zaplanowanym „pogromie” kieleckim.

ZA POLSKI SAMARYTANIZM –
ŻYDOWSKI TERROR I BANDYTYZM

W związku z zaistniałymi wydarzniami, stanowczo
przeciwstawiamy się do przerzucania odpowiedzialności za te
wszystkie wydarzenia na Naród Polski, który w sprawie
pomocy Żydom zrobił w Europie najwięcej, aczkolwiek poniósł
w obronie Żydów zamieszkałych na terenie Polski największą
ofiarę z Polaków skazanych na śmierć za ich ukrywanie i
udzielaną pomoc. Sprzeciwiamy się również w nadużywaniu
kieleckiego „pogromu” do oszczerczej kampanii przeciw
Polsce i Polakom, jak i organizowaniu w dniu 4 lipca w
Kielcach antypolskiej demonstracji nienawiści.
Protestujemy też, przeciwko kłamliwej antypolskiej
propagandzie reżyserowanej przez Żydów w amerykańskich
środkach masowego przekazu, gdzie Żydzi za wszelką cenę
starają się przerzucić odpowiedzialność na Polaków, za swoje
haniebne zbrodnie fabrykując dowody w celu zatuszowania
swojej odpowiedzialności w eksterminacji własnego narodu w
amerykańskich ośrodkach masowego przekazu, którego są
praktycznie właścicielami.

Polska była jedynym krajem, z którego nie wypędzano
Żydów, a wręcz odwrotnie otrzymali oni pełnię praw i większe
przywileje od rodowitej ludności jak i bezpieczne schronienie.
Dlatego też w Polsce a nie gdzie indziej zgromadziło się w ciągu
wieków 3/4 europejskich Żydów. Ale żydowska zachłanność nie
zna granic. Żydzi zaplanowali na dlugo przed wojną utworzenie
z Polski rezerwowej „Ziemi Obiecanej” jedynie dla własnego
„Narodu Wybranego” skutkiem czego zamierzają polską
ziemię wraz z Polakami całkowicie opanować rękami
zainstalowanych obecnie Żydów w polskich władzach udając
Polaków.
W Jałcie
żydowscy doradcy
Rooswelta Brauch, Franfurter,
Rosemen, Harriman
i inni spowodowali, iż
Polskę oddano (w
wyniku „układu” w
Jałcie) w
żydokomunistyczną
niewolę getta ZSRR
pod kierownictwem
agentury w Polsce –
tzw. Biura Politycznego PPR składającego się z 4-rech
najważniejszych Żydów (Berman, Minc, Zambrowski,
Spychalski) jak i dwóch żydowskich popieraczy ożenionych z
Żydówkami (Gomułka i Zawadzki) łącznie z bandytą janczarem
- żydowskim pułkownikiem NKWD - Bolesławem Bierutem na
czele.

Dziś, także wiemy o umowie zawartej pomiędzy
Adenauerem a Ben Gurionem, w której za odszkodowania
dla Żydów w wysokości 85 mld. dol., Żydzi zobowiązali się do
obarczania za holocaust nie splamionych krwią nazistowskich
Niemców, ale właśnie niewinnych Polaków, którzy po
wielokroć ratowali życie prześladowanych Żydów podczas
działań wojennych.
W związku z powyższym serdecznie dziękujemy za w/w
list i gorąco popieramy działalność Kongresu Polonii
Amerykańskiej w obronie honoru Polaków i obrony dobrego
imienia Polski.
- Pan ten dokument podpisał? -pytam, gdy płk Szary umilkł.
- Tak, podpisałem. I wysłaliśmy go już prezydentowi
Kwaśnieskiemu.
- Treść tego listu wymaga uzupełnienia. Tak mi się zdaje.
- I pan to mówi. Pan!?
- Panie pułkowniku, nie ma dowodów na to, że to była
prowokacja żydowska? Nie ma takich dowodów.
- Ja jestem tym dowodem - odpowiada płk Szary.
- pan?
- Tak, jak po 1945 roku Żydzi... wykrwawiony i
zrujnowany Naród Polski spacyfikowali i skolonizowali
go od środka.
Przecież pan to wie!
- Ja wiem, ale Polacy nie wiedzą.
- Kielczanie swoje wiedzą.
- Panie pułkowniku i Kielczanie i Polacy nie wiedzą, ale
czują, że to co pisze się o „pogromie kieleckim” to wielkie
kłamstwo, lecz dowody zostały przez UB. zniszczone.
- Pan ma rację. Dowody tej żydowskiej prowokacji
zostały zniszczone.
- Albo ukryte. Nawet Krzysztof Konkolewski w swojej książce
o tym co się stało w Kielcach 4 lipca 1946 roku, też nie
rozstrzyga kto dokonał prowokacji?

Głównym ośrodkiem zmasowanego bandytyzmu, terroru i
eksterminacji na polskich elitach narodowo – patriotycznych,
było jak na ironię tzw. - Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego, które to: poza fasadowym Radkiewiczem, byli
sami Żydzi. Wiceministrowie - Romkowski (Grunspan) i
Mietkowski (Bobrowicki), dyrektorzy departamentów - Nachum,
Alster, Brystygierowa, Burgin, Fejgin, Komar, Kratko,
Różański (Goldberg) Światło (Fleischtarb), Rubinszein i setki
innych na niższych stanowiskach są głównej mierze
odpowiedzialni za wymordowanie 300 tys. ludzi z AK i polskiej
inteligencji narodowo - patriotycznej.
Oni to, jako absolutni władcy i kontrolerzy życia w Polsce
zorganizowali na polecenie Światowej Organizacji
Syjonistycznej „pogrom” Żydów w Kielcach, w celu
zastraszenia części biednych Żydów z byłych ziem polskich
(które Polska utraciła na rzecz ZSRR) do niezwłocznej emigracji
do Palestyny. W związku z planami Światowej Organizacji,
które wymagały dużego dopływu z Europy z ok. około pół
miliona biedoty Żydowskiej niezwłocznie wyemigrowało do
Palestyny ok. 150 tys., z byłych ziem Wschodnich, tuż po
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- Ma Pan na myśli „Umarły Cmentarz”. Czytałem i mam
pewne wątpliwości co do tej książki. To całkiem nie było
tak. Tu szli ze wschodu kolonizatorzy i pretekst był dobry,
żeby polskość w Polsce zniszczyć, a patriotów unicestwić.
Dlatego po 1945 roku najgorsze szumowiny, pospolici
zdrajcy i degeneraci, jak radzieccy Żydzi, tak i niemieccy
zbrodniarze, na rozkaz NKWD zmieniali nazwiska i
mordowali Polaków w najbardziej bestialski sposób. Te
zbrodnicze szumowiny, często polskiego języka nie znając,
udawali pod przybranymi polskimi nazwiskami Polaków, a w
rzeczywistości Polski i Polaków nienawidzili, czego ja nie
raz byłem świadkiem.

informowali nas że Żydzi z NKWD i Żydzi z UB coś knują.
Cały mój teren poddałem ścisłej inwigilizacji.. Nie
spuszczaliśmy oka z kieleckiego budynku Urzędu
Bezpieczeństwa i jego pracowników. Przy okazji wyszło,
że kilka tak nagłośnionych mordów Żydów powracających
z ZSRR do Polski, którymi obarczano „Polskę
Podziemną”, było robotą żydowskiego UB pod nadzorem
Żydowskiego NKWD.; to dało mi do myślenia. Wzmogłem
środki bezpieczeństwa na swoim terenie. Okazało się, że
Żydzi z UB sami mordowali swoich, tylko dlaczego? Na to
pytanie nie potrafiłem sobie wówczas odpowiedzieć,
przynajmniej do pewnego czasu. Żydzi z UB poprzebierani
za żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych,
zatrzymali pociąg i wyrzucali z niego Żydów. Całą winę za
te mordy spadła na nas. Dokładnie zdawałem sobie
sprawę, okazało się, ani AK, ani NSZ, ani nikt z polskiego
podziemia nie miał z tymi mordami do czynienia.

KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA NARODU POLSKIEGO
- Panie pułkowniku, mówi pan o kolonizacji wewnętrznej
Narodu Polskiego po 1945 roku przez Żydów z NKWD, Niemców
z Gestapo, SS, Wermachtu na podstawie ówczesnych
otrzymywanych raportów. Czy są to późniejsze więzienne
przemyślenia i refleksje?
- Mówię o stanie mojej wiedzy z 1946 roku - odpowiada
pułkownik Szary - więc pan - zmienia temat rozmowy - że,
gdy po „okrągłym stole” ujrzałem tego Woźniakowskiego w
telewizji, występował wraz z inną nezwykle mroczną
postacią, mam tu na myśli Turowicza, to pomyślałem o tym
wykazie „kolaborantów” ze Lwowa, na którym był
„Woźniakowski”. I tak mimochodem spytałem - On to czy
nie on?
Mógł to być inny zdrajca i kolaborant posługujący się
nazwiskiem „Woźniakowski”? Mógł to być jego ojciec, stryj,
albo nawet brat. Po 17 września 1939 r. do Lwowa, Wilna,
Mińska, Białegostoku zbiegła się plugawa wroga nam agentura,
zdrajcy i szubrawcy.
-Jeśli ten Woźniakowski używa pod adresem kielczan, a
tak naprawdę Polaków, aż pięciokrotnie słowa „motłoch”, to
ten człowiek musi bardzo nienawidzieć Polaków, i to nawet
za bardzo... Ta nienawiść musi mieć swe korzenie.
- Panie pułkowniku, Woźniakowski nie jest wyjątkiem
- Polacy w tym względzie nie potrafią się bronić, a ta
sprawa jest oczywista.

„Żydzi szastali pieniędzmi”
Płk Szary: - Na podstawie otrzymanych informacji
wyrobiłem sobie pełen obraz o Żydach mieszkających w
Kielcach; gdy polska ludność była ubogą, ledwie wiązała
koniec z końcem, Żydzi „szastali pieniędzmi”, mieli ich
tyle, że mogli kupić całe Kielce, dolary, funty, złoto;
zdobyliśmy informację, że te UB kieleckie, poprzez swoich
ludzi rozpuszcza wieści, że „Żydzi wracają z ZSRR do
Polski” po to, żeby odebrać swoje przedwojenne majątki,
żeby „Polaków zamienić w parobków”, itd.
Po jakimś czasie, ci sami agenci żydowskiego UB
roznosili po Kielcach w terenie plotki, że „Żydzi złapali
polskie dziecko” i zamordowali je na macę. Miejscowa
ludność w to święcie wierzyła i pomstowała na Żydów. Czułem
instynktownie, że wisi w powietrzu coś groźnego, coś, czemu
nie jestem w stanie przeciwdziałać.; UB żydowskie w Kielcach
podgrzewało atmosferę nienawiści! Tylko w jakim celu?
Rabin z Paryża przyjeżdża do Kielc.
Płk Szary, - Na dwa może trzy dni przed rzekomą
masakrą Żydów w Kielcach otrzymałem od naszego człowieka
z Wojska Polskiego zaskakujący meldunek; otóż, na lotnisku
wojskowym w Warszawie zatrzymał się Rabin z Paryża. Pilot
otrzymał rozkaz dostarczenia go na polowe lotnisko radzieckie,
które znajdowało się pod Kielcami, w MASŁOWIE; polskiemu
pilotowi widocznie się naraził, swym bezczelnym i chamskim
obyciem jak to zwykle bywało u Żydów w tym czasie. Więc
pilot, aby go uczcić odpowiednio zrobił kilka beczek i ten już
mniej odważny rabin zerżnął się w portki, ale już bez swej
chamskiej buty. Cały się zafajdał; zaskoczone i
skonsternowane żydowskie NKWD uroczyście odebrało rabina
na polowym lotnisku pod Kielcami, w Masłowie, a pilot wrócił
do Warszawy, gdzie porządnie mu się oberwało za swój
wyczyn.

To naprawdę stało się w Kielcach?
-Ma pan pułkownik na to dowody, że to była prowokacja?
- Ja w 1946 roku dowodziłem tym obszarem, miałem do
swojej dyspozycji wywiad i kontrwywiad „Polski
Podziemnej” i daleko przed tą prowokacją otrzymałem
meldunki, że Żydzi z UB kieleckiego coś knują.
- Powiedział pan Żydzi z UB kieleckiego, czy nie było w
kieleckim UB Polaków?
- Na stanowisku w Kielcach i w całym UB byli Żydzi, w
bolszewickich szynelach sami Żydzi. Dlatego „Ogień” z
Podchala, który przystał do UB, gdy połapał się, że UB i
PPR to są sami Żydzi, zabrał swoich ludzi i poszedł do
lasu.
-Wracając do kileckich wypadków? Wolno mi się domyślać,
że otrzymywał pan meldunki jako komendant tego obszaru?
Mieliśmy w Wojsku Polskim, także w UB swoich ludzi, ci

Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Sobczyński
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Płk Szary; - Z dalszych meldunków, które otrzymałem na
temat owego ważnego rabina z Paryża wynikało, że żydowskie
NKWD zawiozło go do żydowskiego UB w Kielcach; przyjął go
sam komendant Sobczyński NKWDzista. Rozmawiali kilka
godzin. Potem ten ważny rabin z Paryża zniknął nam z oczu, UB
go gdzieś ukryło? Nie udało nam się dotrzeć do jego kryjówki.
W dniu pogromu przyjeżdżają do Kielc Chełchowski i
Buczyński i spotykają się z rabinem z Paryża
Płk Szary, - Otrzymałem informację, że do Kielc, ściślej do
Urzędu Bezpieczeństwa, przylecieli „ważni” PPR-owcy z
Warszawy, pierwsza moja myśl, jeśli są ważni to ich ubić i
przestaną być ważni; okazało się jednak, że Kielce są tak
nasycone wojskiem polskim i radzieckimi ludźmi z UB, że nie
mogło być mowy o jakimś zamachu; tymi ważnym PPR-owcami
z Warszawy byli „członkowie KC PPR Buczyński i
Chełchowski”. Absolutnie nic mnie te nazwiska nie mówiły;
kolejna informacja, która dotarła do mnie na kilka godzin przed
masakrą brzmiała: „Rabin z Paryża spotkał się z PPR-owcami z
Warszawy, Buczyńskim i Chełchowskim w budynku Urzędu
Bezpieczeństwa, miał dojechać Sierow, ale wysłał tylko swojego
następcę. Rozmowy trwały trzy godziny.

3) Po co szyje się habity żydowskie, jakby przeznaczone
na manekinów? I też coś około pięćdziesięciu stuk się
doliczyliśmy.
4) Po co robotnicy wyselekcjonowani przez żydowskie UB
w Kielcach, a tak naprawdę agenci UB, gromadzą w
wybranych fabrykach narzędzia jak: łomy, siekiery
kilofy?
5) Po co gromadzą kamienie?
6) Po co w fabrykach szyją transparenty z hasłami ( a te
udało się naszym ludziom odczytać) „Precz z Żydami!
Niech Żyje władza ludowa”, i tym podobne. To były
te pytania, na które nie potrafiliśmy sobie wówczas
odpowiedzieć.
Do Kielc zjeżdża „Adaś Posraniec”.
Wśród informacji zebranych przez naszych dwójkarzy była
i taka, która szczególnie zaniepokoiła. Otóż od jakiegoś czasu
przebywał w Kielcach Adaś Posraniec. Kto to taki? Skoczek
radziecki z czasów wojny, Żyd posługujący się pseudonimem
Adam Komecki. Adaś Posraniec dlatego, że gdy skoczył z
samolotu, ze strachu zrobił w portki; ludzie dowódcy brygady
AL płk Połowniaka, znaleźli go całego ubabranego i
straszliwie cuchnącego i to oni nazwali go Adaś Posraniec; ten
Komecki to był wyjątkowy tchórz, przed każdym bojem z
Niemcami dekował się na tyłach, albo uciekał. I to właśnie
Adaś Posraniec lustrował aż trzy razy bloki, gdzie potem
nastąpiła ta rzekoma masakra. Ten najazd na Kielce sprawił,
że zwielokrotniliśmy środki ostrożności, bo przecież uderzenie
mogło pójść na nas (podziemie).

Dziennikarze z Warszawy przyjeżdżają do Kielc by
fotografować mordowanie Żydów
Płk Szary. - Otrzymałem także od naszych „dwójkarzy”
informacje, że do Kielc przyjechało kilku dziennikarzy z
Warszawy; zjawili się w mieście na trzy dni przed pogromem;
zostali poddanie ścisłej inwigilacji; z podsłuchanych rozmów
wynikało że czekają na coś, co miało niebawem nastąpić; w śród
nich było aż trzech fotoreporterów (jedna młoda dziewczyna);
wszyscy ci dziennikarze byli Żydami z obywatelstwem polskim.
Spotykali się z oficerami kieleckiego UB, dwa razy z oficerami
UB z Warszawy; wszyscy jak wynikało z meldunków byli
Żydami: oficerowie i dziennikarze z Warszawy i oficerowie z
Kielc. Z gry którą Żydzi prowadzili wyłączono Polaków; w tym
plotka o zamordowaniu polskiego dziecka przez ortodoksyjnych
Żydów została przez prowokatorów z kieleckiego UB jeszcze
bardziej rozdmuchana.

Żydowska prowokacja w Kielcach
Według naszego rozeznania, grupki wyselekcjonowanych
robotników przez UB wraz przebranymi za robotników
UBekami wyszły ze swych zakładów uzbrojeni w tępe
narzędzia, te, które wcześniej przygotowano. Idąc do
śródmieścia Kielc wznosili antyżydowskie okrzyki. Nasi ludzie
wśród tych grupek, niby kieleckich robotników, rozpoznawali
etatowych UB-eków po dwóch, trzech i więcej; te
poszczególne grupy zebrały się w śródmieściu i tam zrobili
antyżydowski harmider. UB gdyby chciało nakryłoby czapkami
tą nieliczną grupę ogłupiałych robotników. Podziemny wywiad
donosił, że z ulic poznikały patrole milicyjne, a także patrole
UB. Co ostatni byli poprzebierani za robotników i krzyczeli
„Żydzi do Izraela!”, „Tam mordujcie wasze dzieci na
macę”. Na tym bezrybiu, gdzie na codzień aż roiło się od
mundurowych nagle pojawił się oficer w polskim mundurze a
chwilę potem drugi; obydwaj byli Żydami; jeden z prowodyrów
zwrócił się do nich aby poprowadził ich na Żydów
mordujących polskie dzieci na macę! Czy to nie zdumiewające,
że dwaj Żydzi oficerowie prowadzą rozwścieczony tłum na
domy gdzie mieszkają Żydzi, którzy się zabarykadowali i
wywiązała się między nimi walka, najpierw na słowa, potem
poszły w ruch kamienie, i to z obydwu stron, w końcu ktoś
strzelił do tego oficera, który prowadził ten tłum żydowskich
Ubeków pod te dwa bloki; na wieść o tym ruszył tłum z fabryk
wcześniej przygotowane grupy tzn. rzekomych robotników i z
rozwiniętymi transparentami na których wypisano „Precz z

UB organizuje zakład pracy do przeprowadzenia pogromu
Płk Szary: - Wśród niezliczonej ilości meldunków na temat
przygotowania czegoś trefnego przez kieleckie UB otrzymałem i
taki, że UB poprzez swoich ludzi którymi obsadziło fabryki
kieleckie, wyselekcjonowano wśród zaufanych robotników
brygady, które na specjalnych kursach były szkolone przez
oficerów żydowskiego UB z Kielc i Warszawy. Mimo iż
skierowaliśmy na ten odcinek najlepszych oficerów z Akowskiej
dwójki, i tak nie wiele dowiedzieli się, ale ze strzępków
informacji, które od naszego wywiadu otrzymaliśmy, zadaliśmy
sobie kilka pytań:
1) Po co ci wyselekcjonowani przez Żydowskie UB
robotnicy w jednej z fabryk zbili ponad pięćdziesiąt
trumien, prostych, sosnowych, z sosnowego drzewa. Na
ten cel drewno UB-eki pobrali z jednego z tartaków.
2) Po co ci sami ludzie z tego samego tartaku pobrali klocki
długie na półtora metra (150 cm.)?
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Żydami”, Niech żyje Władza Ludowa” - ruszyli na bloki z
Żydami pod okiem NKWD i KBW.

odskoczyła spłoszona od tego miejsca. Całe to zajście UB bez
przerwy fotografowało. Widok tych wypadujących trupów
przeraził Kielczan i każdy nie chcąc być posądzony lub
zamieszany o mord uciekał gdzie pieprz rośnie. W tym czasie
wojsko i UB szczelnie otoczyło budynki; trupy i kukły
załadowano na auta i wywieziono.

Fotoreporterzy w akcji (czytaj MARKS-MEDIA w akcji)
Dziennikarze i fotoreporterzy już o godzinie ósmej rano
zostali rozprowadzani przez miejscowego oficera UB na swoje
stanowiska, ludzie z podziemia cały czas ich obserwowali.
Zachowywali się oni dość dziwnie. Fotografowali tylko to, co im
polecono. Tych fotografów których postawiono przy bramach
fabrycznych, po zrobieniu zdjęć, zabierało UB do auta; podobnie
zrobiono z tymi, którzy robili zdjęcia w Śródmieściu, nie inaczej
rzecz miała się z tymi fotoreporterami, którzy mieli fotografować
masakrę; każdego fotografa pilnowało dwóch Ubeków, gdy
skończyła się klisza, oddawali ubekom aparat fotograficzny z
kliszą i otrzymywali nowy; te aparaty przewożono do Urzędu
Bezpieczeństwa w Kielcach, gdzie od godziny siódmej rano
przebywali: rabin z Paryża, Komecki, Sobczyński,
Chełchowski, Buczyński, zastępca czy też delegat Sierowa
oraz jeszcze inne osoby, które pełniły rolę łączników między
prowodyrami na ulicach Kielc, a sztabem zebranym w budynku
UB. Z nich wszystkich najbardziej podenerwowany był szew UB
Sobczyński, który kilkakrotnie opuszczał gabinet i telefonował; z
tych rozmów wynikało, że Sobczyński gdzieś tam u kogoś
interweniował, gdyż, „nie chciał być kozłem ofiarnym”, jednak
ten ktoś nie wybawił go z tej opresji, bo Sobczyński
zrezygnowanym głosem powiedział do słuchawki, „rozkaz
towarzyszu sekretarzu!”
Tego dnia aż dwukrotnie startował samolot do Warszawy,
żeby dostarczyć tam zdjęcia z tego, co działo się w Kielcach.

Mordowanie świadków
Według rozeznania podziemia najgorzej na tym wyszli ci
UBecy, żołnierze, szpicle (robotnicy), którzy uczestniczyli w tej
mistyfikacji bezpośrednio. Sztab zebrany w budynku UB w
Kielcach zdecydował, żeby zlikwidować świadków i tak też się
stało; rozstrzelano ich na przedmieściach Kielc i pogrzebano w
nieznanym miejscu, lub najprawdopodobniej wymieniono te
kukły na tych rozstrzelanych i pochowano ich jako Żydów
rzekomo pomordowanych przez Kielczan na żydowskim
cmentarzu. Ilu ich zamordowano? Tego nie udało się dociec,
przy okazji oberwało się niewinnej ludności Kielczan, po
wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wielu niewinnych Polaków
Żydzi postawili przed wyjazdowym Najwyższym Sądem
Wojskowym (już przeszło rok po wojnie!). Sądy wojskowe i
sądy cywilne zaraz po wojnie składały się wyłącznie z samych
Żydów. Nie było w tych urzędach Polaków; tylko sami Żydzi.
Jak podziemie ustaliło to prokuratorami i sędziami byli Żydzi
studenci, którzy skazywali niewinnych Polaków na karę śmierci
w celu uwiarygodnienia opinii światowej i publicznej o
pogromie kieleckim.
Sobczyński tym kozłem ofiarnym
Płk Szary; - Szef UB w Kielcach Sobczyński został
przez organizatorów prowokacji kieleckiej zdymisjonowany,
zaś Adaś Posraniec (Adam Komecki) osobiście zerwał mu
dystynkcje, odznaczenia i guziki; podobno przy tym zrywaniu i
odrywaniu straszliwie wyklinał Polaków i groził im, że ich
wszystkich „zakatrupi”. Żydzi z Warszawy, a może również z
Moskwy, a nawet z Paryża, na miejsce Sobczyńskiego
postawili Adasia Zasrańca. Ten tchórz z czasów wojny i
prowokator po 1945 r. słowa dotrzymał, mścił się na Polakach
niemiłosiernie.

KUKŁY I TRUPY
Z informacji, które nieustannie napływały wynikało, że w
jednej z fabryk załadowano na auta ciężarowe te kukły i na
dzień przed wypadkami dostarczono je do owych bloków,
gdzie mieszkali Żydzi; natomiast w nocy wwieziono do
suteren tych domów pewną ilość trupów, gdzie
poprzebierano je w te wcześniej uszyte habity żydowskie.
Ten mord Żydów to wielkie oszukaństwo!
Płk Szary; - Tymi informacjami dysponowałem na dzień
przed prowokacją kielecką, dlatego te dwa bloki żydowskie
zostały nie tylko poddane naszej obserwacji, ale udało nam się
tam wsadzić swojego człowieka, i okazało się, że już tam nie
było Żydów (już widocznie wcześniej musieli opuścić to miejsce),
jedynie ich miejsce zajęli funkcjonariusze UB, którzy kukły i trupy
trzymali w pogotowiu przy oknach, żeby w odpowiednim
momencie wyrzucić je na zewnątrz. Więc nie jest prawdą że
tłum Kielczan wdarł się do tych dwóch żydowskich bloków. To
jest obrzydliwe żydowskie kłamstwo rzucone na nas Polaków.

DO PREZESA POLONII AMERYKAŃSKIEJ EDWARDA
MOSKALA.
Sejmik Kombatantów Polskich, Ofiar Wojny i Organizacji
Patriotycznych wyraża całkowicie poparcie dla listu do
prezydenta Kwaśnieskiego (vel Stolzmana) w sprawie
zbytniej uległości polskich władz państwowych wobec
żydowskich żądań. Skąd bierze się ta haniebna
pożądliwość, nienawiść i propaganda skierowana
przeciwko Polsce i Polakom?
TEL-AVIV 10-08-1996 STAŃCZYK ZE SWOIMI SZPIEGAMI
*********************************************

KBW strzela w powietrze
Płk Szary: - Przyjechali żołnierze KBW i dopiero po oddaniu
przez nich salwy w powietrze z okien tych dwóch bloków zaczęły
wypadać trupy i kukły, ludność kielecka która z ciekawości tam
się znalazła przy nieustającej palbie karabinowej żołnierzy KBW

Prrrrutyyynkiewicz.
TEL-AVIV
Pan - Krzysztof Śliwiński
Pełnomocnik D/s Kontaktów
z Diasporą Żydowską
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nie brak bezczelności do okupywania prawie wszystkich
stanowisk rządowych w powojennej Polsce.
W okresie tym były Kielce i znowu zostaliśmy wplątani w tą
żydowską zbrodnię, ale tym razem to faktycznie dokonaną
przez Żydów o których pisałem powyżej. Zabrakło Panu
odwagi Panie Śliwiński, aby bronić Polaków i powiedzieć całą
prawdę kto stał za tą zbrodnią i kto zorganizował tą haniebną
akcję, jak również po co ona była potrzebna wam Żydom, którą
dodatkowo uwiarygodniają mordem na 9-ciu niewinnych
Polakach przez wydanie na nich wyroków śmierci w celu
uwiarygodnienia rzekomego pogromu kieleckiego w opinii
światowej o morderczym antysemityzmie Polaków, która miała
dać wam i Stalinowi możność pozostawienia NKWD i wojsk
okupacyjnych ZSRR. Była ona wam potrzebna ponieważ po
zakończeniu wojny Stalin miał wycofać swe wojska z Polski,
co przyrzekł Aliantom. Lecz Wy Żydzi doskonale zdawaliście
sobie sprawę, że zostalibyście wkrótce przepędzenie z władz
polskich jak również „TO WY” przegraliście referendum w
stosunku ponad 75%, gdzie Naród Polski opowiedział się
przeciwko waszej zbrodniczej hegonomi i przeciwko
narzuconemu waszemu reźimowi Komunistycznemu. Zdając
sobie sprawę z przegranej w referendum nie mogliście
dopuścić do wycofania wojsk okupacyjnych ZSRR, które i
wyłącznie byli gwarancją utrzymania waszego zbrodniczego
systemu i narzuconej władzy przez waszą mniejszość,
podszywającą się jako rzekomo polską. Ale każdy rozumny
Polak zdaje sobie sprawę, że takiego pogromu nie było, to była
wasza żydowska inscenizacja, następnie ta heca kielecka była
wam potrzebna, aby zastraszyć i zmusić ich poprzez waszą
propagandę w waszych Marks-mediach krajowych i
zachodnich, części ortodoksyjnego żydostwa które jak potop
zjeżdżały się do Polski z byłych ziem wschodniej Polski, jak
również z ZSRR do wyjazdu do Izraela, , tj. w tym czasie do
Palestyny, która należała do Anglii.
Rozdmuchując fałsz o krwawym antysemityzmie
Polaków Żydzi uzyskali pozostawienie PROTEKTORA,
okupacyjnych wojsk ZSRR, jak również uzyskali moralne
poparcie krajów Zachodnich na osiedlanie się w
Palestynie, gdzie terrorem i mordami zmusili Żydzi Anglię
do odstąpienia Palestyny, jak również dzięki żydowskiemu
beztialstwu wysiedliliście rodzimą ludność Palestyńską z
ich ziemi. Również żydowski fałsz i zakłamanie pozbawiło
Polskę i Polaków zachodniej demokracji, gdyby nie Żydzi
w rządach polskich na usługach zbrodniczego
komunistycznego systemu Polska od czasów Referendum
Narodowego, czyli od 1946 roku powinna należeć do
zachodnich demokracji, lecz poprzez żydowski terror i
fałsz pozbawiono nas Polaków wolności i zmuszono
żydowskim terrorem do uległości wrogiemu nam
zbrodniczo-Komunistycznemu systemowi.
Panie Śliwiński, czy Pan wie, że sprawa Kielc jest
przedmiotem badania przez Główną Komisję Badanie
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i do czasu kiedy ta
sprawa nie zostanie ostatecznie wyjaśniona i zakończona nie
wolno było Panu, jak również Ministrowi Spraw
Zagranicznych Panu Rosatii oraz Prezydentowi i

w Warszawie.
DLACZEGO PAN KŁAMIE ?
Czytając wywiad jakiego Pan udzielił pani Jagodzie
Szczurowskiej a który został zamieszczony w dniu 29 czerwca
1996 r. w Gazecie Kurier Plus z NY. Tu należy przypuszczać że
nie dawno Pan przyjechał do Polski tak jak pana przełożony
Minister Rosatii i nie zdążył się Pan jeszcze zapoznać z
najnowszą prawdziwą powojenną historią Polski, a może tylko i
wyłącznie uczył się Pan historii z podręczników napisanych
przez pseudo-Polaków i wywodzących się z Żydo-Komuny;
czyli historii fałszu i obłudy.
Odnoszę wrażenie jakby ten wywiad pani Jagoda
przeprowadziła z człowiekiem z innej planety i nie mającego nic
wspólnego z Polską. A więc do rzeczy - po zakończeniu Drugiej
Wojny Światowej a raczej przed jej zakończeniem Stalin
przesłał do Polski następujące osoby (czytaj żydowskie
komando zbrodniarzy na polskiej ludności):
Bolesław Bierut (Polak wieloletni agent NKWD) Jakub
Berman (Żyd), Radkiewicz (Żyd), Minc (Żyd), Zambrowski
(Żyd) i wielu innych z zadaniem stworzenia Rządu i Państwa
Komunistycznego (za cichą zgodą naszych zachodnich
sprzymierzeńców). I stąd wzięła się nazwa Żydo-Komuny, czy ta
nie jest prawdą Panie Śliwiński? Dlaczego Pan KŁAMIE?
Dlaczego Pan tego nie powie? Powinien Pan również wiedzieć ,
że Urząd Bezpieczeństwa, którego szefami z zarazem
największymi zbrodniarzami byli Żydzi: Berman i Radkiewicz z
obywatelstwem polskim, które samowładnie sobie przyznali
wysługując się zbrodniczemu komunistycznemu systemowi. Jak
również szefami wszystkich departamentów, a było ich 10
byli nimi tylko i wyłącznie ludzie-bestie-zbrodniarze
narodowości żydowskiej.
Ten zbrodniczy Urząd bezpieczeństwa rozpętał na wielką i
niespotykaną skalę terror przeciwko Polsce i Polakom. Wiele
tys. Polaków zostało przez nich zamordowanych z końcem i w
ciągu wielu lat po zakończeniu II Wojny Światowej. Wiele tys.
przez ten żydowski Urząd Bezpieczeństwa było torturowanych,
osadzanych w więzieniach, bez żadnych wyroków sądowych,
lub też wywiezionych do ZSRR, za to że byli przeciwnikami
żydowskiej Komuny i że byli polskimi patriotami. Również za to,
że byli polską inteligencją, jak i za to, że byli polskimi
duchownymi, a więc ludźmi o największej świadomości
narodowej i narodowo kulturalnej. Między innymi aresztowali
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, a
za co?! To oczywiście Pana nie wzrusza i nie boli, gdyż jest Pan
tak zwaną osobą „ŚWIATŁĄ I POSTĘPOWĄ”. A w jakim celu to
czyniono, ...w celu totalnego zniszczenia (wymordowania)
polskiej inteligencji, i wprowadzenia na jej miejsce Żydów pseudo inteligencji polskiej pod zmienionymi nazwiskami
polskimi udających Polaków.
Tylko prawda może przerwać rozpętaną prze Żydów nagonkę
na Polskę, ale tą prawdę muszą przedstawić Żydom i Rządowi
Amerykańskiemu Polscy przedstawiciele Rządu!!! Ale z tym
jeszcze trzeba poczekać ponieważ obecnie na czele tego rządu
stoją przedstawiciele żydowskiej mniejszości narodowej, której
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Premierowi zabierać w tej sprawie jakiegokolwiek głosu. Te
osoby powinny ponieść odpowiedzialność przed Trybunałem
Konstytucyjnym i być pozbawione wszystkich stanowisk
rządowych za stosowanie antypolskiej polityki i złamanie
przysięgi służenia wierności Narodowi Polskiemu.
Pana obłąkane rozumowanie jest całkowicie pozbawiane
sensu, z tego wynika, że Żydzi Komuniści nie ponoszą
odpowiedzialności za zorganizowanie tych zajść jak i również
ówczesny żydowski Rząd i Urząd Bezpieczeństwa?. Przyjmując
tego typu rozumowanie powinno się usprawiedliwić i
rozgrzeszyć wszystkich zbrodniarzy faszyzmu z Niemiec
(Hitlera), Komunizmu z Rosji i żydowskiego komanda z Polski z
przybudówką PZPR i jej spadkobierczynią SLD.

przepraszanie Żydów za czyny nigdy nie zawinione przez
Polskę i Polaków. Oni, Ci ŻYDZI udający Polaków, najchętniej
i bez naszej zgody spełniają wszelakie zachcianki i podłe
żądania Żydów, w naszym imieniu!!!
W tym miejscu pasują słowa wypowiedziane przez
STAŃCZYKA...
- Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami,
jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta....
- Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami,
jak wszy na żywym ludzkim ciele...
- Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami,
jak mendy na narządach łonowych u prostytutki.

Rok 1968 - (czytuję Pana wypowiedź) i te haniebne wydalenie
z Polski rzekomych resztek Żydów. Proszę o choć jeden
przypadek przymusowego wydalenia Żyda!!! Chcieli to
pozwolono im wyjechać, lecz najpierw zorganizowali strajki i
demonstracje studenckie na uczelniach angażując do tego
niezorientowanych studentów pod rzekomymi hasłami wolności
słowa i prasy, a w czyich rękach była ta wolność?, Oczywiście
żydowskich, bo wówczas władza, prawo i prasa były w ich
rękach. W tym czasie, tylko i wyłącznie Żydom wolno było
wyjeżdżać. Zostali potraktowani wyjątkowo i wspaniałomyślnie
przez swoich ziomków we władzach polskich, więc dlaczego te
pretensje do Polski i Polaków? Natomiast Polakom w tym czasie
nie wolno było wyjeżdżać, jeśli nam się nie podobało i zbyt
demonstracyjnie okazywało się swoje niezadowolenie to trafiało
się do więzienia, a nie na Zachód, gdzie czekała ludzi wolność,
co również Pana nie boli i bynajmniej nie wzrusza.
W tym wywiadzie to tylko powiedział Pan pół prawdy, tj. że
odbierano im obywatelstwo polskie, ale za ich zgodą, gdzie
Żydzi dobrowolnie godzili się na ten warunek, że jak chcą
opuścić Polskę to odbiera się im obywatelstwo polskie, co chcieli
to dobrowolnie wybierali i nikt ich do niczego nie zmuszał!
Jednak wybierali opuszczenie Polski dobrowolnie i bez żadnych
szykan czy przymusu, jednocześnie dobrowolnie zrzekali się
obywatelstwa polskiego. Jedyna szkoda, że nie wyjechali
wszyscy, gdyż na pewno w Polsce zapanował by spokój i
poszanowanie praw, swobód obywatelskich i prawdziwa
wolność słowa. Wiemy jak przedstawiały się te ostatnie od tak
zwanego „okrągłego stołu!” Wiadome jest nam, kto przyczynił
się do destabilizacji kraju, tak pod względem moralnym,
kulturalnym i ekonomicznym, kto podrywa dobre imię Polski i
Polakom na arenie międzynarodowej...Żydzi, Żydzi jeszcze raz
Żydzi... tacy jak: Michnik (Szechter), Kuroń, Geremek,
Balcerowicz, Kwaśnieski (Stolzman), Mazowiecki,
Suchocka, Urban i tak dalej i tak dalej, oraz Marek Borowski Szef Urzędu Rady Ministrów - bratanek słynnego zbrodniarza i
kata Polaków Jakuba Bermana.
To wstyd, że on jest w Polsce. Czy oni wiedzą co to jest
uczciwość?! Czy oni wiedzą co to jest moralność i honor?! Czy
oni wiedzą co to jest fałsz i hańba?! Żaden z tych Żydów tych
cech nie posiada, jak również nie przeszkadza im bynajmniej
udawanie Polaków, czy piastowanie Najwyższych Polskich
Państwowych Urzędów, czy szkalowanie Polski i Polaków,

Z tych pana niedorzeczności w wywiadzie jeszcze pozostało
do wyjaśnienia jedno zawarte stwierdzenie, które chciałbym
aby tu w Ameryce mówili.... Wszędzie Polak rozumie Żyda, że
to obelga dla nich i zgadzam się z nimi, bo jak może
mniejszość etniczna - Żydowska rządzić Polską i do tego
Narodem Katolickim, którego symbolem jest krzyż. Serdecznie
prosimy Pana o ponowny wywiad dla Kuriera Plus i podanie
nam na czym konkretnie polega antysemityzm w Polsce. I
konspiracyjnie..., czy Polacy walczą z antypolonizmem?!, a czy
on w ogóle istnieje, jeśli ma Pan braki w tym temacie to
chętnie Panu je uzupełnimy!!! Korepetycje będą bezpłatne!!!
Pozdrowienia..Prrrrruprrrruprrrrutyyyynkiewicz.
PS. Wiemy że Pan jest osobą „POSTĘPOWĄ I
NOWOCZESNA”, a nie jakimś zapyziałym Polaczkiem, więc
obecnie dzięki TYM polskojęzycznym Żydom mamy coroczne
MARSZE żywej ŻYDOWSKIEJ NIENAWIŚCI W
OŚWIĘCIMIU, lecz to pewnie nazwie Pan żydowskim
MIŁOSIERDZIEM, gdzie uzbrojony MOSAD przepędza Polską
policję i ludność minimum na odległość 200 metrów i dalej, co
w innych państwach nazywa się naruszaniem suwerenności
państwowej, lecz z Pana światłych ust pewnie to będzie
inaczej brzmiało... a jak?!
Panie ob-Żydły?!
******************************************
GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Ul. Krakowskie przedmieście 25
00-052 Warszawa
POGROM KIELECKI JEST HAŃBĄ DLA ŻYDÓW
Żydzi, różnymi drogami tą winę chcą z siebie zrzucić i za
wszelką cenę obciążyć Polaków. Wydając różne książki,
broszury i pisząc artykuły w gazetach nie tylko w Polsce, ale
również w Ameryce z wyrachowaniem dążą do oczyszczenia
się ze swych zbrodni. Wszyscy Polacy wiedzą, że naród
żydowski od zarania wieków oszukiwał i popełniał wielkie
przestępstwa - i zawsze zrzucał winę za swe zbrodnie na
ofiary, również w przypadku Indian w Północnej Ameryce.
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przebierańców). Nieoczekiwanie, te wszystkie odziały KBW,
NKWD i Policji nagle zawarły przymierze i pilnie sekundowały,
jak rzekome Podziemie rozprawia się z Żydami
ortodoksyjnymi, natomiast żadnego zainteresowania nie było
tymi „rzekomymi partyzantami”, którzy, zamieszkiwali w tym
samym bloku, lecz w innym skrzydle… Wyjaśnienia te
pozostawię już dla pani Histeryczki Krystyny Kiersten, na
pewno wymyśli jakieś bardziej prawdziwie zidiociałe
kłamstwo....

Komisja badająca tą sprawę powinna wziąć pod uwagę
następujące okoliczności:
1. Jak wszystkim wiadomo mam na myśli tylko Polaków (bo inne
kraje włącznie z Ameryką jeszcze nie wiedzą), że w latach
1944-1945 Polską rządziła Żydo-Komuna, to znaczy Stalin
przysłał do Polski żydowskie komando złożone z
następujących osób: Bierut, Berman, Różański (Goldberg),
Radkiewicz, Minc, Zambrowski, Romkowski i tysiące
innych Żydów do stworzenia struktur reżimu - Rządu
komunistycznego. Cała ta banda Żydów zorganizowała Polsce
rzeź.
Ta przestępcza grupa dla politycznych celów zorganizowała
haniebną akcję w Kielcach. Nie wiemy czy Komisja zdaje
sobie sprawę, że dyrektorami 10-ciu departamentów UB. Byli
ludzie przede wszystkim narodowości żydowskiej i jak podają
źródła niezależne, ten krwawy i zbrodniczy Urząd
Bezpieczeństwa, jak wszystkie Urzędy Bezpieczeństwa
Publicznego (czytaj zagrożenia Publicznego) w
województwach były obsadzone w głównej mierze przez
Żydów.
Kielce były jednym z miejsc żydowskiej hucpy i nie
przypadkowo zostało wybrane przez ówczesny Rząd na tą
inscenizacyjną UBP-cką tragikomedię. Jak wszędzie tak i tutaj
w Kielcach Urząd Wojewódzki, Urząd Bezpieczeństwa jak i
wszystkie departamenty władzy, włącznie z Policją, były w
rękach Żydów. Piszę to, właśnie do Komisji, gdyż niezbicie z
tego wynika, że nie może być innej alternatywy, to że Żydzi
rządzący w tym „aparacie” terroru zorganizowali ten pogrom
swoim Braciom Żydom.

Szanowna Polsko Komisjo, prosimy o zaprzestanie
obciążania grzechami nie popełnionymi przez Polaków!!!....I
jest to najwyższy czas, aby ujawnić prawdę w tej sprawie.
Jeżeli dziś tej prawdy nie da się powiedzieć, lub nie można jej
ujawnić, to napewno powrócimy do tej sprawy wtedy, kiedy
Prezydent i Rząd reprezentowany będzie przez obywateli
polskich narodowości POLSKIEJ, A NIE ŻYDOWSKIEJ,
którzy obecnie reprezentują interesów Polski i nas Polaków.
Reprezentują oni interes tylko żydowski, gdyż są jedynie
Żydami mówiącymi po polsku i legitymującymi się POLSKIMI
DOKUMENTAMI, lecz w rzeczywistości są NARODOWOŚCI
ŻYDOWSKIEJ!!
Nie do pomyślenia jest nawet w Mozambiku, aby
Przewodniczący powyższej Komisji był Ministrem
Sprawiedliwości - Marszałek Kubicki…Wniosek z tego, że
komisja jest całkowicie zależna od Tymczasowego
Żydowskiego Rządu wynikiem czego jest to smutne i dla nas
haniebne!… Jak to nazywać „demokracją”? A może tutaj
chodzi o żydo-demokrację w polskim robotniczym gettcie
wmawiając Polakom, że sądy są niezależne czy niezawisłe!.

Żaden uczciwy człowiek nie znajdzie innego uzasadnienia
tej haniebnie bolesnej sprawy!!!
To właśnie ta „KLIKA - KOMUNISTYCZNO-ŻYDOWSKA”
zorganizowała i doprowadziła do tej HANIEBNEJ
PROWOKACJI !!! - Gdy podczas tej checy, specjalne
żydowskie odziały przebrane za Andersowców tłukli i pałowali
Żydów ortodoksyjnych. W Kielcach gdzie to się odbywało w
bloku zamieszkiwali w jednym skrzydle Żydzi Komuniści, a w
drugim skrzydle znajdowało się kilkanaście żydowskich rodzin z
Rosji, a które miały zamiar osiedlić się w Polsce, wbrew planom
żydowskiego syjonizmu, który tego nie przewidywał, było
zastraszenie części społeczeństwa do przekonania wyjazdu do
Palestyny.
Przebrani Żydzi za Polaków-Andersowców i
partyzantów podziemia, zgotowali Żydom ortodoksyjnym
pogrom, a raczej lanie, w celu głośnego echa WRZASKU, który
musiał być SŁYSZANY NA CAŁY ŚWIAT. Dzielnie im w tym
sekundowały Marks-Media w prasie Krajowej, jak i syjonistycznej
prasie zachodniej, które zwielokrotniło to ECHO PO ŚWIECIE o
krwawym polskim antysemityzmie.
Jedno jest tylko zastanawiające w tej żydowsko-kieleckiej
haniebnej komedii, a mianowicie: cały ten teren wówczas był
obstawiony przez przebierańców z KBW i agentów z NKWD, jak
i przez specjalne odziały policji oraz wyższych wojskowych z
których nikt nie miał zamiaru przerywać tego publicznego
„pałowania” przez „rzekomych” kielczan, (czytaj Żydów

2. Pragniemy nadmienić również iż:
A. Jeden z nas był w Philadelphii (USA) na specjalnej
prelekcji przeprowadzonej przez Historyków na temat
pogromu kieleckiego i dane mi było przeglądać zdjęcia na
których byli żywi statyści zamiast trupów.... Dzisiaj, skandal
jest niewłaściwym słowem co naprawdę działo sie w
tamtych okrutnych czasach, a różne nie wyobrażalne dla
normalnego człowieka stawały się prawdziwe, poprzez
kłamliwe foto-montaże i nie należy przypuszczać, że była to
mistyfikacja Pogromu Żydów w Kielcach, ale
PEWNOŚĆ…
B. Podczas tego spotkania powiedziano również, że wyroki
śmierci wykonano na niewinnych Polakach (jeżeli
faktycznie nie było tego pogromu, to skąd mogli się wziąć
zbrodniarze tej zbrodni?!) bez żadnej obrony ze strony
prawnej. Nie zezwolono nikomu nic mówić pod groźbą
śmierci – o czym Szanowna Komisja, może te czasy
zaliczyć do barbarzyńskich żydowskich wyczynów na ziemi
polskiej. Nie może tu być mowy o jakiejkolwiek ulgowej
taryfie dla Żydów, którzy w tym czasie rządzili Polską
wydając tysiące skazujących wyroków za czyny nie
popełnione i rządzą ich potomkowie do chwili obecnej
czyniąc to podobnie jak ich przodkowie.
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Żydzi haniebnie zapisali się w pamięci Polaków i Historii
Polski!
3. Pogrom Kielecki od samego początku do końca był
przemyślaną żydowską prowokacją, mającą na celu
zatajenie żydowskiego fałszu i obłudy na barki niewinnych
Kielczan. Równie tak samo jak artykuł z sfałszowanym
zdjęciem w gazecie Polityka nr. 23 z dnia 08/06/1996 p.t.
„RĘKA POLAKA”. Jestem przekonany że żaden Polak nie
byłby w stanie napisać tego artykułu, a do tego stopnia
oszczerstwa posunęłaby się osoba wrogo nastawiona
narodowości żydowskiej imieniem Krystyna Kiersten,
mająca czelność tytułować się historykiem.. lecz bardziej
wiarygodnie brzmiałoby jeśli nazwalibyśmy ją koszmarną
histeryczką koszmarnych szkalujących bajek w jej
syjonistycznej gazecie pt: „Polityka”.

Komunikat konsulatu RP w Nowym Jorku
OBYWATELSTWO POLSKIE TYLKO DLA ŻYDÓW
(Tymczasowy żydowski rząd w Polsce nie ma zamiaru
przyznać obywatelstwa Polakom w Republikach z byłego
ZSRR, ponieważ koszule bliższe są im własnemu ciału, czytaj
ważniejsze jest przyznanie obywatelstwa Żydom niż
umożliwienie Polakom powrotu do Ojczyzny!!!)
W związku z oświadczeniem Prezydenta RP dotyczącego
specjalnego trybu rozpatrywania podań o nadanie
obywatelstwa polskiego składanego przez osoby, które je
utraciły na skutek stosowania uchwały Rady Państwa z dnia
23 stycznia 1953 r. (chodzi o Żydów którzy wyjechali po 195556 r. jak również w latach 1968 i 1969 roku przy okazji na
własne życzenie zrzekając się polskiego obywatelstwa
dobrowolnie) , polska służba konsularna w USA uprzejmie
informuje, że osoby (czytaj Żydzi), które wyraziły wolę nadania
im obywatelstwa w tym specjalnym trybie, nie składają
żadnych kwestionariuszy, lecz jedynie podanie skierowane do
Prezydenta RP z prośbą o nadanie Żydom obywatelstwa
polskiego. Natomiast Polakom z racji NARODOWOŚCI
POLSKIEJ, a wywiezionym przez NKWD do republik
radzieckich obywatelstwa polskiego przewrócić NIE NADA....
Pomimo to, że żaden z Polaków nie wyjechał na Zachód, a
tylko był siłą wysiedlony przez NKWD na Wschód pod groźbą
karabinów na syberyskie mrozy w związku z tym wiele setek
tysięcy Polaków nigdy stamtąd nie powróciło.

Żydzi absolutnie nie mają nic wspólnego z Polską i
Polakami… Żyją jak pasożyty kosztem innego Narodu (gdzie
pasożyt rodzaju ludzkiego nazywa się paso-ŻYDEM).
Wyżej wymieniona Żydówka Krystyna Kiersten, jak przystoi
na jej nację, opatrzyła artykuł sfałszowanym (foto-montażowym)
zdjęciem, które umieściła na tytułowej stronie. Zdjęcie to zostało
wzięte z książki pt. „Jewish Responses to Nazi Persecution
Collective and Individual Behavior in Extremis”, gdzie autor
tej książki Isaiah Trunk wyd. w 1979 przez Stain And Publisher
New York pod którym widnieje napis następującej treści „Litwini
w Kownie rozprawiają się z kolaborantami sowieckimi” po
wejściu Niemców na Litwę w roku 1941., po sfałszowaniu tego
zdjęcia, które po obcięciu jego lewej strony i w to miejsce
umieszczono zdjęcie z żołnierzami Polskimi w czapkach
rogatywkach zmieniając napis pod zdjęciem które brzmiało...
„Dziesięć osób miało rany kłute, postrzałowe, cztery rany
kłute, pozostali zmasakrowani”. Co dziwne to nigdzie nie
mogą się Żydzi doszukać zdjęć tych zwłok zmasakrowanych
żeby potwierdzić ten fałsz. I tak to również wyglądał żydowski
Pogrom w Kielcach w/g „histeryczki” Kiersten z Warszawy.

Polacy, którzy przeżyli wojnę, lecz obecne żydowskie rządy w
Polsce obywatelstwa polskiego przywrócić nie mają zamiaru,
skutkiem czego jest to, że Polacy nie są w stanie powrócić do
własnej Polski, z racji iż w Polsce urząd sprawują tymczasowe
żydowskie rządy z Olo Stolzmanem vel Aleksandrem
Kwaśniewskim na czele i Krakenbunem, które nie życzą
sobie powrotu Polaków ze Wschodniej poniewierki do
własnej Ojczyzny.
STOLZMAN Z KLIKĄ RZĄDOWĄ PRZYZNAJE
C POLSKIE ŻYDOM, LECZ NIE
OBYWATELSTWO
POLAKOM, A BĘDZIE TO WYKONANE ŻYDOWSKIM
DEKRETEM.
*********************************************
SALCIE GOLDBERG
New York 03 - 10 - 1998
Szanowny Pan
Maciej Płażyński
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Ul. Wiejska 4/6Warszawa 00-902

o na ten fałsz powiedziała Komisja i jakie zostały wyciągnięte
konsekwencje wobec kłamcy historyka profesora z Nominacji
Rządu Żydowskiego w Polsce? Jak do tej pory nic nie
wiadomo... Samo już zdjęcie jak i ten artykuł zamieszczony w
gazecie, było zbrodnią przeciwko Narodowi Polskiemu, nie
wpominając już o naszych uczuciach... Kto zechce nas dziś za
to przeprosić!? Może choć raz Żydzi w Polsce, a może poza
Polską?… Śmiem już wątpić, czy przyjdzie im coś takiego do
głowy?.. Absolutnie nie, bo im przepraszać GOI nie przystoi…
Przekazujemy tą ulotkę do wiadomości publicznej z
nadzieją, że w tej sprawie jednak zwycięży prawda,
sprawiedliwość i rozsądek, jeśli takowy ta Komisja posiada.
Na ten wyrok czeka cała Polska i Polonia na świecie.

Panie Marszałku!
Jestem bardzo zbulwersowana wystąpieniem Prezydenta
Kwaśnieskiego, który oskarża Naród Polski za wyrzucenie
Żydów z Polski w latach 1968/69. Kiedy Prezydent i Premier
zaczną mówić i uczyć się prawdy i służyć Narodowi Polskiemu,

Z poważaniem GROM.
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a nie nam Żydom. To jest moralnym i konstytucyjnym
obowiązkiem wobec Polski i Polaków.
Nie dziwię się Panu Prezydentowi, ale powstały poważne
zastrzeżenia wokół osoby Premiera, który kłamie i nie chce znać
prawdy ani nie broni Polski. Niezrozumiałe jest zachowanie
premiera, który otrzymał rekomendację
z AWS-u.
Ja z rodziną wyjechałam w 1968 r. dostając zezwolenie na
wyjazd do Izraela. Nasza trasa podróży była następująca:
najpierw Wiedeń, później Włochy, gdzie przebywaliśmy około 6
miesięcy, a następnie otrzymaliśmy paszporty na wyjazd do
Ameryki i na tym zakończyła się nasza podróż do ziemi
obiecanej, która zwie się Ameryką.

Marszałka kto ma bronić Polski i Polaków przed
oszczerstwami i przed kolejnym rozbiorem Polski?! Pytamy
Pana Marszałka kiedy okażecie wolę lub też zbierze się wam
na chęć na to co jest waszym bezwzględnym obowiązkiem tj.
kiedy Polacy będą mogli wrócić do Polski swej ojczyzny!!!, a
nie my Żydzi w pierwszej kolejności!!! Polska przecież nie jest
Ojczyzną Żydów....Na ten cel brak wam pieniędzy!!! Lecz nie
brak ich na złodziejstwa i marnotrawienie majątku
narodowego. Wiele afer sięgających miliardów dolarów zostało
otoczonych ciszą, nawet nie wszczęto postępowania, między
innym w sprawie afery FOZZ (Fundusz Obsługi Zadłużenia
Zagranicznego). I to Pana marszałka nie interesuje i nie
wzrusza?

Pragnę z całą odpowiedzialnością przekazać informacje,
które towarzyszyły tym wydarzeniom:

Na zakończenie przytoczę słowa poety, które do dnia
dzisiejszego nie zatraciły sensu:
„KŁAMSTWO KRZYCZY, ABY ZAGŁUSZYĆ PRAWDĘ”

1. Nikt nas, ani Żydom z naszej grupy liczącej około 250 osób, z
Polski nie wyrzucał. Była to nasza dobra i nieprzymuszona
wola.
2. Obywatelstwa polskiego zrzekaliśmy się dobrowolnie. Nie
było żadnego przymusu. Postawiono jedynie warunek, na
który zgodziliśmy się: chcesz wyjechać z Polski - musisz
zrezygnować z obywatelstwa polskiego, lecz robiliśmy to
dobrowolnie, nikt nas nie wyrzucał ani nie pozbawiał
obywatelstwa, to był nas wyłączny wybór.
3. Otrzymaliśmy od rządu odprawy finansowe.
4. Byliśmy wszyscy wdzięczni rządowi polskiemu, że umożliwił
tylko i wyłącznie Żydom opuszczenie Polski.
To są główne prawdy tych wydarzeń. Nie będę wnikała i
pisała jakie cele polityczne przyświecały tej sprawie.

Czekamy na odpowiedź.
z Poważaniem.....Salcie Goldberg.
*****************************************
HELENA FEINBAUM
Marzec 10, 1998 r. Nowy Jork.
Do Pana.
Aleksander Kwaśnieski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa - Plac Namiestnikowski
Ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
Panie Prezydencie, przyjęłam z wielkim żalem i
oburzeniem, kłamstwa i oszczerstwa jakie skierował Pan pod
adresem Narodu Polskiego. To jest odwrotnie, to jest hańba
dla rządu i Partii Komunistycznej (PZPR) której Pan był
przedstawicielem, a obecnie jej spadkobiercą. Niech Pan nie
mówi, że nie jest to hańba Polski i Narodu Polskiego. Jest
odwrotnie, to jest hańbą dla rządu i Partii Komunistycznej
(PZPR), której również Pan jest spadkobiercą.

W imię czego i dlaczego rządzący tym krajem zawsze kłamali i
kłamią nadal? Nie wyjaśniając prawdy do końca tym samym
podrywają dobre imię Polski i Polaków i pogarszają celowo i tak
złą sytuację polityczną Polski w świecie. Tutaj w Ameryce takie
zachowanie prezydenta byłoby wielkim skandalem politycznym,
a w Polsce od 1944 r. jest bestialską normalnością. Nic się nie
zmieniło na lepsze, wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej.
Jaka to była kara dla wyjeżdżających, jaka to była krzywda,
jakie to było poniżenie, jaka to była hańba, jakie cierpienie, że
pozwolono tylko Żydom, którzy wyrazili chęć na wyjazd z Polski
do USA i Na zachód?! (co było również marzeniem milionów
Polaków aby móc wydostać się spod bestialstwa żydokomunistycznego). Takie stwierdzenie zakrawa na komiczne
szyderstwo, są niepoważne, nieodpowiedzialne, ubliżające
prawdzie, jednocześnie szkalujące Amerykę, która w owym
czasie była symbolem wolności, krajem marzeń niemal
wszystkich Narodów Świata!!! Przecież nas, Żydów nie
deportowano do ZSRR!!!
Sądzę, że prezydent nic nie zmienił. Dalej przedstawia
Amerykę jako największe zło, jak za dawnych komunistycznych
czasów.
Pytam Pana Marszałka jakie konsekwencje zostaną
wyciągnięte przez Sejm w stosunku do tych dwóch, prezydenta i
premiera? Obaj panowie złamali przysięgę. Pytam Pana

Rozruchy w 1968 roku były Prowokacją, aby osiągnąć
dwa najważniejsze cele:
I1. Aby przekonać narody w krajach Europy
Zachodniej, Ameryce oraz na świecie, że Polska i
Polacy to Naród morderczy i antysemicki.
2 2.Uzyskać podstępnie zezwolenie na wyjazd,
ponieważ światowa organizacja Żydów potrzebowała
ludzi w innych krajach aby się umocnić i siać
nienawiść do Polski i Polaków.
Pytam się Pana Prezydenta, jaka to była krzywda
wyrządzona, że pozwolono nam na wyjazd do Ameryki. W tym
przypadku tak Pan i pańscy poprzednicy rzucaliście wyzwiska
pod adresem Ameryki i Demokracji Zachodniej.
(Nazywaliście wy Komuniści Amerykę jako zgniły kapitalizm,
a może zechciał by Pan ich za to przeprosić, lecz nie w imieniu
9

Polaków, gdyż Polacy zawsze byli i są przyjaźni Ameryce, lecz
w imieniu swoim i zbrodniarzy towarzyszy komunistów
narodowości żydowskiej?!, również w imieniu swego tatusia,
który brał wybitnie czynny udział w zniewalaniu i mordowaniu
Polaków patriotów, przeciwników tego zbrodniczego systemu).
Czy Pan nie widzi większych i bolesnych krzywd jakie rządy
komunistyczne wyrządziły Polsce: zsyłki na Sybir, tortury oraz
więzienia dla przeciwników systemu komunistycznego. Pragnę
Pana poinformować, że jestem jedną a wielu rodzin które
opuściły Polskę w latach 1968-1969. Czekaliśmy z wielką
niecierpliwością, na podjęcie decyzji abyśmy mogli wyjechać z
Polski, ale nie z powodu antysemityzmu, którego niegdzie nie
doświadczyłam, lecz cały czas był i jest prowadzony totalny
antypolonizm prze nas Żydów w Polsce i na świecie.
Obawialiśmy się, że demonstracje studenckie na uczelniach
warszawskich, które nie miały poparcia wśród robotników
zostaną przerwane. Wielka radość zapanowała wśród
społeczności żydowskiej kiedy Rząd podjął decyzję dla nas.
Wówczas rozpoczęliśmy starania o wyjazd, złożyliśmy
odpowiednie dokumenty, po pewnym czasie poszliśmy do
urzędu spraw wewnętrznych, gdzie pytano nas czy w
dalszym ciągu podtrzymujemy swoją decyzję o wyjeździe z
Polski. Lecz na propozycje zrzeczenia się obywatelstwa
polskiego wyrażaliśmy zgodę, która była warunkiem
wyjazdu. Nikt z nas z Polski nie wyrzucał jak i innych
Żydów!... Po otrzymaniu pozwolenia na wyjazd do Izraela
najpierw udaliśmy się pociągiem do Wiednia, gdzie
zaopiekowały się nami organizacje Żydowskie. Po miesięcznym
pobycie w Wiedniu otrzymaliśmy dokumenty na wyjazd do
Włoch., gdzie przebywaliśmy około pięciu miesięcy i po
uzyskaniu paszportów udaliśmy się do Ameryki. W naszej
grupie było około 300 Żydów, wszyscy byliśmy bardzo
szczęśliwi i zadowoleni, a jednocześnie wdzięczni swoim
braciom, którzy w tym czasie rządzili Polską. Jeszcze raz
pragnę podkreślić, że wszyscy wyjechaliśmy dobrowolnie i
nikt nie został przymusowo wydalony z Polski. Pytam się
Pana Prezydenta dlaczego Pan kłamie, a czynił to Pan
niejednokrotnie w przeszłości, a tym samym podsyca Pan
nienawiść do Polski na arenie międzynarodowej. Powinien Pan
być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej, ponieważ
złamał Pan przysięgę (art. 130). Jest Pan dziwnym
Prezydentem, bo każdy Prezydent na świecie broni swojego
kraju i jego honoru, ale nie Pan. A jeżeli Pan nie czuje się
Polakiem i nie Jest nim to dlaczego Pan piastuje to zaszczytne
stanowisko? Czas najwyższy powiedzieć dość kłamstw i
opluwanie Narodu Polskiego przez rządy i media w Polsce!.
poważaniem...H.Feinbaum

przeciw odznaczeniu Jacka Kuronia i Karola
Modzelewskiego Orderami Orła Białego!
,,Najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej winny otrzymać
osoby o nieposzlakowanej uczciwości i znaczących zasługach
dla Polski. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski byli tylko
uczciwi ale w ogromnych zasługach dla PZPR, partii
uznanej za przestępczą" - napisano przez przewodniczącego
POKiN Andrzeja Kostrzewskiego.
- Nie mamy i nie mieliśmy nigdy wytyczonego żadnego
nnego celu prócz walki i działaniu na rzecz niepodległości
Polski - Naszej 0ojczyzny. Odznaczeni obecnie Orderem Orła
Białego dla tej niepodległości nie zrobili nic, a wobec tych,
którzy o niepodległość walczyli pozwalali sobie na kpiny stwierdzają dalej członkowie krakowskiej organizacji.
Porozumienie Organizacji Kombatanckich i
Niepodległościowych w Krakowie powstało w 1994 r. Tworzą
je przedstawiciele koło 20 organizacji m.in. Światowego
Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia „Szarych Szeregów "
AK, Kadetów II RP, Polskiego Związku Więźniów Komunizmu,
Instytutu katyńskiego w Polsce oraz Federacji Młodzieży
Walczącej.
jasiek z toronto & STAŃCZYK & jego szpiedzy.
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA PWN
ZARZĄD NACZELNY
00-682 Warszawa, ul. Hoża 62, tel. 621-5571; 625-4170
adres poczt.: 00-956 Warszawa 10, skr., poczt. 15
Warszawa 1997r.
Polska własnością Polaków
Program wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
Polacy!
Czy Polska może być silna, bogata i niepodległa?
Czy Polacy mogą żyć w dostatku, bezpieczeństwie i
sprawiedliwości? – TAK! Jeśli cały Naród Polski będzie tego
chciał i podejmie w tm celu rozumne i niezłomne działanie pod
kierunkiem dobrze wybranej władzy!
Mamy w naszym Kraju wszelkie warunki, aby
zapewnić wszystkim godne życie i rozwój. Brakuje nam tylko
woli działania i wiary w przeprowadzenie zmian na lepsze.
Bierność Narodu i niewiara w poprawę swego bytu oraz
poddawanie się złu ułatwia działalność tym, którzy niszczą
Polskę i Polaków.
W Narodzie Polskim zawarta jest wielka siła,
niestety jeszcze uśpiona, która może skutecznie przeciwstawić
się niszczeniu Polski i zaprowadzić porządek zapewniający
rozkwit naszego Kraju.
Dlatego zwracamy się do Narodu Polskiego, do
wszystkich Polaków w Kraju i za granicą! Nie bądźmy dłużej
obojętni na losy naszej Ojczyzny! Nie pozwólmy, aby o Polsce
i Polakach decydowali obcokrajowcy, wrogowie, zdrajcy i
karierowicze! Weźmy we własne polskie ręce losy naszego
Kraju, losy nasze i naszych dzieci! Skorzystajmy z tego, że
Naród jest najwyższą władzą i wybierzmy w nadchodzących

PRZECIWKO ORDEROM
(Przeciwko orderom za zasługi dla zbrodniczej partii PZPR
przyznawanej Żydom przez Żyda)
Porozumienie Organizacji Kombatanckich i
Niepodległościowych w Krakowie w liście otwartym do
prezydenta Aleksandra Kwaśnieskiego zaprotestowało
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wyborach do Sejmu i Senatu Polaków gwarantujących realizację
naszych polskich interesów!
Nadchodzące wybory są wielką szansą uwolnienia
Polski i Polaków od obcej dominacji, prowadzącej do wyzysku,
nędzy i demoralizacji, do odebrania nam narodowej własności i
niepodległości.
Dotychczasowe ekipy władzy i opozycji, wywodzące się
z komunizmu jak i Solidarności, z lewicy jak i z prawicy, zdradziły
Polskę. Realizują interesy obcych Państw i obcego kapitału
kosztem wyzyskiwanego Narodu Polskiego.
Szansą dla Polaków jest Polska Wspólnota
Narodowa, stojąca na stanowisku polskich interesów
narodowych. Nie jesteśmy ani lewicą ani prawicą, tylko polskim
ruchem narodowym. Nie reprezentujemy ani racji lewicowych ani
racji prawicowych, tylko racje Polski i Polaków. Jesteśmy
narodową partią polityczną i powszechnym ruchem społecznym
skupiającym 34 Niezależne Ugrupowania Polskie – narodowe,
patriotyczne, niepodległościowe, ludowe, zarówno partie
polityczne, związki zawodowe i stowrzyszenia społeczne.
Skupiamy wszystkich Polaków, dla których dobro Narodu
Polskiego jest celem najwyższym.
Polska Wspólnota Narodowa bierze udział w
wyborach w poczuciu odpowiedzialności za Polskę –
Wspólny Dom Polaków! Nasz Wspólny Dom jest zagrożony
bardziej niż kiedykolwiek! Nie obroni go ani komunizm ani
kapitalizm, tylko narodowy ustrój sprawiedliwości
społecznej!
Brońmy naszego Wspólnego Domu! Idźmy wszyscy
do wyborów i głosujmy na Polską Wspólnotę Narodową!
Jesteśmy nadzieją Polaków, których zawiodły dotychczasowe
władze, partie polityczne i związki zawodowe. Chcem naprawić
krzywdy biednym, bezrobotnym, głodnym i bezdomnym.
Chcemy zapewnić wszystkim godne życie. Chcemy
gwarantować zachowanie i rozwój majątku tym, którzy zdobyli
go uczciwą pracą. Chcemy, aby zdolny i pracowity Naród Polski
rządzony przez mądrych i uczciwych Polaków uzyskał
przodujące miejsce w Europie przez sprawiedliwe prawo,
rozwiniętą naukę, pracę i opiekę socjalną dla wszystkich oraz
pełne wykorzystanie gospodarki! Przede wszystkim gospodarka
jest naszą drogą do wielkości!
Sytuacja Polski i Polaków
W Polsce od 1989 roku komunizm zastępuje się
kapitalizmem, a dominację radziecką dominacją amerykańską i
niemiecką. Polską własność państwową zamienia się na obcą
własność prywatną, głównie amerykańską, niemiecką i
żydowską. Tę antypolską przywatyzację przyspiesza się
celowym niszczniem i fikcyjnym zadłużaniem oraz wymuszaniem
bankructw przedsiębiorstw, które likwiduje się lub sprzedaje za
bezcen zachodniemu kapitałowi wyzyskującemu Polaków.
W obce ręce poszło już wiele banków, tysiące fabryk i
innych przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych za 0,5%
do 2% wartości oraz ponad 100 tysięcy hektarów ziemi ze
zlikwidowanych PGR-ów i gospodarstw indywidualnych za 2%
do 5% wartości ziemi w Europie Zachodniej. Części
wykupionych fabryk obcy kapitaliści zlikwidowali jako
konkurencyjne dla Zachodu. W pozostałych zostali zwolnieni od

podatków przez 3 do 10 lat. W ten i inny sposób wykrada się
Polsce miliardy dolarów. Tymczasem polskie fabryki i
gospodarstwa rolne płacą nadmierne podatki i procenty od
kredytów, które niszczą je i zmniejszają produkcję. Obcy
kapitał wykupił także ponad 50% placówek handlowych,
niszcząc polskich kupców i spychając ich do ulicznych
bazarów, narzucających im nadmierne czynsze. Własnością
obcą, głównie niemiecką, jest 75% gazet (w niektórych
województwach 100%) i 50% stacji radiowych i telewizyjnych,
które celowo okłamują, demoralizują i wynaradawiają Polaków.
Na skutek prywatyzacji czyli kolonialnego
rabunku Polski, 25% gruntów ornych leży odłogiem, a 40%
przemysłu i rzemiosła uległo zamrożeniu lub zniszczeniu.
Produkcja rolna spadła o 35%, a przemysłowa o 40%.
Nierzadko gorsze i droższe produkty rolne i przemysłowe
Zachodu zalewają Polskę, niszcząc polskich rolników,
robotników, rzemieślników i przemysłowców. Tysiące
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłowych
jest zagrożonych upadłością. Stale rosną ceny towarów i
usług oraz opłaty mieszkaniowe. Siła nabywcza płac
zmalała o 35%, a emerytur i rent o 45%. Wzrasta ubóstwo,
zwiększa się liczba eksmitowanych z mieszkań i
zwalnianych z pracy. Rośnie liczba młodzieży
niezatrudnianej po ukończeniu szkoły, co ma charakter
celowej demoralizacji młodego pokolenia.
Narzucany Polsce obcy i drapieżny kapitalizm bogaci
cudzoziemców i uboży Polaków, pogłębia podział na
mniejszość coraz bogatszych i większość coraz biedniejszych.
W biedzie żyje 20 milionów Polaków, w nędzy i niedożywieniu
żyje 5 milionów, w skrajnej nędzy i głodzie żyje 3 miliony, w
tym milion dzieci szkolnych.
Do najbardziej pokrzywdzonych należą emeryci i
renciści, 3 miliony najniżej zarabiających robotników, rolników i
inteligentów, 3 miliony bezrobotnych, 300 tysięcy bezdomnych.
Bez przyszłości żyje większość polskiej młodzieży.
Tymczasem bogacze wywodzący się najczęściej z
aferzystów i ludzi władzy mają miesięcznie dziesiątki tysięcy, a
nawet setki tysięcy złotych.
Likwidacja wielu szkół i placówek naukowych oraz
małe środki finansowe na oświatę i naukę sprawiły, że tylko
12% młodzieży kończy szkołę średnią,a 8% podejmuje studia
wyższe, zaś 30% naukowców opuściło Polskę. Jest to cios w
rozwój umysłowy Narodu, w postęp wiedzy i wynalazczości.
Ma to udaremnić tworzenie się elity umysłowej i przywódczej
Narodu Polskiego.
Likwidacja wielu placówek zdrowia, małe nakłady
finansowe na służbę zdrowia, coraz większe ceny leków,
niedożywienie ludzi i skażenie środowiska, celowe
rozpowszechnianie alkoholu, tytoniu i narkotyków to przyczyny
pogarszania się zdrowia Narodu, zwiększania śmiertelności i
spadku przyrostu naturalnego. Stan ten, przy wzmożonej
emigrajcji, ma zmniejszyć liczbę Polaków do 25 milionów i
ułatwić planowane przez Unię Europejską osiedlanie w
Polsce milionów cudzoziemców.
Zmniejsza się Wojsko Polskie z 450 tysięcy do 200
tysięcy żołnierzy. Niszczy się przemysł zbrojeniowy, który ma
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samorządowej oraz nadrzędnej władzy Narodu wyrażanej w
wyborach i referendum mającym wyłączne prawo
decydowania o najważniejszych sprawach Polski, w tym o
przyjęciu Konstytucji.

zapewnić Polsce bezpieczeństwo, rozwijać wynalazczość i
dawać duże dochody w handlu zagranicznym.
Celem kolejnych ekip władzy nie jest ani dobrobyt
Polaków, ani siła i niepodległość Polski. Celem jest stopniowa
likwidacja Państwa Polskiego przez podział na regiony,
wyprzedaż obcemu kapitałowi polskiego majątku narodowego
oraz wcielenie do NATO i Unii Europejskiej. Już teraz Unia
Europejska niszczy nasze rolnictwo i przemysł, ograniczając
naszą produkcję rolną, górniczą, hutniczą, zbrojeniową,
elektroniczną. Już teraz są w Polsce i ograniczają naszą
niepodległość brytyjskie i holenderskie oddziały pancerne
NATO, amerykańska eskadra lotnicza NATO, niemieccy
oficerowie przekształcający dawne radzieckie bazy rakietowe na
amerykańskie i niemieckie bazy NATO, na przykład w pobliżu
Warszawy – Rembertowa, a także grupy specjalne NATO
prowadzące na naszej granicy wschodniej obserwację Białorusi i
Ukrainy.
Taki los zgotowały Polakom kolejne ekipy władzy
wywodzące się z SLD, PSL, UW, UP i ze środowisk AW”S” i
ROP. Te ugrupowania i ich przywódcy rządzili lub rządzą Polską
i zawsze realizują obce interesy kosztem Narodu Polskiego.
Przykładem jest narzucona nam przez Unię Europejską
antypolska Konstytucja, przyjęta bezprawnie w nieważnym
referendum, w którym zamiast wymaganego udziału ponad 50%
uprawnionych, wzięło udział zaledwie 42,86%.
Nie wolno bezmyślnie głosować na te partie. Wybory
dają nam możliwość powołania takiej władzy, której program
uwzględnia wyłącznie interesy Polski i potrzeby Polaków.
Taki program posiada Polska Wspólnota Narodowa!
– Wszystko dla Rodziny, dla Narodu dla Polski!

2) Ugruntowanie niezawisłości Sądów stojących na straży
sprawiedliwości i równości wszystkich wobec prawa.
Obrona krzywdzonych i karanie przestępców również
spośród władzy. Utrzymanie kary śmierci za największe
zbrodnie wobec człowieka i Ojczyzny oraz kary konfiskaty
mienia za kradzieże, oszustwa materialne i afery
gospodarcze.
3) Zapewnienie porządku publicznego, dyscypliny
obywatelskiej, osobistego bezpieczeństwa i ochrony
mienia wszystkich obywateli.
Powstrzymanie anarchizacji życia społecznego,
zwiększenie nakładów finansowych na Policję Polską w
celu skutecznej walki z przestępczością i zlikwidowania jej
form zorganizowanych.
4) Utrzymanie majątku narodowego w polskich rękach.
Zakaz wyprzedaży obcokrajowcom ziemi, domów, sklepów,
banków, fabryk i innych przedsiębiorstw oraz środków
masowej informacji, ponowne przejęcie na własność Polski
obiektów sprzedanych, ukaranie sprawców tej zdradzieckiej i
bezprawnej wyprzedaży, odbywającej się bez zgody
właściciela czyli Narodu i za złodziejsko zaniżone ceny.
Ukaranie wszystkich zdrajców i aferzystów gospodarczych
żerujących na Narodzie. Odrzucenie majątkowych roszczeń
Żydów i Niemców z tytułu prawowitego przejęcia przez
Polskę mienia pożydowskiego i poniemieckiego w 1945 roku.
Własność w Polsce musi być w rękach obywateli polskich i
Państwa Polskiego jako podstawa wolności, niepodległości,
dobrobytu i rozwoju. Naród wyzbywający się własności na
rzecz obcych nie ma przyszłości, traci wolność i ubożeje.
5) Uwłaszczenie Narodu.
Odpłatnie w ciągu 15 lat przekazanie lokatorom mieszkań
na własność, przekazanie załogom pracowniczym 49%
własności przedsiębiorstw państwowych, przekazanie
rolnikom ziemi zlikwidowanych PGR-ów. Uczynienie
Polaków notarialnymi właścicielami użytkowanej ziemi i
budynków na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zwrot
Polakom własności niesłusznie znacjonalizowanej po 1944
roku.
6) Zapewnienie wszystkim mieszkań własnościowych,
całkowite zniesienie bezdomności.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego i udzielanie
pożyczek (prywatnych) mieszkaniowych opłacanych do
5/100 rocznie. Obniżenie do rzeczywistej wartości
eksploatacji opłat mieszkaniowych i umorzenie zaległych,
zakaz eksmisji, natychmiastowe przekazanie
potrzebującym Polakom 40 tysięcy pustych mieszkań
przeznaczonych na sprzedaż obcokrajowcom.

NASZ PROGRAM
Program Polskiej Wspólnoty Narodowej zakłada
stworzenie warunków szybkiego zlikwidowania biedy,
wyzysku i chaosu społecznego oraz powstrzymania
rabunku i zniewalania Polski przez inne Państwa, a
następnie zapewnienia Polsce samodzielności i
niepodległości, bezpieczeństwa i pokoju, siły i rozwoju,
zapewnienia Polakom wolności i sprawiedliwości, zdrowia
moralnego i fizycznego, bezpieczeństwa i dobrobytu.
Realizacja naszego programu jest w pełni możliwa ze
względu na wysokie kwalifikacje Narodu i ogromne bogactwa
Polski. Nasze duże rolnictwo, znaczne zasoby surowcowe i
wszechstronny przemysł oraz pracowitość Narodu to gwarancja
osiągnięcia stopy życiowej równej przodującym Krajom Europy.
Potrzeba nam tylko nowego ładu moralnego, prawnego,
gospodarczego i socjalnego oraz dobrej i mocnej władzy.
Właśnie to zapewnia nasz program wyborczy!
1) Umocnienie prawa, Państwa i władzy, opracowanie
narodowego projektu Konstytucji Polski, wprowadzenie
uczciwych wyborów większościowych.
Tyle % posłów, ile % głosów. Poddanie pod referendum
narodowego projektu Konstytucji Polski. Rekonstrukcja prawa
polskiego. Umocnienie podlegającej prawu władzy państwowej i

7) Zniesienie bezrobocia i pełne zatrudnienie stanowiące
podstawę wzrostu produkcji, rozwoju gospodarczego i
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egzystencji Narodu. Przywrócenie państwowego monopolu
energetycznego, farmaceutycznego, alkoholowego i
tytoniowego, zwiększającego budżet Państwa,
uniemożliwiającego odpływ zysków do krajowych i
zagranicznych grup przestępczych. Prywatyzacja na rzecz
Polaków pozostałego przemysłu. Przekazanie całego handlu
hurtowego i detalicznego w ręce Polaków.
14) Tworzenie samowystarczalnej gospodarki opartej
głównie o produkcję na potrzeby własnego Narodu,
inwentaryzacja stanu gospodarki.

dobrobytu. (za pomocą bezprocentowego kredytu
finansowego na cele PUBLICZNE)
Wykorzystanie w tym celu rezerw wytwórczych, restrukturyzacja
i uruchomienie zamkniętych przedsiębiorstw, całkowite
zagospodarowanie areału rolnego, zalesienie nieużytków,
zwiększenie wydobycia i przetwórstwa surowców, rozwinięcie
budownictwa mieszkań i dróg, organizowanie robót
porządkowych, niezatrudnianie obcokrajowcówobcokrajowców.
8) Podniesienie dochodów ludności – płac, rent, emerytur,
zasiłków na dzieci.
Obniżenie podatków od płac, zmiana nieuczciwego systemu rent
i emerytur, zapewnienie najniżej uposażonym i ich rodzinom
dostatniego wyżywienia, ubrania i mieszkania, zwiększenie siły
nabywczej ludności. Jest to konieczny warunek wzrostu
dyscypliny, wydajności pracy, produkcji i rozwoju
gospodarczego.
9) Ochrona rodziny i dziecka od poczęcia.
Prorodzinna polityka mieszkaniowa i kredytowa, opieka
zdrowotna, popieranie materialne wielodzietności,
umożliwianie domowego wychowania dzieci przez
niepracujące matki.

Wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarki, a zwłaszcza
nowych inwestycji w oparciu o rozeznanie potrzeb rynku
krajowego i zagranicznego. Inwentaryzacja i wycena
polskiego majątku narodowego jako podstawa
racjonalnego gospodarowania w skali całego Kraju.
15) Obniżenie podatków od dochodu z działalności
gospodarczej.
Rozwinie to inwestycje i stworzy nowe miejsca pracy,
podniesie wydajność pracy i produkcję oraz dochody, a
tym samym zwiększy wpływy do budżetu Państwa.
Mniejsze podatki to większy rozwój gospodarczy oraz
większe dochody dla ludzi i Państwa.

10) Bezpłatne państwowe wykształcenie średnie dla całej
młodzieży oraz bezpłatne państwowe wykształcenie wyższe
dla co najmniej 1/3 młodzieży.
Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży, ochrona języka
Ojczystego i historii Ojczystej. Wychowanie moralne i
patriotyczne młodzieży, walka z alkoholizmem,
nikotynizmem i narokomnią, z demoralizacją i
wynaradawianiem, z judaizacją, amerykanizacją,
germanizacją. Zapewnienie kończącej szkołę młodzieży
pracy oraz pożyczek mieszkaniowych i inwestycyjnych,
opłacanych do 3/100 rocznie. Inwestowanie w młode
pokolenie przynosi szybki i duży postęp moralny, umysłowy
i materialny całego Narodu.
11) Bezpłatna państwowa opieka zdrowotna dla wszystkich,
podniesienie stanu zdrowia Narodu.
Upowszechnienie instytucji lekarza domowego, powszechny,
równy i bezpłatny dostęp do wszystkich zabiegów lekarskich i
leków. Ochrona środowiska naturalnego – doprowadzenie do
czystości powietrza, wody i ziemi. Likwidacja trujących odpadów
składowanych w Polsce przez Niemcy.
12) Rozwój służby zdrowia, oświaty i nauki.
Oddłużenie i zwiększenie nakładów finansowych na te
dziedziny, dające szybkie korzyści społeczne i zwielokrotnione
zyski. Rozwijanie wynalazczości i własnych technologii
chronionych patentami.

16) Stworzenie warunków zwiększenia produkcji rolnej,
rzemieślniczej i przemysłowej.
Całkowite oddłużenie rolnictwa i przemysłu przez
umorzenie jakichkolwiek procentów od pobranych
kredytów. Wprowadzenie bez-procentowych KREDYTÓW
na każde publiczne inwestycje, szczególnie rolnej i
najważniejszych gałęzi przemysłu tylko w oparciu o
KREDYT REALNY. Banki udzielające kredytów na cele
publiczne TYLKO – utrzymywane będą jak każde inne
państwowe instytucje. Wszelkie państwowe dokumenty,
obligacje skarbowe, jak również środki płatnicze bedą
drukowane tylko w Polsce a Mennica zostanie
sprowadzona do Polski.
(Całkowicie zostanie wyeliminowana inflacja i jakiekolwiek
procenty z Systemu Bankowego poprzez
Reformę Systemu Monetarnego, który zlikwiduje wszelkie
nieprawidłowości i oszustwa dokonywane w chwili
obecnej.
17) Oparcie rozwoju rolnictwa o nienaruszalną chłopską
własnośc rodzinną i maksymalną produkcję rolną.
Zapewnienie pełnego skupu przez Państwo nadwyżek
rolnych po cenach opłacalnych gwarantowanych,
ustalanych ze związkami zawodowymi rolników. Poprawi
to wyżywienie Narodu, zwiszy opłacalny eksport
żywności, stworzy strategiczne rezerwy żywnościowe,
wykluczy import żywności. Rozwijanie przetwórstwa
rolnego. Lepsze zaopatrzenie rolników w materiały
budowlane, nawozy, narzędzia i maszyny rolnicze.

13) Oparcie gospodarki o równoprawną własność
państwową, samorządową (komunalną), spółdzielczą,
spółkową, prywatną.
Utrzymanie państwowej własności lasów, wód, dróg, portów,
kopalń, hut, przedsiębiorstw zbrojeniowych, energetycznych,
łączności, komunikacji i transportu jako podstawy jedności i
bezpieczeństwa Państwa oraz jego budżetu decydującego o
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zachodniemu kapitałowi 80% naszej gospodarki, osiedlenia się
w Polsce milionów obcokrajowców – taniej siły roboczej z
Afryki oraz Niemców i Żydów jako właścicieli wykupionych u
nas fabryk i ziemi, zwrócenia Żydom i Niemcom mienia
sprzed 1939 roku będącego dziś prawowitą własnością
polską, powrotu do Polski kilku milionów powojennych
przesiedleńców niemieckich i ich potomków, co równa się
utracie Ziem Zachodnich i Północnych. Polska okrojona
terytorialnie ma być w Unii Europejskiej rynkiem zbytu
zachodnich towarów, źródłem surowców i taniej siły roboczej,
pracującej na obcych właścicieli. Wstąpienie do Unii
Europejskiej to przejęcie naszej gospodarki przez obcych,
zwiększenie nędzy i bezrobocia, odebranie Polakom
własności, a Polsce niepodległości, utrata naszej tożsamości
narodowej i wiary, wyzysk i wynarodowienie Polaków.

18) Stworzenie dla rolników korzystnej polityki cenowej,
podatkowej i ochronnej, zwiększającej wydajność i
produkcję rolną.
Znormalizowanie cen skupu płodów rolnych od rolników,
obniżenie cen środków produkcji rolnej, zniesienie
całkowicie podatków rocznych od gruntów i nieruchomości,
wypłacanie rolnikom rzeczywistych odszkodowań, w tym za
zniszczenia dokonywane przez zwierzynę leśną.
Zmniejszenie otulin leśnych do 5 metrów, aby nie
ubezwłasnowolniać rolników na ich własnym gruncie.
19) Zwiększenie wydobycia i przetwórstwa surowców oraz
rozwój najbardziej opłacalnych dziedzin przemysłu.
Zwiększenie wydobycia ropy, gazu, siarki, węgla, żelaza,
miedzi, srebra i materiałów budowlanych, rozwój przemysłu
energetycznego, elektronicznego, maszynowego,
stoczniowego, budowlanego i zbrojeniowego
zapewniającego samodzielną obronność Kraju i opłacalny
eksport.

25) Niewstępowanie Polski do NATO.
NATO prowadzi ekspansję na Wschód, dzieli Europę i
skłóca Narody, dąży do wojny, żąda od nas
niebezpiecznego zmniejszenia Wojska Polskiego oraz
ponoszenia kosztów obecności w Polsce wojsk
niemieckich i amerykańskich w wysokości 600 milionów
dolarów rocznie. NATO nie ma bronić Polski, lecz ma w
Polsce bronić przed Polakami obcej własności i władzy
wysługującej się zachodniemu kapitałowi kosztem Narodu
Polskiego. Wstąpienie do NATO to okupacja Polski,
przyspieszenie utraty gospodarki i Ziem Zachodnich,
udostępnienie naszego terytorium jako bazy wypadowej
przeciwko Wschodowi, wciągnięcie nas w niszczący
konflikt z Rosją i całą Słowiańszczyzną wbrew naszym
najżywotniejszym interesom narodowym. Integracja z
NATO i Unią Europejską to zdrada POLSKI! To nowy
jałtański podział Świata odbierający niepodległość Polsce
i wielu innym Krajom!

20) Powiększenie Wojska Polskiego do 400 tysięcy
żołnierzy.
Skrócenie do jednego roku zasadniczej służby wojskowej
obowiązującej wszystkich oraz wprowadzenie wieloletniej
zawodowej służby wojskowej również dla szeregowców.
Zwiększenie nakładów finansowych zapewniających
nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego. Przywrócenie
polskich nazw oddziałów i stopni wojskowych.
21) Podjęcie starań o wypłacenie Polsce odszkodowań
wojennych.
Wynoszą one od Niemiec za zbrodnie nazistowskie i od
Światowego Kongresu Żydów za zbrodnie komunistyczne
po 900 milardów złotych i są 10-krotnie wyższe od naszego
fikcyjnego zadłużenia wobec Zachodu, spłaconego z
nadwyżką w formie lichwiarskich procentów.

26) Ugruntowanie najkorzystniejszej pozycji Polski jako
Państwa samodzielnego i neutralnego, współpracującego
ze wszystkimi Państwami.

22) Zniesienie euroregionów jako próby rozbioru Polski,
zakaz obecności w Polsce wojsk obcych i osiedlania się
obcokrajowców, a przyspieszyć niezwłocznie powrót do
Kraju Polaków z zagranicy.
Stworzenie natychmiast warunków powrotu do Polski
Polaków, a zwłaszcza wywiezionych przymusowo przez
okupantów oraz uciekających z Ojczyzny przed represjami
nazistowskimi i komunistycznymi.

W interesie Polski leży znalezienie swego miejsca poza
konfliktowymi układami, rozwijanie współpracy ze wszystkimi
Państwami Świata, a nie z jednymi przeciwko drugim,
rozwijanie współpracy z Państwami europejskimi w ramach
Oraganizacji Bezpieczaństwa i Współpracy Europy.
Szczególnie rozwijanie współpracy z Czechami, Słowacją,
Węgrami i Litwą, z Rosją, Białorusią, Ukrainą i pozostałymi
Państwami Słowiańskimi jako naturalnymi sprzymierzeńcami i
największym rynkiem zbytu polskich towarów, który najszybciej
rozwinie polską gospodarkę i wzbogaci Polaków. Polska
samodzielna i neutralna współpracująca ze wszystkimi to
niepodległość, pokój i rozwój! Polska w Unii Europejskiej i
NATO to okupacja, wojna i zniszcznie!
Polacy!
Możliwości i bogactwa POLSKI, dzisiaj marnotrawione i
rozkradane, gwarantują w pełni realizaję naszego
programu ocalenia narodowego! Będzie on zrealizowany,

23) Stała łączność z Polonią zagraniczną.
Pomoc Polakom w zachowaniu polskości, włączenie Polonii
w system gospodarki i władzy przedstawicielskiej w Kraju.
24) Niewstępowanie Polski do Unii Europejskiej.
Jest ona przykrywką odwetowego imperializmu niemieckiego,
prowadzącego dziś gospodarczą i osiedleńczą inwazję na
Polskę. Unia Europejska żąda od nas ograniczenia produkcji
rolnej i przemysłowej, zwiększenia sprzedaży towarów
zachodnich, likwidacji 70% chłopskich gospodarstw rolnych czyli
między innymi zwiększenia bezrobocia, przekazania
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jeśli wejdziemy znaczącą siłą do SEJMU i SENATU. Program
ten musi być zrealizowany, jeśli Polska ma uniktnąć
katastrofy i wejść na drogę rozwoju zapewniającego
Polakom dobrobyt duchowy i materialny.

Polska Wspólnota Narodowa to niepodległość, pokój i
dobrobyt! Przewodniczący Ogólnopolskiego Sztabu
Wyborczego Polskiej Wspólnoty Narodowej
Adolf Kudliński

Polacy! Nikt nam nie pomoże! Pomóc musimy sobie
sami! Jeśli chcemy żyć w Polsce, w której będzie nam
dobrze i z której będziemy dumni, to idźmy wszyscy do
wyborów i głosujmy na siebie, na Polską Wspólnotę
Narodową.
Polska Wspólnota Narodowa jako zjednoczony
polski ruch narodowy skupia 41 Niezależnych Ugrupowań

Przew. Rady Krajowej NSZZ Rolników i Pracowników
Na Rzecz Rolnictwa.

Toronto. 20 kwiecien 1998r (jasiek z toronto)
Powyższy Program całkowicie eliminuje LICHWĘ (odsetki)
bankową jak również INFLAJĘ. JEST TO jeden z najlepszych i
najuczciwszych Programów od zakonczenia I Wojny
Światowej.
MUTACJA ŻYDO-BOLSZEWICKIEJ HIENY – WYCIĄĆ
POLAKÓW. - SŁUŻYLIŚMY SYSTEMOWI RADZIECKIEMU,
A TERAZ BRUKSELSKIEMU
INTERNACJONALIŚCI I GLOBALIŚCI (CZYTAJ
IMPERIALIŚCI LICHWY) ŁĄCZCIE SIĘ!!! ..., pod
sztandarami MASONERII!!!

Polskich:
1) Fundacja „Akademia Słowiańska”
2) Fundacja „Wspólnota”
3) Instytut Badań Zbrodni Niemieckich Na Narodzie Polskim
4) Instytut Badań Zbrodni Radzieckich Na Narodzie Polskim
5) Klub Inicjatyw Gospodarczych
6) Komitet Obrony Praw Właścicieli Mieszkań
7) Konwent Polski
8) Krajowa Rada Mieszkańców – Stow. Lokatorów,
Eksmitowanych i Bezdomnych.
9) Młodzież Polskiej Wspólnoty Narodowej
10) Narodowa Demokracja im. Romana Dmowskiego
11) Niezależna Partia Polska
12) N.S.Z.Z. Rolników i Pracowników na Rzecz Rolnictwa
13) Ogólnopolski Narodowy Związek Zawodowy
14) Partia „Fundacja”
15) Partia Inicjatyw Autentycznie Społecznych i Twórczych
16) Partia „N”
17) Partia Narodowa
18) Partia Niezadowolonych
19) Partia „Odnowa”
20) Partia Polityczna Królestwa Polski
21) Partia Polskich Patriotów i Sprawiedliwości
22) Polska Młodzież Słowiańska
23) Polska Partia Demokracji, Ekologii i Pokoju „Przyszłość”
24) Polska Partia Odnowy Kraju

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

DURNIU Z NADWIŚLAŃSKIEGO KRAJU!!!
(z samego Centrum Europy Środkowej).
Poznaj upadek swego Państwa przy kolejnych tymczasowych
paso-Żydowskich rządach pod przewodnictwem wykładowcy
zawsze dobrze zorientowanego - tow. Balcerowicza….
- sprzedano 50% najlepszego majątku narodowego
wypracowanego przez Polaków o wartości ponad 200 mld. $,
a wpłyneło aż 7,5 mld. $, co zdaniem „ELIT”, które rządzą i
tak za dużo, DLACZEGO?.., BO NICZYJE!!!
- zadłużenie wewnętrze sięga 25 mld. $, ale tylko na papierze,
wzięte z powietrza.
- zadłużenie zewnętrzne - pomimo dwukrotnej redukcji przez
Kluby; Paryski i Londyński wynosi 46 mld. $, ( chyba coś
dodawali, a nie odejmowali....), przcież to liczyli Żydzi, więc
proszę o wyrozumiałość..., aj waj
- 40% Polaków żyje w nędzy, ale ani jeden Żyd!!!. (A może
ktoś zna biednego Żyda w Polsce?), oooo….o Matkoooo
Boska!!!
- 5 mil. hektarów polskiej ziemi leży odłogiem? („ELITY”
nazywają to sukcesem).
- 4 mil. bezrobotnych to również „ELITY” nazywają sukcesem
gospodarczym.
- 3 mil. Polaków nie ma prawa własności na ziemiach
odzyskanych, a po co?, to ma być dla Niemców i Żydów.
Niemcy mają hipoteki. Po wejściu do UE - chyba jasne kto
będzie właścicielem ziem odzyskanych (czytaj ponownie
straconych), dlaczego?!..., bo ty Polaku masz to wszystko w
dupie, ale nie Niemcy i Żydzi...., więc będziesz ich
niewolnikiem, pastuchem i służącym.
- nadwyżka importu nad exportem wynosi 40 mld. $?
- kwartalnie zwiększa się bezrobocie o 100 tys. Ludzi, (czytaj
Polaków).

Polski Sojusz Narodowy
Polskie Forum Patriotyczne
Polskie Stronnictwo Narodowe
Powszechna Partia Słowian i Narodów
Sprzymierzonych
Ruch Ludzi Bezbronnych i Zubożałych
Słowiański Front Jedności
Sobór Słowiański
Sobór Wszechsłowiański
Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Obywatelskie „Sprawiedliwość”
Stowarzyszenie Ordynat Rodu Truszkowskich
Zjednoczenie Narodowe „Larum”
Związek Bezrobotnych
Związek Emerytów i Rencistów
Związek Kupców i Rzemieślników
Związek Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Związek Robotników
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- umieralność mężczyzn w Polsce jest najwyższa w Europie
- w Polsce nie jest “rentowna służba zdrowia, oświata, zadłużony
ZUS (a to taka heca – żydowska, SAMA W SOBIE?!), polski
przemysł zbrojeniowy, stoczniowy, górniczy, hutniczy,
miedziowy, włókienniczy, URSUS, oraz rolnictwo –
niedochodowe!!!, ale….. paso-Żydy bankiery i komornicy żyją z
zyskiem, a “ITELEKTUALIŚCI”, dorabiają się z “NICZEGO” dziwnie jakoś im się rozmnaża, kiedy goje produkują i
wytwarzają to ze stratą pod ich chciwie natchnionym okiem.
Kilka przykładów szubrawca bolszewika-marksisty tow.
Balcerowicza:
- w styczniu 1990 r. minister finansów L. Balcerowicz podpisuje
kontrakt z firmą “BULL” na skomputeryzowanie Urzędu
Ministerstwa Finansów o wartości 200 mil. $. Do dnia
dzisiejszego Urząd nie został skomputeryzowany, a kasę Żydy
“francuskie capnęli za przyzwoleniem Leszka”, aj waj…
- dofinansowanie w 1990 roku lewej firmy “FOZZ” kwotą 9 bil.
st. zł.
- w latach 90-93 tow. Osiatyński i Balcerowicz zwolnili
(sprezentowali) firmy zagraniczne z podatków na kwotę blisko
20 bil. st. zł.
- Ministerstwo Finansów zwolniło (podarowało) firmy
zagraniczne i prywatne z podatków na kwotę 7 bil. st. zł. ąle
tylko dla swoich…
- NBP dofinansował (darowizna) prywatne banki (dla swoich)
kwotą 20 bil. st. zł.
- tuba propagandowa bolszewików-INTELEKTUALISTÓW
“GAZETA WYBORCZA” (wybitnie wybiorcza) dostaje
(przyznaje sobie tj. syjonistom) kredyt 0%, gdy koszt kredytu
wynosi 30% w skali miesiąca. To są właśnie te żydowskie
cuda..., aj waj…
- decyzją z dnia 23/12/97 r. o zwolnieniu firmy “PROGAZ
QUEENS CASINO” od zapłacenia 10 mild. zł. podatku,
podatki.., tyko dla goi…
- w okresie od 19/12/97 do 12/02/98 r. wprowadzono
rozporządzeniem Ministra Finansów zerową stawkę celną na
import alkoholu (ale tylko dla swoich). Spowodowało to
straszliwe straty w budżecie.
- wydanie zlecenia dokonania audytu PZU firmie zagranicznej
(chrzanią-pejsaci!!!) “ARTUR ANDERSEN”, która finansowała
kampanię “wybiorczą” UW i SLD (sami swoi ze Wzgórz tych
tam, no wiecie państwo…).
Czy wiesz jak działa zaraza bankowa (czytaj żydowska lichwa….
ob-Żydła?!).
- tow. bolszewik Balcerowicz pożycza pieniądze u różnych
zagranicznych (swoich-pejsatych) instytucjach finansowych,
średnio na 12% w skali roku - zamiast w NBP. Tylko w 1999 r.
Polska będzie musiała spłacić żydo-lichwiarzom 8 mild $
odsetek od zaciągniętych kredytów zagranicznych, a w latach
2001 - 2009 musimy spłacić 58 mild $ odsetek. Tak działa
syjonistyczny bolszewicki agent dbający o interesy lichwiarzy z
finansjery światowej (sami swoi ze Wzgórz
tych tam).
- NBP (czytaj agentura żydowska) zdeponował 22,7 mld $ (bo
niczyje) w żydowskich bankach na 2-3%, a tow. bolszewik
Balcerowicz pożycza pieniądze na 12% (i znów im się

{pejsatym} rozmanaża z “niczego”, no nie?!, o jej...) Tak
działają te cuda lichwiarskie, proste no nie, pieniądze biorą się
z niczego?!, ale tylko dla swoich, nie zapomnij o tym, głupi
goju...
- wysoka stopa procentowa kredytów w NBP służy do
prania brudnych pieniędzy przez kapitał spekulacyjny, oraz
nakręca inflację.
- banki komercyjne wpędzają durny Naród polski (tak tak
to prawda) w sieć zadłużeń zawłaszczających dla siebie
procenty,….. ukradzione - społeczeństwu jako dewidenda
- praktycznie wszystkie pieniądze pożyczane wchodzą w obieg
jako długi wobec jakiegoś banku
- podstawowy dług Meksyku 80 mld $ w 10 lat
oprocentowania spłacono 418 mld $ samych odsetek, a dług
80 mld. $ pozostał do spłacenia, całkiem lukratywwny
YNTERES, aj waj…
Czy wiesz, że w polskie zadłużenie zagraniczne w
1980 r. wynosiło 23,4 mld $. W latach 81 - 89 Polska
spłaciła w formie odsetek 19,2 mld $, a mimo to dług
zagraniczny wzrósł do 1989 r. do 41,6 mld $. LICHWY.
Obalić ją może tylko pełna świadomość Polaków. I my
Polacy zastanawiamy się, czy dalej mamy tolerować zdrajców
( żydo-BOLSZEWIKÓW) w najwyższych Urzędach
Państwowych? Pomylście kim będziecie Wy i wasze dzieci za
5-20 lat przy mafijno-lichwiarsko-liberalnej gospodarce?
DURNY POLAKU! - Ty, którego nie interesuje Polski
Narodowy Interes, wysługuj się dalej grupce mafijnoprzestępczej Unii Wolności (GOSPODARCZO-MAFIJNEJ
SWAWOLI) i AWS-owi (KOŃ TROJAŃSKI), która wspólnie z
bolszewikiem Stolzmanem (w przyszłości Krakenbaunem) i
SLD niszczą i czynią sabotaż gospodarczy, ekonomiczny,
finansowy i polityczny wobec Polski. To my zdurniali Polacy
staniemy się rezerwuarem taniej siły roboczej (białe
murzyny), oraz skansenem technologicznym RWPG-BIS czyli
Unii Jew-Ropejskiej.
Skopiuj I przekaż dalej STANCZYK.
Referat Jakuba Bergmana:
Sekretarza Rady Ministrów i Członka Biura Politycznego
PPR. Członka Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej,
oraz Sekretarza Poalej – Syjon. Wygłoszony w kwietniu
1946 roku 1946r., na posiedzeniu egzekutywy Komitetu
Żydowskiego (według Stenogramu).
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia
państwowego w Polsce i roztoczenie nad nim swojej
kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne w
Ministerstwach i Urzędach… (fragment wstępu J.Bergmana)
Na podstawie danych tajnych kartoteki ludnosci Polski przy
Centralnym Biurze Adresow w MSW/nr., arh. 1/6526/1, data
archiwizacji 09.07.1984r., nr., rejestracyjny 14750-99, data
rejestracji 29.08.1969r./ organ rejestracji Wydz. III – 2 SUSW –
Warszawa.
Obecna agentura Żydo-Masonów spod znaku gwiazdy Dawida
we władzach Rządowych i Kościelnych w Polsce
1. Robert Berman – Leszek Moczulski
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Izaak Cukerman – Jacek Kuroń
Icek Dikman – Tadeusz Mazowiecki
Izaak Stolcman – Aleksander Kwaśniewski
Lejba Kohne – Lech Wałęsa
Berela Lewartow – Bronisław Gieremek
Haike Silberstein – Hanna Suchocka
Aaron Szechter – Adam Michnik
Izzak Blumenfeld – Jan K. Bielecki
Jakub Kleiman – Mikołaj Kozakiewicz
Aaron Buchholz – Leszek Balcerowicz
Szymon Knopstein – Wacław Chrzanowski
Jakub Windman – Mieczysław Wachowski
Haim Kromer – Piotr N. Konopka
Szymon Schimel – Krzysztof Skubiszewski
Aaron Fleisman – Lech Falandysz
Izaak Zemler – Janusz Ziółkowski
Dawid Machonbaum – Jerzy Milewski
Samuel Mandel – Karol Modzelewski
Jakub Leman – Jan Lityński
Fajwisch Berenstrin – Ryszard Bender
Dawid Cnajbaum – August Chełkowski
Samuel Nelken – Jacek Merkel
Jakub Bauer – Michał Boni
Dawid Goldstein – Włodzimierz Cimoszewicz
Rebeka Sommer – Izabella Sierakowska
Aaron Aksman – Jerzy Jaskiernia
Szymon Weinbach – Jerzy Osiatyński
Salome Stein – Ewa Spychalska
Symeon Sztajnman –Marian Starownik
Dawid Eizentarl – Dariusz Wójcik
Samuel Moritz – Marek Markiewicz
Baruch Steinberg – Michał Strąk
Dawid Ginsebrg – Andrzej Kern
Aaron Rosenbaum – Krzysztof Król
Jakub Glikman – Henryk Goryszewski
Izaak Rozental – Jan Olszewski
Aaron Nusselbaum – Stefan Niesiołowski
Robert Ceimer –Piotr Kołodziejczyk
Ozjasz Goldberg – Janusz K. Mikke
Izzak Singer – Antoni Maciarewicz
Aaron Langman – Janusz Lewandowski
Dawid Golsmith – Piotr Ikonowicz
Szymin Bauman – Ryszard Setnik
Abraham Engel – Andrzej Drzycimski
Izaak Zihmerman – Zenon Smolarek
Aaron Edelman – Andrzej Milczanowski
Jojne Grynberg – Janusz Onyszkiewicz
Dawid Zimmerman – Marian Krzaklewski
Izaak Goldwicht – Jan M. Rokita
Aaron Cigenbaum – Adam Cichocki
Jakub Golsmith – Aleksander Małachowski
Sara Lankamer – Teresa Liszcz
Benjamin Kalkstein – Jarosław Kaczyński
Szymon Tanenbaum – Marek Borowski
Icek Baumfeld – Ryszard Bugaj
Dawid Lachman – Aleksander Łuczak
Haim Pufahl – Jan Parys
Miron Hurman – Aleksander Hall
Jakub Bauman – Janusz Zaorski
Samuel Hanerman – Grzegorz Kołodko
Mosze Brandwein – Andrzej Olechowski

Izaak Frejnkel – Lesław Podkański
Hirsz Gelpern –Andrzej Wieczorkiewicz
Szymon Buchwio – Józef Oleksy
Hajka Grundbaum – Hanna Gronkiewicz Waltz

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 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.
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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.
POSŁOWIE DO POLSKIEGO SEJMU
ZIDENTYFIKOWANI JAKO ŻYDZI, PÓŁŻYDZI I MASONI
DZIAŁAJĄCY NA SZKODĘ PAŃSTWA POLSKIEGO
(dane z sierpnia 1991r.)
1) Ambroziak Jacek
UD – W-wa Wola
2) Balasz Artur
UD – Stargard
3) Barańczyk Jarosław M. OKP – Zielona Góra
4) Bormecki Ludwik
PZPR
5) Bielecki Jan Krzysztof OKP – Gdańsk
6) Blida Barbara
UD – Chorzów
7) Będkowski Aleksander Rzeszów
8) Bratkowski Andrzej
PUS – W-wa Śródm.
9) Braun Jul. Jan ROAD – Kielce
10) Bugaj Ryszard ROAD – W-wa Praga

11) Bujak Jacek
ROAD – Tarnobrzeg
12) Chełoński Michał
ROAD – Skarżysko K.
13) Cieśla Stanisław
OKP – Sieradz
14) Czyżyk Ignacy OKP – Puławy
15) Dołgiewicz Jan
PZPR – Wrocław
16) Danowska Adela
ROAD – Leszno
17) Dąbrowski St. OKP
18) Derwich Bogdan
ROAD – Grudziądz
19) Dmochowska Maria
ROAD – Łódź
20) Dobielińska E.T
SD – W-wa Praga Połud.
21) Dowgieło Krzysztof
ROAD – Gdynia
22) Dziubak Marek Centr. Lubliniec
23) Fiszbach Tadeusz
PUS – Gdańsk
24) Gajewski Józef
PZPR
25) Gawlik Radosław
ROAD – Wrocław
26) Geremek Bronisław
UD – Suwałki
27) Gil Mieczysław
OKP – N.Huta
28) Grabowska Danuta
OKP – Radom
29) Grobarkiewicz M.
SD
30) Henelowa Józefa
ROAD – Kraków
31) Janas Zbigniew
W-wa Ochota
32) Janicki Czesław
33) Janicki Marek PZPR
34) Kaczmarek Wiesław
PUS – W-wa Ochota
35) Korpacz Jerzy PKLD – Skarżysko K.
36) Krzysek Anna PZKS – Chorzów
37) Kijonka Tadeusz
PZPR – Bytom
38) Kozakiewicz Mikołaj
ZSL
39) Kołodziejczyk Piotr
ROAD – Gdynia
40) Komar Henryk UD – Piotrków
41) Koralewski Jerzy Jan UD – Ostrów Wlkp.
42) Kosmalski Andrzej
ROAD – Lublin
43) Kowal Marian ROAD – Swidnica
44) Kozaczko Lech
OKP – Piła
45) Krajewski Włodzimierz ZSL
46) Król Jan
UD – Nowy Targ
47) Krzyżanowska Olga
OKP - Tczew
48) Kuroń Jacek
ROAD – W-wa Żoliborz
49) Labuda Barbara
ROAD – Wrocław
50) Lityński Jan
ROAD – Świdnica
51) Łapicki Andrzej
ROAD – W-wa Śródm.
52) Łączkowski Paweł Julian
ROAD – Poznań
53) Mackiewicz Zbigniew Wł.
ZSL – Legnica
54) Małachowski Aleksander
ROAD – Ostrołęka
55) Matuszczak Adam
OKP
56) Michalak Henryk
OKP
57) Michnik Adam UD – Bytom
58) Modrzejewski Jerzy
59) Mokry Włodzimierz
OKP – Chorzczno
60) Okrzesik Janusz
OKP – Bielsko Biala
61) Onyszkiewicz Janusz
Centr. Przemyśl
62) Orzechowski Marian PUS – Koszalin
63) Orzeł Jerzy
Centr. Tarnów
64) Osiatyński Jerzy
ROAD – Krosno
65) Osiński Jerzy SD
66) Osiński Bogdan
SD
67) Pałka Bogusław
ROAD Szczecinek
68) Polak Wojciech
PZKS – Warszawa
69) Pieniążek Antoni
PZPR
70) Pilarski Bogdan
ROAD – Kępno
71) Puzewicz Zbigniew
PZPR – Koszlin (płk. WP)
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

72) Robakowski Czesław OKP – Dąbrowa Górnicza
73) Rokita Jan
ROAD – Kraków
74) Rzepka Edward
ROAD – Kielce
75) Sak Franciszek
ROAD – Koszlin
76) Sałata Józef
ROAD – Kalisz
77) Sefjrowicz Elżbieta
ROAD – Gliwice
78) Sekuła Ireneusz
PZPR – Sosnowiec
79) Sobierajski Czesław
ROAD – Rybnik
80) Staniszewska Grażyna OKP – Bielsko Biała
81) Stępniak Maria
ROAD – Płock
82) Stolcman M. Janina
UD – Pińczów
83) Szymanderski Jacek ROAD – Bielsko-Podl.
84) Siaśko Tadeusz
ROAD – Płock
85) Śliwa Lucjan
ROAD – Mielec
86) Święcicki Mar PZPR – Warszawa
87) Świtka Jan
SD – Rzeszów
88) Sierakowska Izabela PZPR – Lublin
89) Skalski Władysław
OKP – Nowy Targ
90) Szymański Leonard J. OKP – Poznań
91) Ujas Eugeniusz
OKR – Chełm
92) Urbanowicz Anna
ROAD – Skierniewice
93) Wilczyńska Zofia
PUS – Szczecinek
94) Wilk Bronisław
OKP – Opole
95) Wnuk Jan
PZPR – Bielsko B.
96) Woźniak Teresa
PZPR
97) Wójec Henryk ROAD – Zamość
98) Zajączkowski Wiesław OKP
99) Zdrada Jerzy
UD
100) Zimowski Jerzy
UD – Szczecin
101) Ziółkowska Wiesława PUS – Poznań
102) Zambrzycki Zdzisław
103) Zieliński Ryszard
ŻYDZI I MASONI W SENACIE
1) Andrzejewski Piotr
2) Bogucka-Skowrońska Anna
3) Celiński Andrzej Bartłomiej
4) Ciesielski Roman
5) Chrzanowski Wiesław
6) Dietl Jerzy Jan
7) Findejsen Włodzimierz
8) Holubek Gustaw
9) Janowski Gabriel
10) Józefiak Cezary
11) Kaczyński Jarosław Aleksander
12) Kaczyński Lech
13) Kozioł Lech
14) Kozłowski Jan
15) Kozłowski Krzysztof
16) Kruk Erwin
17) Krzanowski Maciej
18) Kuratowska Zofia
19) Lipski Jan Józef
20) Lis Bogdan
21) Machulski Andrzej
22) Modzelewski Karol
23) Obertaniec Stanisław
24) Parzyński Aleksander
25) Pawłowski Krzysztof
26) Fiosiak Andrzej
27) Piotrowski Lech
28) Piotrowski Walerian

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)
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Pysiołek Edward
Radziwił Anna
Reif Ryszard
Regulski Jerzy
Rokicki Zbigniew
Romaszewski Zbigniew
Stolmachowski A. Stanisław
Stomma Stanisław
Szczepkowski Andrzej
Szczypiorski Andrzej
Simonidas Dorota
Skowrońska Bogusława Anna
Tomasiewicz Ant. Konst.
Trofimiak Mieczysław
Trzeciakowski Witold
Wojda Andrzej
Wenda Joachim
Wielowiejski Andrzej
Wilk Henryk Zbigniew
Zielinski Tadeusz
Żak Stanisław Józef
LOŻA MASOŃSKA
„POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI”
Maciej Bednarkiewicz–ul. Kozlewskiego (W-wa) tel: 39-51-60
Czesław Bielecki – ul. Wilcza 8 m 6a (W-wa) tel: 21-48 06
Anna Bogucka – Skowrońska (Słupsk) ul: Morcinka 4 m 45
tel: (859) 234-09
Włodzimierz Bojarski W-wa ul: Puławska 12a m 10
tel: 49-45-82 p. 26-25-22
Bolecki Włodzimierz (W-wa) Kulczyńskiego 1 m 7 tel: 61130-10
Cwojdzińska Gabriela (Koszalin) ul: Armii Czerwonej 46 m 1
tel: 235-05
Cybura Witold (W-wa) Hoża 59 m 30a tel 21-75-50
Dudkiewicz Marek (W-wa) Sycylijska 2 m 27 tel: 42-48-52
Dymarski Lech (Poznań) Łukaszewicza 10 m 5 tel: 66-27-07
Falkowska Wanda (W-wa) Bracka 20 m 19 tel: 27-25-38
Franklewicz Maciej (Poznań) Gromadzka 23 tel: 53-28-57
Gledroyć Jerzy (Le Mesnil) 91 Avenue tel: 39621901
Głowacki Janusz(NY- USA) 57 East, 7th. Street apt. 9 tel:
212-529-0956
Grabowska Mirosława (W-wa) Sosonowickiego 6 tel: p.
20-03-81 w. 707-708
Grupiński Rafał (Poznań) Mikstacka 36
Hamera Mirosław – ul. Miklaszewskiego 6 m 55
Herbert Zbigniew (adres nieczytelny) tel: 48034299 (Paryż)
Gerling Grudziński Gustaw
Halewiński Wacław (W-wa) Al Ujazdowskie 16 m 49 tel: 21
67 64
Jacki Jerzy (W-wa) Mostowa 4 m 4 tel: 31-07- 74
Karpiński Jakub (Paryż) tel: 45830541
Kern Andrzej (Łódź) Piotrkowska 182 m 349
Tel:36-47-68
Kiepurski Andrzej (W-wa) Saska 50 m 20 tel: 17-69-65
Kisielewski Stefan (W-wa) Al.I Armii WP 16 m 11 tel: 28-9663
Klimczak Aldona (W-wa) Dziennikarska 18 tel: 39-74-77
Komar Michał (W-wa) Dąbrowskiego 33 m 3 tel: 45-03-07
Koniek Tadeusz (VA-USA) 2621 De Paul Or.Tel: (703) 5733239

71) Romaszewski Zbigniew (W-wa) Kopińska 36a m 57 tel: 2282-10
72) Rysiewicz Adam (W-wa) Kazury 7 m 34
73) Skaradziński Bohdan (Podkowa Leśna Wschodnia)
Waryńskiego 20, tel: 58-90-63
74) Slanosz Barbara (W-wa) Waryńskiego 6 m 75,
tel: 25-43-20
75) Stępiński Zygmunt (W-wa) Chłodna 11 m 815
tel: 24-06- (??)
76) Strzembosz Adam (W-wa) Prosta 2/14 m 114
tel: 24-01-85 p. 21-49 26
RADA PPP
(Loża Masońska) Roman Zimand
Ul: Śniadeckich 12/16 m 45 00-656 Warszawa
tel: 28-21-01
1. Bielecki Czesław
2. Dymarski Lech
3. Jackl Jerzy
4. Król Krzysztof
5. Moczulski Leszek
6. Niesiołowski Stefan
7. Olszewski Jan
8. Piesiewicz Krzysztof
9. Romaszewski Zbigniew
10. Rokita Jan
11. Śpiewak Paweł
12. De Virlon Tadeusz
13. Woszkiewicz Jan

28) Kopczyński Krzysztof (W-wa) Opoczyńska 3 m 2 tel: 49-7995
29) Maciej Strzembosz (W-wa) Mickiewicza 16 m 30 tel: 39-06-24
30) Szczypiorski Andrzej (W-wa) Parkowa 13 m 141 tel: 41-07-93
31) Szermietlew Romuald (Leszno) Sutkowskiego 16 m 3 tel:(
0,65) 20-79-93
32) Szczepański Janusz (W-wa) Nowolipie 15 m 14
33) Śpiewak Paweł (W-wa) Litewska 10 m 15 tel: 28-05-44
34) Torgalski Jerzy (adres nieczytelny) tel: 6-920-4660
35) Tomkiewicz Stanisław (Stronie Śląskie) tel: 901-100
36) Turiejski Krzysztof(W-wa)Al. Jerozolimskie 147 m 2 tel: 6597916
37) Twardowska Maria (W-wa) Uniwersytecka 1 m 71 tel: 6597931
38) Waszkiewicz Jan (Wrocław) Witeona 3a tel: 48-25-80
39) De Viron Tadeusz (W-wa) Zakopiańska 17 m 1 tel: 17 ? 90
40) Włodarczyk Wojciech (W-wa) Skrzetuskiego 27 tel: 43-53-79
41) Wonl Paweł (W-wa) Kazury 11 m 64 tel: p. 26-83-22
42) Wawczuk Włodzimierz (W-wa) Al. Jerozolimskie 159 m 22 tel:
23-19-83
43) Wuttke Jerzy (Katowice) Rybnicka 6 m 5 tel: 518-419 p.516989
44) Zalewski Maciej (W-wa) Amundsena 4 m 27
45) Zieliński Marek (W-wa) Kopińska 24 m 3 tel: 659-9448
46) Kostrzewa Robert (NY.)260 West 72nd tel: (212) 873-4351
47) Kozioł Lech (Łomża) Sikorskiego 251 m 2 tel: (806) 26-52
(Zespół Adwokacki nr przy ul. 22 Lipca 36a)
48) Krańca Joanna (NY-USA) 25, 5th Avenue tel: (212) 777-5734
lub (W-wa) Różana 63a tel: 45-52-55
49) Krawczyk Marek (W-wa) Żwirki i Wigury 51 m 19 tel: 23-57-16
50) Król Krzysztof (W-wa) Lumumby 14 m 26 tel: 26-26-39
51) Kubiak Jacek (Poznań) Przemysłowa 51 m 20
tel: 33-25-50 lub 33-18-28
52) Lawina Anatol (W-wa) Zamiany 11 m 9 tel: 641-9038
53) Libera Antoni (W-wa) Dygasińskiego 20 m 3 tel: 39-38-18
54) Lipiec Edward (68-200) Żary- Zielonogorskie – Drażków 16 tel:
25-99
55) (…wska) Krystyna (W-wa) Hoża 19 m 56 tel: 28-27-10
56) Małachowski Aleksander (W-wa) Wodyńska 2 tel: 12-73-82
57) Mazur Eligiusz (Ożarów Mazowiecki) Obrońców W-wy 27 m 29

jasiek z toronto

58) Mietkowski Andrzej (Paryż) 8 Alee Louise Labe
tel: 42-45-12-52
59) Mietkowski Wadim (W-wa) Puławska 43 m 25 tel: 49-73-37
60) Mentzel Zbigniew (W-wa) Slemiradzkiego 9 m 6
tel: 33-37-63 (53)
61) Moczulski Leszek (W-wa) Jaracza (?) m 48 tel: 26-26-39
62) Myślecki Wojciech (Wrocław) Śniegockiego 29, tel: 61-03-89
63) Niesiołowski Stefan (Łódź) Świerczewskiego 17 m 6
tel: 36-81-76
64) Olszewski Jan (W-wa) Marchlewskiego 35 m 44 tel: 20-39-(?)
65) Ostaszewski Zbigniew (W-wa) Skalbmierska 1 m 26
66) Piesiewicz Krzysztof (W-wa) Gdańska 2 m 151 tel: 33-31-37
67) Polkowski Jan (Kraków) Chrobrego 29 m 43 tel: 11-55-58
(sąsiad)
68) Pruchniewicz Ewa (W-wa)Al. I Armii WP 16 m 28 tel: 4(?)-29
(??)
69) Rokita Jan (Kraków) 1 Maja 6 m 23 tel: 22-82-10
70) Romaszewska Zofia (W-wa) Kopińska 36a m 57 tel: 22-29-25
20

