęsy i Suchockiej, a wszyscy razem są jedną, przestępczą mafią
żydowską, która rujnuje Polskę i swoimi udawanymi kłutniami
naigrywuje z Polaków.
Odrzućmy skompromitowany komunizm, kapitalizm,
solidarność, klerykalizm. Wybierzmy Polski Nacjonalizm jako
program Polskiej Wspólnoty Narodowej. Tylko nacjonalizm uratuje
Polskę. Tylko nacjonalistycznie rządzona Polska wykorzysta swoje
wielkie bogactwa i natychmiast poprawi wszystkim warunki życia, a
wkrótce zapewni dobrobyt. Ale dobrobyt zapewnia się utrzymaniem
gospodarki w polskich rękach oraz pracą i produkcją, a nie
bezrobociem, zmniejszeniem produkcji, pożyczkami i wyprzedażą

-Oddłużenie przemysłu i rolnictwa, przywracające im pełną
zdolność wytwórczą.
-Zniesienie popiwku i obniżenie podatku od 10% do 20% dochodu i
od 5% do 10% płac.
-Wprowadzenie łatwo dostępnych nieoprocentowanych kredytów
na cele publiczne i nisko oprocentowanych na cele prywatne, a
utrzymanie banku jako obiektu państwowego.
-Oddłużenie nauki i oświaty, służby zdrowia i zwiększenie
nakładów na te dziedziny.
-Pełne zatrudnienie likwidujące bezrobocie i emigrację przez
wykorzystanie rezerw produkcyjnych, ponowne uruchomienie
zamykanych przedsiębiorstw i roboty publiczne.
-Podniesienie płac, rent, emerytur i zasiłków na dzieci, aby
zapewnić najniżej zarabiającym minimum socjalne, czyli dostatnie
jedzenie, ubranie i mieszkanie.
-Przekazanie potrzebującym 40 tysięcy mieszkań na
długoterminowy kredyt
-Przyznanie wszyskim lokatorom, mieszkań na własność i
obniżenie opłat mieszkalnych, zaspokojenie przez rozwój
budownictwa w ciągu 2 lat potrzeb mieszkaniowych.
-Zakaz wyprzedaży obcokrajowcom wszelkich nieruchomości i
ponowne przejęcie na własność wszystkich obiektów dotąd
sprzedanych z Polski.
-Utrzymanie państwowej własności wód, lasów, kopalń, hut,
przedsiębiorstw zbrojeniowych, energetycznych, łączności i
transportu oraz prywatyzacja na rzecz Polaków 2/3 pozostałego
przemysłu i PGR-ów, zwłaszcza na rzecz ich pracowników i
chłopów.
-Przekazanie załogom pracowniczym 49% własności każdego
przedsiębiorstwa.
-Oparcie rolnictwa o dotychczasową i nienaruszoną chłopską
własność rodzinną.
-Rozwój własnego, wielkiego wydobycia ropy naftowej, gazu
ziemnego i rud metali.
-Zapewnienie bezpłatnych leków i leczenia przez obowiązkowe
ubezpieczenia.
-Ustanowienie 12 letniego, obowiązkowego i bezpłatnego
nauczania państwowego.
-Rozwiązanie euroregionów stanowiących próbę rozbioru Polski
oraz zakaz osiedlania się w Polsce obcokrajowcom i zakaz
obecności wojsk obcych.
-Utrzymanie stanu Wojska Polskiego w granicach 400 tysięcy
żołnierzy.
-Nie wstąpienie Polski do wrogiego nam, żydowko-niemieckiego
EWG i NATO.
-Zawarcie polityczno-gospodarczo-wojskowego przymierza Polski
ze wszystkimi Państwami Słowiańskimi, zwłaszcza z Czechami,
Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą, Rosją i Nową Jugosławią oraz
współpraca gospodarczą ze wszystkimi Krajami Świata.
Nasz realny program ocali Polskę i Polaków, przyniesie
natychmiastową poprawę sytuacji materialnej, a w ciągu 2 lat
zapewni wszystkim dobrobyt, równy zachodnio-europejskiemu.
Takie są możliwości Polski jako jednego z najbogatszych Krajów
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Europy. Takie są możliwości nacjonalizmu, który w Polsce uczyni
to co wcześnej uczynił w Japoni. Nacjonalizm wyzwala potężną
zbiorową siłę, prowadzącą do wielkiej wytwórczości, dobrobytu i
rozwoju. Nacjonalizm da nam bogactwo i wielkość! Polacy! Weźmy
wszyscy udział w wyborach! Tylko wtedy wygramy! Głosujmy na
Polską Wspólnotę Narodową! Nasi kandydaci są Polakami! Wsród
wszystkich innych partii przeważają Żydzi. Wybierzmy Polski
Nacjonalizm i powierzmy władzę Polskiej Wspólnocie Narodowej!
Uzyskamy wkrótce Polskę wolną, silną i bogatą, Polskę dla
Polaków żyjących w narodowym porządku, wolności i dobrobycie!
Niech żyje Polska!

mordowali Żydzi z UB, na oczach rodziców, by wymusić na nich
zeznania. Zbrodnia pod Garwolinem w 1945 roku jest tego
straszliwym przykładem.
Oto relacja przypadkowego świadka: „Na oczach bitego
ojca i matki – polskich partyzantów, bito i kaleczono ich 2-letnie, 4letnie i 6-letnie dzieci. Czynili to trzej Żydzi z NKWD i UB.
Następnie oślepili dzieci, a potem zabili ojca. Matka umarła sama
ze zgryzoty. Wtedy zabili także dzieci”.
Polacy cierpią po cichu i nie obnoszą się ze swoimi
cierpieniami. Ale czas, by mówić o nich głośno i ukazywać
winowajców, nadszedł.
Po uroczystościach warszawskich Premier Izraela
powiedział w Oświęcimiu: „Nie zapomnimy i nie przebaczymy”.
My – Polacy też mówimy, że Żydom i Niemcom nie
zapomnimy i nie przebaczymy zbrodni dokonanych na Polskim
Narodzie. Tym bardziej, że dzisiaj Żydzi i Niemcy w przyjaźni z
sobą, popełniają znowu zbrodnie na Polskim Narodzie. Rządzą
nami niszcząc nas okrutnie. Zabierają nam nasz majątek, skazują
nas na nędzę, niewolę i wynarodowienie. Dziś w Polsce głodują i
umierają polskie dzieci. Dzieci żydowskie w Polsce żyją w
wyjątkowym luksusie.

Bolesław Tejkowski.

Wyjaśnienia nieodzowne.
18 kwietnia w Warszawie odbyła się manifestacja na Placu Trzech
Krzyży. Janusz Bober, zastępca przewodniczącego Polskiej
Wspólnoty Narodowej, odczytał powyższe oświadczenie. Ale kiedy
to nasi manifestanci rozpoczęli pochód, zostali zatrzymani i pobici
przez Policję przy Nowym Świecie. Około 60-ciu spośród nich
aresztowano. Policja zabrała wszystkie biało-czerwone flagi,
transparenty, ulotki i tuby oraz skierowała do Kolegium d/s
Wykroczeń, oskarżenie przeciwko uczestnikom manifestacji.
Polakom z biało-czerwonymi flagami władza nie pozwoliła przejść
ulicami Warszawy i uczcić polskich oficerów, zamordowanych
przez Żydów w Katyniu. Natomiast Żydzi z flagami izraelskimi,
manifestowali w całej Warszawie pod ochroną policji. Dla Żydów w
Warszawie są już nie tylko kamienice ale i ulice, a dla Polaków
ciemnice w policyjnym areszcie.
Wałęsa w tym czasie ściskał się z Papieżem „ładując
akumulatory” dla większego represjonowania i okradania Polaków.
Naradzał się także, w jaki sposób wytłumaczyć narodowi usunięcie
klasztoru karmelitanek spod obozu oświęcimskiego, do którego
chcą mieć wyłączne prawo Żydzi. Ale w Oświęcimiu najwięcej
zginęło Polaków, którym Żydzi chcą bezpodstawnie to święte
miejsce odebrać. Chodzi o to, by Świat myślał, że w czasie wojny
cierpieli tylko Żydzi.
W dniu 19 kwietnia Żydzi uczcili w Warszawie rocznicę
powstania w Gettcie warszawskim, a właściwie rocznicę buntu
żydowskiej policji getta przeciwko swym niemieckim panom, którym
do tamtej pory służyła. Żydowska uroczystość w Warszawie miała
sugerować, jakoby Żydzi byli jedynymi ofiarami wojny. Żydzi
obnoszą się ze swoimi cierpieniami, czyniąc z nich propagandę dla
swych politycznych celów. Wykorzystują cierpienia do wymuszania
na Narodach świadczeń na swoją korzyść. Dowodzi tego
oświadczenie Światowego Kongresu Żydów, które już nazajutrz po
warszawskich uroczystościach, obwieściło Światu, że Żydzi we
wszystkich Krajach Europy muszą odzyskać całą własność
posiadaną przez Żydów zamieszkujących te Kraje przed wojną. A
więc Żydom chodziło o to, by ukazać Światu swoje cierpienia,
których zadośćuczynieniem ma być uzyskanie potężnej własności
kosztem wielu Narodów.
My – Polacy cierpimy w milczeniu. Nie wykorzystujemy
cierpień dla celów materialnych, a cierpieliśmy i cierpimy więcej niż
Żydzi. Polaków, z rąk niemieckich i żydowko-sowieckich, zginęło
więcej niż Żydów. Najwięcej cierpiały Polskie dzieci, palone
żywcem przez Niemców wraz ze swymi rodzicami i domostwami.
Były zamrażane przez Żydów z NKWD na śmierć, w dalekich
transportach kolejowych na Wschód. To Polskie Dzieci,
zamarżnięte na lód, wyrąbywali kilofami żydowscy siepacze z
kolejowych wagonów. To polskie dzieci po wojnie kaleczyli i

Policjanci Polscy! Nie brońcie żydowskiej władzy
Wałęsy, Kwaśniewskiego, przed młodzieżą! Nie bijcie
manifestujących Polaków i polskiej młodzieży! Polacy
manifiesujący przeciwko żydowskiej władzy walczą również o
Wasze dobro. Kiedy władza żydowska utrzyma się w Polsce dłużej,
to i Wy – policjanci też będziecie zagrożeni. Przyjdzie do Polski, na
Wasze miejsce, żydowska policja międzynarodowa. Pamiętajcie,
że w Katyniu także ginęli z rąk Żydów Wasi poprzednicy –
przedwojenni polscy policjanci. Zwróćcie się przeciwko rządzącym
Żydom. Brońcie Polski i Polaków przed Żydami!
Żydzi szanują tylko silnych. Niemców szanują, bo ci ich
tępili, a Polakami pogardzają, bo ich bronili.
Nie pojednanie i wspólne bytowanie w Polsce, ale
rozstanie, jest nakazem chwili dla Żydów i Polaków! Żydzi nie chcą
wspólnego bytowania, lecz wyłącznego panowania.
Żydzi muszą odejść. Muszą odejść od władzy i muszą
odejść z Polski – dla naszego i swojego własnego dobra.
Polska bez Żydów, Polska dla Polaków i rządzona przez
Polaków to jedyne słuszne i sprawiedliwe rozwiązanie, które
zapewni Polakom pokój i bezpieczeństwo we własnym Kraju.
Umożliwi nam stoworzenie Wielkiej
Polski narodowej, wolnej, silnej i bogatej!
Taka jest nasza walka o Polskę!
Wygramy Walkę o Polskę!
Polska jest nasza i nasze jest Zwycięstwo!
Bolesław Tejkowski.

POSŁANIE
Wchodzimy w epokę nacjonalizmu. Jest on naturalną i
postępową oraz powszechną tendencją światową, objemującą
coraz więcej narodów, których rozwój skutecznie dynamizuje.
Nacjonalizm dąży do przodowania Narodu jako wspólnoty, jako
zbiorowości wszystkich jego członków. Jest więc największym i
najsilniejszym czynnkikiem rozwoju. Narody odwracające się od
nacjonalizmu skazują się na nidorozwój i uzależnienie, tak jak
Polska. Narody odwołujące się do nacjonalizmu w największym
zagrożeniu wojennym ratują swe istnienie i zwyciężają. Narody
72

gdyż przeciwko nim jest cały krzywdzony przez nich Świat, cała
ludzkość, która się tego nie domyśla.
Naród Polski musi uwierzyć w swoje zwycięstwo. Polacy
wygrają na pewno, bo z nami jest Bóg i dziejowa sprawiedliwość.
Naród Polski musi uwierzyć w swoje posłannictwo. Musi uwierzyć
w swoją wielkość. Musimy zachować Polskę i przywrócić jej
wielkość, bowiem mamy do spełnienia dziejową misję. Mamy
ukazać Narodom Europy nowy ustrój narodowy, który zastąpi
międznarodowy lichwiarski kapitalizm.
Mamy ukazać ideę narodowego porządku Świata, który
zastąpi obecny porządek żydowsko-amerykański. Mamy powołać
Wspólnotę Słowiańską, przymierze wszystkich Państw i Narodów
Słowiańskich, które przyniesie Polsce potęgę i sławę! Po epoce
romańskiej i germańskiej następuje w Europie epoka słowiańska.
To Słowiańskie Narody z Narodem Polskim na czele, tworzą dziś
zasady nowego ładu, opartego o pokojowe współistnienie
odrębnych i niezależnych Narodów, rządzonych wyłącznie przez
własnych członków. Każdy bowiem Naród stanowi niepowtarzalną
wartość, dla swoich członków nadrzędną.
Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami, dziedzicami
dziejowej sławy Narodu Polskiego. Bądźmy dumni z Polskości, bo
Polska ma wielką przeszłość i wspaniałą przyszłość. Stoją przed
nami niezwykłe możliwości rozwoju.
Musimy miec w sobie wielkość, aby doprowadzić do
wielkości Polski. Zniszczymy w sobie małość, którą wróg
zaszczepia w nas od wielu pokoleń. Ta małość to pokora i
ustępowanie każdemu. Ta małość to tolerowanie złej władzy i
błaganie o jej litość. Ta małość to porzucenie polskości i uleganie
obcości. Ta miłość to poniżenie się przed obcym, a nawet przed
wrogiem.
Zniszczymy w sobie słabość, rozwińmy siłę. Poczujmy w
sobie wielkość. Polskość jest naszą wielkością. Niechaj nasza siła i
wielkość wyraża się wiernością Polsce, dyscypliną i pracowitością,
walecznością i zdobywczością. Pokażemy Światu, że Polak to siła i
wielkość!
Stańmy Polacy do walki o Polskę! Nie pozwólmy by
nadal gnębił Ją wróg. Oczyśćmy Polskę z łajdactwa i brudu, z
wrogów, złoczyńców i kłamców, którzy w potoku obłudnych słów
niszczą nas bezlitośnie. Niech tego oczyszczenia naszej ojczyzny
podejmie się młodzież nie uwikłana w brudy dorosłego życia.
Zaprowadźmy nowy ład moralny i narodowy porządek.
Powalmy do końca stare, fałszywe i obce autorytety. Powołajmy
nowe autorytety moralne i nowe przywództwo narodowe. Nie
szczędźmy sił do ratowania Świętej Polski, bo jest to Matka, która
nas żywi, a niebawem zapewni nam wielki dobrobyt.
Walka o Polskę musi być udziałem wszystkich Polaków!
Z naszej bezkompromisowej walki powstanie Wielka Polska!

odwołujące się do nacjonalizmu w czasie pokoju uzyskują
najwyższy poziom rozwoju. Przykład daje nam Japonia.
Polska jest w ciężkim niebezpieczeństwie i musi odwołać
się do nacjonalizmu, by ocalić swoje istnienie i zapewnić rozwój.
Nacjonalizm to wielka siła, która jednoczy wszystkich Polaków,
przyniesie nam osobistą wolność i dobrobyt. Bez Polskiego
Nacjonalizmu czeka nas nędza i niewola.
Naród Polski musi uwierzyć we własne siły i w swoje
posłannictwo. Jesteśmy wspaniałym Narodem, ale Narodem
zniewolonym, krzywdzonym i cierpiącym. Naszą Świętą Polskę
plugawi wróg. Ale nadchodzi już czas, kiedy oddana będzie Polsce
sprawiedliwość.
Nie chcemy niczego od nikogo, ale swojego nie damy
nikomu! Utrata bez walki, przez żyjących dziś Polaków, choćby
jednego polskiego domu, choćby piędzi polskiej ziemi, to obraza
milionów poległych Polaków, którzy nam wywalczyli polską ziemię.
Nie wolno dopuścić do organizowania w naszym Kraju
euroregionów, gdyż jest to odbieranie Polsce jej narodowych ziem.
Nie wolno dopuścić do osiedlania się w naszym Kraju
obcokrajowców, bo Polska jest dla Polaków.
Nie wolno dopuścić do sprzedawania obcokrajowcom
polskiego majątku narodowego, bo jest on wyłączną i wieczną
własnością Polaków.
Nie wolno dopuścić do wkroczenia do naszego Kraju
wojsk NATO ani jakichkolwiek innych wojsk obcych, stanie się to
okupacją Polski.
Nie wolno dopuścić do zjednoczenia naszego Kraju z
EWG, bo Polska straci niepodległość, a Polacy stracą swój
narodowy dom rodzinny.
Nie wolno dopuścić do niszczenia gospodarki, nauki,
oświaty, lecznictwa i innych dziedzin, bo Polska straci wszelkie
możliwości rozwoju.
Nie wolno tolerować nędzy i głodu, wyrzucania Polaków
z mieszkań, z gospodarstw rolnych i z pracy, rosnącej liczby
bezdomnych, bezrobotnych i przedwcześnie umierających, bo
Naród ulegnie zniszczeniu.
Nie wolno Polakom opuszczać Polski, bo jest straszliwe
osłabienie Narodu Polskiego.
Nie wolno dłużej tolerować obecnej żydowskiej władzy,
bo doprowadziła ona Polskę i Polaków do wielkich zniszczeń i
doprowadzi do całkowitej zagłady.
Kto toleruje antypolską władzę Wałęsy,
Kwaśniewskiego i innych Żydów – wrogów Polski, ten toleruje
upadek Polski, ten toleruje perfidne niszczenie samego siebie i
swych dzieci, ten toleruje niszczenie całego Polskiego Narodu.
Polacy!!! Obudźcie się! Od Was samych zależy, czy
umierać będziecie w nędzy, czy żyć będziecie szczęśliwie. Polska
może być wielka i wielką być musi. Zależy to tylko od zmiany
władzy z żydowskiej na polską. Mamy pełne prawo zmiany władzy.
Zmiana władzy to nasz święty obowiązek wobec Polski, swych
rodzin i swych dzieci. Żądajmy nowych, wolnych, nie fałszowanych
wyborów. Doprowadźmy w jak najszybszym czasie do wyboru
Prezydenta – Polaka oraz Sejmu i Senatu złożonego z Polaków.
Żydzi nie mają prawa rządzić Polską. To prawo przysługuje
Polakom!
Litwini zmienili już władzę z żydowskiej na litewską. To
samo zaczynają robić Rosjanie i inne Narody. Spełnić się może
przepowiednia, że Żydzi, bezprawnie zagarniający władzę w wielu
Krajach i niszczący wiele Narodów nie będą mieli gdzie uciekać
przed naszym słusznym gniewem. Żydzi przegrają na pewno,

Bolesław Tejkowski.
Urodził się 15 grudnia 1933 roku w Kruszewicy w
rodzinie wielodzietnej. Ojciec kupiec był wraz z matką
uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, członkiem
Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, a w
czasie okupacji niemieckiej działał w ruchu oporu.
Stryjowie w Polonii Gdańskiej walczyli o polskość
Gdańska.
Jeden z nich został rozstrzelany przez Niemców w 1939 roku. W
1940 roku rodzina Bolesława Tejkowskiego została wysiedlona
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przez Niemców do wsi Mogiła pod Krakowem, skąd po wojnie
przeniosła się do Krakowa. Tutaj w 1951 roku Bolesław Tejkowski
po ukończeniu gimnazjum ogólnokształcącego podjął studia na
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, którą
ukończył jako magister inżynier podporucznik altylerii.
Jako student, z końcem 1955 roku, stał się
współzałożycielem i przewodniczącym tajnej partii narodowej o
nazwie Polski Związek Wspólnoty Narodowej, a brzmiącej obecnie
Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe. Był
przywódcą Października 1956 roku w Krakowie stojąc na czele
antystalinowskich przemian jako przewodniczący Studenckiego
Komitetu Rewolucyjnego oraz Krakowskiego Komitetu
Narodowego.
Zmuszony represjami do zaniechania jawnej działalności
politycznej kontynuował ją tajnie, podejmując w 1957 roku pracę na
Politechnice Krakowskiej oraz stacjonarne studia socjologii na
Uniwersytecie Jagielońskim.
W 1962 roku przeniósł się do Warszawy, w rok później
ukończył jako magister socjologię na Uniwersytecie Warszawskim,
otrzymując stanowisko asystenta.
Prowadząc tajną działalność polityczną, został w 1964
roku aresztowany i wydalony z Uniwersytetu Warszawskiego.
Pozostawał bez pracy do roku 1967. Wtedy zatrudniono go jako
socjologa w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego i
niebawem usunięto z zakazem pracy w dziedzinie socjologii.

wyborach 1993 roku kandydował do Sejmu wraz z kierownictwem i
licznym aktywem Polskiej Wspólnoty Narodowej. Aresztowany 23
sierpnia w drodze na telewizyjne nagranie wyborcze, został
wypuszczony z więzienia 8 września. Po wyborach, w których
Polska Wspólnota Narodowa nie weszła do Sejmu, Bolesław
Tejkowski nasilił działalność polityczną. W swym pierwszym
procesie stawał znowu przed sądem w styczniu i lutym 1994 roku.
W marcu w drugim procesie sąd skierował go ponownie na
przymusowe badania psychiatryczne, a prokuratura przygotowuje
jego trzeci proces.
Celem działalności Tejkowskiego jest uzyskanie
przez Polską Wspólnotę Narodową władzy w następnych
wyborach i zapewnienie narodowego kierunku rozwoju Polski.
Polska Wspólnota NarodowaPolskie Stronnictwo Narodowe
00-682 Warszawa, ul. Hoża 62
tel: 621-5571 lub 625-4170
adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10 skr. Poczt. 15

Otrzymał pracę przy budowie ośrodka telewizyjnego w
Warszawie i wkrótce ją stracił za prowadzenie narodowej
agitacji wśród robotników. Jako oficer rezerwy został
powołany w 1970 roku do dwuletniej oficerskiej służby okresowej
w Wojskowej Administracji Koszar Akademii Sztabu Generalnego i
odizolowany od środowisk cywilnych.
Od 1973 roku Bolesław Tejkowski poświęcił się
wyłącznie działalności politycznej. W 1981 roku zorganizował
jawny Krajowy Zjazd Polskiej Wspólnoty Narodowej. Szykanowany
w stanie wojennym, został internowany w Białołęce pod Warszawą.
W 1989 roku Bolesław Tejkowski rozpoczął aktywną
działalność przeciwko antypolskiej polityce władzy
solidarnościowej. Inicjował liczne szeroko rozpowszechniane
oświadczenia, podejmując walkę z rządowym programem
gospodarczym, z bezrobociem i wyprzedażą obcym majątku
narodowego, a także przeciwstawiając się integracji z EWG i
NATO.
W czerwcu 1990 roku ogłosił Założenia Ideowe,

Program Ustrojowy, Narodowe Zasady Moralne i Statut, a we
wrześniu zgłosił swoją kandydaturę na Prezydenta Polski.
Z początkiem 1991 roku był współzałożycielem i został
współprzewodniczącym Słowiańskiego Soboru jako płaszczyzny
współpracy narodowych partii Krajów Słowiańskich. W wyborach
1991 roku kandydował do Sejmu wraz z kierowniczą grupą Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Po wyborach kontynuował
bezkompromisową walkę z antypolską polityką władzy, dając temu
wyraz w licznych oświadczeniach, zebranych, wiecach i
manifestacjach.
Za krytykę władzy i głoszenie narodowych poglądów w
marcu 1992 roku stanął przed sądem. Postanowienie sądu o
zamknięciu w szpitalu dla umysłowo chorych i nakaz aresztowania
zmusił Bolesława Tejkowskiego do ukrywania się od maja 1992
roku do sierpnia 1993 roku i kierowania działalnością opozycyjnej
partii narodowej z ukrycia. W tym czasie wydał broszury: „Sytuacja
geopolityczna Słowiańszczyzny” i „Wspólnota Słowiańska”. W
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