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List otwarty do parlamentarzystów
w kwestii wydziedzczenia,
a tym samym zniewalania
Narodu i Paƒstwa Polskiego,
akt ostatni
Dlaczego zwracam si´ do Wysokiej Izby o pozwolenie
napisania listu do parlamentarzystów?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ja, senator ziemi kurpiow-

skiej, majàc swiadomoÊç, ˝e w 1997 roku, ÊciÊlej, do koƒca listopada obecnego Parlamentu i rzàdów koalicji SLD-PSL., zostanà
podj´te wszystkie wià˝àce decyzje dotyczàce wydziedziczenia
Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego, a tym samym nastàpi
Jego ostateczne zniewolenie, wielokrotnie zwraca∏em si´ do Wysokiej Izby z propozycjami zatrzymania tej machiny zbrodni
i bezprawia, mówi´ “machiny zbrodni i bezprawia” z ca∏à ÊwiadomoÊcià, i odpowiedzialnoÊcià, albowiem to, co si´ dzieje w Polsce po 1989 roku pod p∏aszczykiem tzw. przemian ustrojowych,
jest niczym innym jak tylko zbrodnià i jeszcze raz zbrodnià przeciwko naj˝ywotniejszym interesom Narodu Polskiego i Paƒstwa
Polskiego.
I za t´ zbrodni´ w pierwszym rz´dzie odpowiada Parlament
(Sejm i Senat), który pod dyktando instytucji mi´dzynarodowych ustawy wydziedziczajàce Naród Polski z jego niekwestiowanej w∏asnoÊci uchwala i nadaje im moc obowiàzujàcà.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Dobro wspólne NP – to jest

jedyny i najwa˝niejszy powód, dla którego zwróci∏em si´ do
Marsza∏ka Senatu (wicemarsza∏ek Kuratowska) o wyra˝enie
zgody na wystosowanie listu do parlamentarzystów w którym to
liÊcie wyrazi∏bym swoje obawy, wàtpliwoÊci a i nadzieje zwiàzane nie tylko z pracà Parlamentu ale nade wszystko z tym, co w
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Polsce po 1989 roku dzieje si´ naprawd´; Marsza∏ek Senatu
wyrazi∏a zgod´, tak wi´c nie naruszajàc etyki obowiàzujàcej
ka˝dego parlamentarzyst´, wyra˝´ w swoim LiÊcie, to o czym
alarmowa∏em i przed czym przestrzega∏em od pierwszego dnia
mojej pracy w Parlamencie.
˚eby nie zarzucono mi,
i˝ senator Stanis∏aw Ceberek,
rozpoczà∏ kampani´ wyborczà!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ja, jako senator ziemi kurpiowskiej – wielokrotnie mówi∏em “NIE!” tej grabie˝y, tej pospolitej zdradzie, temu nieliczeniu si´ z interesem nadrz´dnym Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego. W zasadzie w tej Izbie Parlamentu by∏em osamotniony, a nawet wr´cz wyizolowany, o
czym mo˝na si´ przekonaç przeglàdajàc Diariusze z obrat senackich. Lecz ˝eby to z czym si´ nie zgadza∏em, co gromi∏em,
krytykowa∏em, a co aprobowa∏em, ale zanim to uczyni´, wczeÊniej chcia∏bym nie tylko powiedzieç z ca∏à mocà, ale wr´cz wo∏aç, ˝eby ten g∏os, polski, g∏os polskiego rolnika z Kurpiów, us∏ysza∏a ca∏a Polska, albowiem te tak zwane FARYZEJSKIE reformy Balcerowicza – Lewandowskiego – Kaczmarka – dotyczà ca∏ej Polski, bez wyjàtku, bez wyjàtku bijà ka˝dego z wyjàtkiem
mafiosów, bandziorów i z∏odziei, którzy po 1989 roku stali si´
udzielnymi ksià˝´tami w Polsce, dzia∏ajàcymi poza jakimkolwiek prawem!
“Powszechna i obowiàzujàca ustawa konstytucyjna nie
okreÊla i nie daje mo˝liwoÊci Sejmowi i Senatrowi
uchwalenia ustawy o powszechnej prywatyzacji”
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Na 51 posiedzeniu Senatu w

dniu 6 lipca 1995 roku w sprawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, m.in. powiedzia∏em:
Prywatyzowaç to znaczy uw∏aszczaç lub przekazywaç osobom
prywatnym mienie, które nie jest niczyjà w∏asnoÊcià, ale wspólnà. W Polsce do prywatyzacji jest tak zwane mienie paƒstwowe,
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czyli ogólnonarodowe. Ono by∏o i jest niepodzielnà w∏asnoÊcià
prywatnà – po cz´Êci nale˝y do ka˝dego z nas Polaków, jeÊli ktoÊ
tego prawa nie straci∏ z ró˝nych powodów. Je˝eli dochodzimy do
takiego stwierdzenia, ˝e ka˝dy z nas Polaków, a ogólnie mówiàc
ca∏y naród jest w∏aÊcicielem cz´Êci majàtku nale˝y jedynie do ca∏ego narodu. ˚aden organ spo∏eczny, polityczny czy paƒstwowy,
˝adne ugrupowanie ideologiczne nie mo˝e zgodnie z prawem podejmowaç wià˝àcej decyzji w tej sprawie, takich uprawnieƒ nie
ma i nie mo˝e mieç Sejm ani Senat, ani inne organy w∏adzy. Decyzje w tej sprawie mo˝e – zgodnie z prawem – podjàç jedynie ca∏y naród w ogólnonarodowym referendum. Ktokolwiek podejmuje
takà dezyzj´ samowolnie czy indywidualnie ∏amie prawo. A za
∏amanie prawa i skutki tego musi, zgodnie z prawem, zostaç obowiàzkowo ukarany zale˝nie od wielkoÊci winy. Wobec tego nale˝a∏oby rozsàdziç zgodnie z prawem prywatyzacyjny plan Balcerowicza. W tej sprawie nie wypowiedzia∏ si´ na referendum naród.
Powszechna i obowiàzujàca ustawa konstytuacyjna nie okreÊla
i nie daje mo˝liwoÊci uchwalenia ustawy o powszechnej prywatyzacji Sejmowi i Senatowi. Wobec tego na podstawie jakiego prawa dokonuje si´ powszechnej prywatyzacji majàtku narodowego?
Po czterech latach pracy w Senacie stwierdzi∏em, ˝e wydziedziczenie Narodu Polskiego w ramach tzw. powszechnej prywatyzacji nastàpi∏o wbrew obowiàzujàcej Konstytucji, a wi´c jest
zbrodnià przeciwko Narodowi Polskiemu, zbrodnià, i jeszcze raz
zbrodnià! I tej podstawowej zbrodni nikt ani nic nie jest w stanie
usprawiedliwiç! Przeklnà nas przysz∏e pokolenia Polaków za to,
˝e realizujàc arcytajne plany Mi´dzynarodowego Banku Âwiatowego oraz im podobnych antyludzkich i antypolskich agentur
pozwoliliÊmy – bez jakiegokolwiek oporu – uczyniç z Narodu Polskiego zbiorowego niewolnika! I tak˝e parlamentarzyÊci zachowujà si´ nie jak przedstawiciele wielkiego i wspania∏ego Narodu
– przypomn´ niektórym – Narodu Polskiego, ale jako niewolnicy.
“Kto i komu da∏ prawo do wydziediczania tego narodu?”
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Je senator Rzeczypospolitej
Polskiej poczuwa∏em i wcià˝ poczuwam si´ do obowiàzku spe∏nienia swej misji, którà moi polscy wyborcy mi powierzyli, ale
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ju˝ w tym miesiàcu musz´ z r´kà na sercu stwierdziç, ˝e jakiekolwiek reprezentownie interesów Narodu Polskiego i Paƒstwa
Polskiego w tym Parlamencie realizujàc wytyczne Brukseli, Berlina, Waszyngtonu oraz innych mocarstw zachodnich, zapomnia∏bym o tym, ˝e zosta∏ wybrany i ukonstytuowany z woli Narodu i Spo∏eczeƒstwa Polskiego, i ta pospolita zdrada, tak, tak,
zdrada, bo inaczej tego ju˝ nie mo˝na nazwaç, to jest ten najwi´kszy dramat Narodu Polskiego jak i mój osobiÊcie, bo przecie˝ nikt nie wmówi mi, ˝e wyprzeda˝ chocia˝by najlepszych polskich fabryk le˝y w interesie Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego. To jest zdrada, zdrada ohydna, pospolita i za t´ zdrad´
w pierwszym rz´dzie odpowiadajà parlamentarzyÊci to jest pos∏owie i senatorowie.
O tej zbrodni przeciwko naj˝ywotniejszym interesom Narodu
Polskiego mówi∏em w Senacie w dniu 6 lipca 1995 roku, m.in.
powiedzia∏em:
(…) ja i miliony rodaków moich mamy prawo zapytaç, dlaczego to pomini´to nas w prywatyzacji, jak gdyby ludziom, którzy
nie pracujà w jakimÊ tam zak∏adzie, nie nale˝a∏o si´ nic. A gdzie
oni pracowali? Dlaczego im si´ nie nale˝y? Czy ktoÊ zastanowi∏
si´ nad tym pytaniem? Kto i komu da∏ prawo wydziedziczenia tego narodu? Bezprawie rodzi bezprawie. Kwestia prywatyzacji narodu jest niezwykle wa˝na, choçby dlatego, ˝e nie ma potrzeby
i nie nale˝y wszystkiego prywatyzowaç. czy mo˝na i trzeba prywatyzowaç morze, rzeki, obiekty kultury? Dochodzimy wi´c do tego, ˝e plan prywatyzacji musia∏by na wst´pie okreÊliç co mo˝na
prywatyzowaç, a czego nie wolno prywatyzowaç. Dlaczego nie ma
prywatnych dzia∏aƒ i prywatyzacja majàtku narodowego dobiega
przera˝ajàcego koƒca? Nikt, ∏àcznie z panem Balcerowiczem i panem Lewandowskim i panem Kaczmarkiem nad tym chyba si´
nie zastanawia∏. W jaki˝ to sposób Ministerstwo Przekszta∏ceƒ
W∏asnoÊciowych, a w∏aÊciwie minister przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, sta∏ si´ jak dotàd w∏aÊcicielem i decydentem w sprawie
majàtku narodowego? Mo˝na ró˝nie mówiç, ale to, co si´ dzia∏o,
zale˝a∏o od jednej osoby.
Dzisiaj, to jest na poczàtku 1997 roku, Ministerstwo Prze-
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kszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych (tak naprawd´ Ministerstwo Kolonizacji, Pacyfikacji i Totalnej Eksterminacji Narodu Polskiego) zosta∏o zlikwidowane, i nie ma winnych, sà natomiast sami narodowi bohaterowie, na czele z Januszem Lewandowskim, Wies∏awem Kaczmarkiem i Leszkiem Balcerowiczem, nie mówiàc o janie Krzysztofie Bieleckim i Hannie Suchockiej czy by∏ym ministrem Skubiszewskim: a to przecie˝ te kr´gi liberalno-nomenklaturowe (dawna wierchuszka PZPR i KOR-o SolidarnoÊci) sà w
pe∏ni odpowiedzialne za rabunek narodowego majàtku i przekazywanie go cudzoziemcom wbrew obowiàzujàcej ka˝dego z nas
Konstytucji RP. Przypomn´ z ca∏à mocà, ˝e Konstytucja obowiàzuje tak˝e pos∏ów i senatorów.
Pisz´ ten list dlatego,
˝eby nikt z nas nie móg∏ si´ wyprzeç tej zdrady stanu!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Pisz´ ten list tak˝e i dlatego, ˝eby nikt z nas nie móg∏ wyprzeç si´ tej ZDRADY STANU
w której uczestniczy Êwiadomie czy te˝ nie, lecz to jest ju˝ bez
wi´kszego znaczenia, ZDRADA STANU jest ZDARDÑ STANU
i niech nikomu si´ nie zdaje, ˝e ujdzie przed odpowiedzialnoÊcià!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ta odpwiedzialnoÊç w pierwszym rz´dzie cià˝y na parlamentarzystach (pos∏ach i senatorach), a wi´c tym Najwy˝szym Organie w Paƒstwie Polskim,
który zosta∏ powo∏any przez Naród Polski do obrony jego naj˝ywotniejszych interesów; tymczasem to parlamentarzyÊci w latach 1989–1997 totalnie wydziedziczyli Naród Polski i podejmujàc stosownie antypolskie ustawy, ˝e wymieni´ sprzeda˝ polskiej
ziemi cudzoziemcom, sprzeda˝ polskich monopoli (etc.); za t´
zbrodni´ przeciwko Narodowi Polskiemu z urz´du i personalnie
odpowiadajà parlamentarzyÊci czyli my, pos∏owie i senatorowie,
i niech nikt nie mówi o sobie, ˝e “nic nie mogà”, bo to jest tylko
wykr´t, wybieg na tyle ohydny na ile fa∏szywy, bo zarówno Sejm
jak i Senat by∏y w stanie przeciwstawiç si´ temu totalnemu
zniewoleniu Narodu Polskiego zarówno; Sejm jak i Senat by∏y
w stanie obroniç Naród Polski przed jego totalnym wydziedziczeniem a tym samym totalnym zubo˝eniem – mówi∏em o tym na
38 posiedzeniu Senatu w dniu 12 stycznia 1995 roku:
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Z tymi monopolami sprzedaje si´ nie tylko obecne zyski, ale
przesz∏oÊç w∏asnej Ojczyzny – i to dobrowolnie. Chcia∏bym by to
przemyÊla∏ ka˝dy Polak, ka˝da Polka i ka˝dy zdrajca.
To co s∏ychaç o prywatyzacji, nie jest troskà o rozwój Paƒstwa,
Narodu, budowa demokracji. Tu nie o uw∏aszczenie Narodu
idzie, tu chodzi o 200 bilionów z∏otych. To g∏os mi´dzynarodowego kapita∏u mafii. Czy mo˝na uwierzyç, ˝e je˝eli sprzedamy kraj,
to b´dzie nam lepiej kiedy b´dziesz pracowa∏ w nim jako s∏u˝àcy.
Musz´ to powiedzieç i wspó∏czeÊnie ˝yjàcym Polakom i potomnym, ˝e po 1989 roku w geremiach kierowniczych Paƒstwa
Polskiego, w tym w Sejmie i Senacie, dosz∏a do g∏osu zdrada
i zdrajcy prym wiodà, jak to by∏o w czasie rozbiorów oraz po
1945 roku, gdy Moskwa poobsadza∏a swoimi agentami Sejm
PRL-u i centralne instytucje panstwowe: po 1989 rku o losach
Polski i Polaków decydujà osobnicy wykszta∏ceni w USA, Niemczech, Anglii, Francji. Ci ludzie – ju˝ bez polskiej duszy i bez polskiego serca – sà nieczuli na krzywd´ milionów Polaków, która
im si´ sta∏a po 1989 roku.
Odnosz´ tak˝e wra˝enie, ˝e Sejm i Senat RP w latach 19891997 mi´dzynarodowym bankom i koncernom – przewa˝nie ˝ydowskim i niemieckim – przydatny jest na tyle, na ile realizuje
te cele. Gdy te cele pos∏owie i senatorzy wype∏niajà Sejm i Senat
zostanie przez nich rozwiàzany, albo zamieniony na jakieÊ podrz´dne, marionetkowe cia∏o w strukturach Êwiatowych.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ku temu zdà˝amy podejmujàc antypolskie i antyludzkie uchwa∏y w obu izbach Parlamentu!
Strategia Polski czy strategia zniewolenia Polski?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ja, senator ziemi kurpiowskiej, mówi∏em, mówi´, i mówiç b´d´, ˝e Sejm i Senat “by∏y w
stanie”, bo dziÊ, to jest w po∏owie lutego 1997 roku, gdy wi´kszoÊç polskiego majàtku narodowego, dodam majàtku najlepszego, najwydajniejszego, najbardziej zyskownego, znalaz∏a si´ –
dzi´ki stosownym ustawom Sejmu i Senatu – w posiadaniu wielkich mi´dzynarodowych koncenrów, na czele z niemieckimi, ani
Sejm ani Senat nie sà w stanie ju˝ nic zrobiç dla uratowania
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Paƒstwa Polskiego przed rozbiorami!
I to jest potwornoÊç z czego jeszcze Polacy nie zdajà sobie
sprawy, lecz ja majàc wglàd do dokumentacji mówi´ to z ca∏à odpowiedzialnoÊcià!
Teraz to co si´ dzieje w Polsce jest ostatnim aktem zniewolenia i wydziedziczenia Narodu Polskiego – dodajmy – zniewolenia
i wydziedziczenia w latach 1989 – 1997.
Ale to musz´ powiedzieç jako Senator RP, ˝e za t´ zbrodni´,
to jest przygotowanie Polski pod rozbiory, odpowiadajà w pierwszym rz´dzie Sejm i Senat, czyli pos∏owie i senatorowie, wszyscy
i bez wyjàtku, tak˝e i ja czuj´ si´ winnym tej zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, albowiem chocia˝ w Senacie wielokrotnie
usi∏owa∏em zastopowaç antypolskie (wyprzeda˝ majàtku narodowego) i antyludzkie (aborcja) ustawy parlamentarne, z regu∏y
ponosi∏em kl´sk´.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Tu w tej Wysokiej Izbie
Parlamentu ponios∏em kl´sk´ dlatego, ˝e po 1989 roku
Parlament RP jest strukturà i re˝imowà i antydemokratycznà, struktur´ realizujàcà wy∏àcznie partykularne interesy swoich partii, które z niewielkimi wyjàtkami, gdy
tak im si´ dobrze przyjrzeç – sà mackami mi´dzynarodowej finansjery ˝ydowsko-niemieckiej i taka to jest prawda o dzisiejszym Parlamencie RP; dlatego nie ma on nic
wspólnego ani z demokracjà, ani z interesami Narodu
Polskiego ni Paƒstwa Polskiego – wr´cz przeciwnie – Parlament RP w skali globalnej s∏u˝y umacnianiu obcego kapita∏u w Polsce a tym samym niszczeniu polskiego przemys∏u narodowego.
Z tej obrotowej sceny politycznej zdrady narodu Polskiego
i Paƒstwa Polskiego odchodzà ró˝ni sojusznicy mi´dzynarodowych organizacji; odszed∏ i wiceminister Ko∏odko i jeszcze pre˝ydent KwaÊniewski odznaczy∏ go wysokim paƒstwowym orderem;
to ja pytam, za co? Za to ˝e za jego rezydentury tyle polskich fabryk znalaz∏o si´ w obcych, przewa˝nie niemieckich r´kach; za
to, ˝e za jego rezydentury obce firmy wyprowadzajà swój dochód
za granic´ Polski nie odprowadzajàc podatków do skarbu Paƒ-
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stwa? Wstyd to i haƒba! Wstyd i haƒba! Dlatego przypomn´ to,
co mówi∏em w Senacie w czasie dyskusji i nad dokumentem Rady Ministrów Startegia dla Polski, opracowanym pod dozorem
wiceministra Ko∏odki:
Czyli jeszcze raz powtarzam: wszyscy, to znaczy wi´kszoÊç Polaków by∏a przekonana, ˝e jest tu mowa o uw∏aszczeniu narodu.
Tymczasem uw∏aszczono tylko i wy∏àcznie krzykliwych i porywczych cz∏onków tego klanu prywatyzacji, a ci z kolei obdarowywali za darmo i z dop∏atà swoich krewnych, przyjació∏ i cz∏onków
klanu. W taki oto sposób pan Minister Lewandowski obdarowa∏
swojego przyjaciela czy kumpla od interesów Fabrykà Celulozy
i Papieru w Kwidzyniu i w Ostro∏´ce.
Tak poszed∏ Wedel. W taki sposób przyj´to prawie wszystkie
fabryki mebli w Polsce, huty cementowe itp. Posypa∏y si´ serie pozorowanych upadków banków, afery finansowe, afery dolarowe
i to wszystko dzia∏o si´, dzieje w majestacie prawa.
Ogromna cz´Êç majàtku narodowego jest nie do uratowania.
Pad∏ przemys∏ tekstylny, lniarski, spó∏dzielczoÊç, rolnictwo i niszczejà jeszcze zak∏ady paƒstwowe i drobnej wytwórczoÊci.
Z∏odzieje tryumfujà. Gospodarka narodowa praktycznie nie
istnieje.
Z∏odziej sà bezkarni a naród bezradny. Miliony bezrobotnych,
zdemoralizowanych ludzi, ˝yjàcych bez celu i nadziei na godziwe
w∏asne ˝ycie. ten sukces to tragedia narodowa.
Jak Êmieszne wydaje si´ i drwiàce informowanie spo∏eczeƒstwa o rzekomym wzroÊcie dochodu narodowego, którego odpowiednikiem sà prawie codzienne podwy˝ki kosztów utrzymania.
takie sà niestety realia a nie moja wrogoÊç do reform.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Prawda jest taka, ˝e bez stosowanych uchwa∏ parlamentarnych ˝aden rzàd ani ˝aden prezydent nie by∏by w stanie przekazaç mi´dzynarodowym korporacjom, przewa˝nie ˝ydowskim i niemieckim, ani jednej polskiej
fabryczki, ani jednego kawa∏ka polskiej ziemi, i to jest pewien
fakt spo∏eczny, stwierdzalny i weryfikowalny!
I ja, Polak i Kurp zarazem, z uporem to powtarzam: za t´
zbrodni´ odpowiada wy∏àcznie Parlament, Parlament i jeszcze
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raz Parlament, który dajàc si´ zwieÊç hase∏kom rodem z wczesnego kapitalizmu zrobi∏ z Narodem Polskim to samo do czego
dà˝yli hakatyÊci, hitlerowcy i stalinowscy, to znaczy zniewoli
Naród Polski przez jego wydziedziczenie.
Te hase∏eczka rodem z wczesnego kapitalizmu – które tak
obficie serwowali Polakom ró˝ni balcerowicze, geremkowie, lewandowscy, kaczmarkowie, ko∏odki – by∏y i sà wcià˝ tylko tà zas∏onà dymnà, dzi´ki której mogli globalnie i totalnie eksperymentowaç na ca∏ym Narodzie Polskim, bez zgody tego Narodu
i nawet wiedzy, co jest tym wi´kszà zbrodnià, albowiem Polacy
zawierzyli nam parlamentarzystom! A my parlamentarzyÊci Naród Polski zadradziliÊmy! ZdradziliÊmy! I jeszcze raz zadradziliÊmy!
ZdradziliÊmy dlatego, ˝e sprzedaliÊmy ca∏y Naród Polski, ca∏y
bez wyjàtku, w niewol´ obcà, w niewol´ cudzoziemskà! SprzedaliÊmy Naród Polski, jak sprzedaje si´ na jarmarku konia, krow´,
owc´!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ale musimy pami´taç i o tej
prawdzie, ˝e parlamentarzyÊci sprzedajàc Naród Polski w cudzoziemskà, obcà niewol´, sprzedali i samych siebie, czego ju˝ nied∏ugo b´dà ˝a∏owali lecz b´dzie ju˝ za póêno, gdy˝ w 1997 roku
panami w Polsce nie sà ju˝ Polacy!
Po 1989 roku panami w Polsce za wiedzà i zgodà Parlamentu
sà Niemcy, ˚ydzi, Francuzi, Anglicy, Amerykanie, W∏osi, Hiszpanie, Rosjanie, a nawet Koreaƒczycy, i my, parlamentarzyÊci
obydwu IZB odpowiedzialni jesteÊmy w pe∏ni za taki stan rzeczy! Powiem wi´cej: to my odpowiedzialni jesteÊmy za t´ zbrodni´ przeciwko Narodowi Polskiemu!
My, parlamentarzyÊci, przed odpowiedzialnoÊcià za t´ zbrodni´ nie uciekniemy! Przeklnà nas przysz∏e pokolenia Polaków
i wskazywaç na nas b´dà jako na ZDRAJCÓW “, bo i zdrajcami
jesteÊmy, i dobrze by si´ sta∏o, ˝eby parlamentarzyÊci tak z lewa, jak i z prawa w koƒcu uzmys∏owili sobie t´ strasznà prawd´,
prawd´ zdrady stanu, zdrady Narodu Polskiego, zdrady Paƒstwa Polskiego !
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To jest zbrodnia stanu!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Mój list pisz´ tak˝e i po to,
˝eby nikt, powtarzam to z ca∏à mocà, aby nikt z cz∏onków obecnego Parlamentu i rzàdu oraz przywódców i cz∏onków partii lewicowych, prawicowych i innych nie mia∏ szans po utracie wolnoÊci Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego t∏umaczyç si´, ˝e to,
co sta∏o si´ po 1989 roku z Narodem Polskim i Paƒstwem Polskim dzia∏o si´ jakoby poza jego zasi´giem mo˝liwoÊci czy ÊwiadomoÊci, lub by∏o dzie∏em w którym nieÊwiadomie bra∏ udzia∏
ka˝dy cz∏owiek, bez wzgl´du na wykszta∏cenie czy stan lub Êwiatopoglàd.
Przypomn´ m. in., co powiedzia∏em na 48 posiedzeniu Senatu
16 Czerwca 1995 roku:
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! (...) Dokonano bezprawia, poniewa˝ majàtek narodowy jest w∏asnoÊcia ka˝dego z nas i tylko
ka˝dy z nas mo˝e decydowaç o cz´Êci majàtku.
Jak ju˝ powiedzia∏em, nie ma tego prawa ani Senat ani Sejm.
Ponadto, kto pozwoli∏ ˝eby pan minister przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych móg∏ sam decydowaç o majàtku, móg∏ dawaç komu
chce za darmo, komu innemu z dop∏atà, a jeszcze innego zwolniç
od podatków. Czy w ogóle jest tu coÊ zgodnego z prawem? Jak
mo˝na by∏o przekszta∏ciç w∏asnoÊç spó∏dzielczà, w∏asnoÊç ka˝dego spóldzielcy ?
To bezprawie nie mo˝e ujÊç bezkarnie. SprzedaliÊmy jednà
trzecià majàtku narodowego. To co zamierza si´ robiç dalej pachnie ju˝ nie jakimÊ przekszta∏ceniem w kierunku rozwoju narodu
i paƒstwa, ale pachnie zdradà!
To totalne bezprawie którego jesteÊmy i Êwiadkami i uczestnikami, ta lichwa totalna nie “pachnie” ju˝ mi “zdradà”, ale w
samej istocie jest zdradà stanu !
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To Niemcy kolonizujà Polsk´,
a Parlament RP jest niemieckim lokajem
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Prawda jest taka, ˝e ta grabie˝ majàtku by∏a ju˝ daleko wczeÊniej przygotowana w sztabach mi´dzynarodowych korporacji, grabie˝ majàca na celu unicestwienie Polski, wymazanie Jej z map Europy i Êwiata - do
czego zawsze dà˝yli nasi sàsiedzi na czele z Niemcami, którzy,
jak za Krzy˝aków, Fryderyka II, Bismarcka, Hitlera, znowu
roszczà sobie pretensje do ziem polskich...
JeÊli ju˝ jesteÊmy przy Hitlerze, to przypomn´ Wysokiej Izbie
hitlerowski slogan propagandy, który jako niewolnik III Rzeszy
Niemieckij wielokrotnie s∏ysza∏em w ich radiu, a brzmi on tak:
– Niemcy nigdy nie kolonizowali podludzi S∏owian i nie kolonizujà ich i dziÊ. Niemcy S∏owian niszczyli, niszczà i dziÊ ! Niemcy kolonizowali w przesz∏oÊci, kolonizujà i dziÊ wy∏àcznie ziemi´
S∏owian!
To ja, niewolnik III Rzeszy Niemieckiej s∏ysza∏em ka˝dego
dnia, jam s∏ysza∏ i widzia∏, jak Niemcy traktowali mnie osobiÊcie
i wszystkich Polaków. Tak traktuje si´ swego niewolnika, niewolnika bez ˝adnych praw. I dziÊ to jest w 1997 roku, ci sami
Niemcy rozkazujà Polakom, aby ich przeprosili: i czyni to niby
w imieniu Polaków, mówi´ “niby w imieniu Polaków”, minister
spraw zagranicznych RP pan Bartoszewski, co jest dla Polaków
i pospolità zdradà i haƒbà!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Pan Bartoszewski jako minister spraw zagranicznych RP oplu∏ Naród Polski, a jeÊli tak, to
kim jest? Z panem Bartoszewskim w pe∏ni solidaryzowa∏ si´ ówczesny premier RP Józef Oleksy! W takim razie jak nazwaç pana
premiera?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ja Polak! Ja Kurp! Ja senator RP powtarzam, wo∏am, krzycz´ na ca∏à Polsk´, ˝e przepraszanie niemieckich zbrodniarzy za ich masowe ludobójstwo Narodu Polskiego jest przyznaniem racji historycznej Hitlerowi
oraz innym zbrodniarzom tak nazistowsko - faszystowskim jak
i bolszewickim, bo przecie˝ te dwa straszliwe potwory dzia∏a∏y
przeciwko Polsce i Âwiatu w zmowie.
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I dzisiaj – w moim imieniu i imieniu milionów pomordowanych Polaków – przepraszajà Niemców ró˝ni bartoszewscy.
A mo˝e Bartoszewski i jemu podobni osobnicy musieli to z nie
znanych nam bli˝ej wzgl´dów uczyniç?
Wiadomo, ˝e w czasie ostatniej wojny pan Bartoszewski by∏
aresztowany przez zbrodniarzy hitlerowskich i wywieziony do
AUSCHWITZ, lecz dziwnym trafem zostaje wypuszczony z obozu koncentracyjnego i na dodatek zaczyna dzia∏alnoÊç w strukturach Polski Podziemnej?
A dziÊ to jeden z pierwszych or´downików interesu niemieckiego w Polsce.
Jako Polak i senator RP musz´ zadaç to proste pytanie: – Czy
pan Bartoszewski zosta∏ wypuszczony z obozu koncentracyjnego
Auschwitz za podpisanie wspó∏pracy z gestapo czy z innymi niemieckimi s∏u˝bami specjalnymi?
Pytanie to kieruj´ do pana Bartoszewskiego, pytanie to kieruj´ do Generalnego Prokuratora RP!
Bo z tego co mi wiadomo, z Auschwitz wychodzi∏o si´ na wolnoÊc nie bramà g∏ównà ale kominem krematoryjnym. Wiadomo
mi tak˝e, bo by∏em w Armi Krajowej, ˝e jeÊli ktoÊ zosta∏ wypuszczony przez Niemców z wi´zienia bàdê obozu koncentracyjnego
– jak to si´ wtedy mówi∏o “cudem” – to taki cz∏owiek nie mia∏ ju˝
wst´pu do Armi Krajowej bo zak∏adano i s∏usznie, ˝e mo˝e on
byç ju˝ agentem niemieckim?
Mazowiecki
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Oto pierwszymi, którzy po
1989 roku zniwolili sumienie Narodu Polskiego byli twórcy nowe go, rze ko mo de mo kra tycz ne go ustro ju! To oni utwo rzy li
pierwszy rzàd okràg∏osto∏owo-solidarnoÊciowy pod przywództwem pana Mazowieckiego przyjmujàc ideologi´ i doktryn´ wielkich wrogów Polski: Sorosa-Sachsa, jako swojà w∏asnà i nazwano jà planem Balcerowicza.
Plan ten-w swej istocie antypolski i antyludzki-zosta∏
przyj´ty przez solidarnoÊciowo-okràg∏osto∏owy Parlament, lecz
o czym Polacy muszà wiedzieç, plan totalnego wydziedziczenia
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i zniewolenia Narodu Polskiego wprowadzano ju˝ za rzàdu Rakowskiego.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Od momentu przekroczenia
progu Senatu RP podjà∏em niezwyk∏y trud wyjaÊnienia tajemniczego procesu przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych dokonywanego na
bazie zdradzieckiego, antypolskiego i antyludzkiego planu Sachsa, zwanego planem Balcerowicza.Proces ten zwany ”powszechnà prywatyzacjà”, pomimo ˝e ba∏amutny i kr´tacki a wi´c niezrozumia∏y dla ka˝dego Polaka ze wzgl´du na brak precyzyjnego
i jasnego okreÊleniajego zakresu dzia∏ania – przecie˝ ten projekt
wypracowany przez wielkich wrogów Polski, Sorosa-Sachsa –
jest realizowany przez wszystkie kolejne rzàdy RP, bez wyjàtku!
A Parlament(y) od 1990 roku te antypolskie i antyludzkie ustawy ratyfikuje, nadaje im moc prawnà, chocia˝ te ustawy sà ustawami antypolskimi, co niejednokrotnie mówi∏em w Parlamencie i za co mnie w tym Parlamencie krytykowano.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Stawiam pierwsze pytanie: –
Gdy ”sprywatyzujemy” czyli przeka˝emy cudzoziemcom za zgodà
i wiedzà Parlamentu RP – wszystkie fabryki, lasy, kopalnie, rzeki, muzea, wojsko, policj´, koÊcio∏y, Cz´stochow´, Wawel, Zamek
Królewski itp., to kto w Polsce b´dzie tym rzeczywistym i panem
i w∏aÊcicielem Polski?
Stawiam to pytanie osobiÊcie panu Mazowieckiemu, Panu
Balcerowiczowi, Panu Ko∏odce, Pani Suchockiej, Panu Wa∏´sie,
Panu pre-˝yd-entowi KwaÊniewskiemu.
Ten Parlament – to karny batalion
przeznaczony do dzia∏aƒ antypolskich!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Powiedzia∏em wy˝ej, ˝e
Parlament jest organizacjà re˝imowà i antydemokratycznà. Ta
re˝imowoÊç i antydemokracja polegajà na tym, ˝e parlamentarzyÊci niczym ˝o∏nierze w karnym batalionie, wykonujà w∏àcznie
polecenia i rozkazy swoich klubów parlamentarnych (czyli partii), w ogóle nie liczàc si´ z wolà swoich wyborców.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W∏asna ocena sytuacji w
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Polsce, nie daj Bo˝e krytyka poczynaƒ Parlamentu czy rzàdu,
traktowana jest jako niepos∏uszeƒstwo a nawet bunt i takich
buntowników nie zgadzajàcych si´ z eksterminacjà, antyludzkà
politykà mi´dzynarodowych karteli bankowo-przemys∏owych
i ich tu w Polsce lokajów – jest surowo karana.
I ja te˝ zosta∏em ukarany przez swojà parti´, za to, ˝e sprzeciwi∏em si´ globalnej i totalnej kolonizacji, pacyfikacji i eksterminacji Narodu polskiego.
Jednak bez wzgl´du na skutki, ja nie wyra˝am zgody na to
bezprawie mi´dzynarodowych karteli, na ten ich tu w Polsce rozbój w bia∏y dzieƒ, na t´ anarchi´. A jakby na ironi´, to zaplanowane w sztabach Berlina, Brukseli i Nowego Jorku bezprawie,
anarchia i rozbój i ten zwyk∏y pospolity bandytyzm polityczny
i gangsteryzm gospodarczy nazywa si´ “demokracjà”, “wolnoÊcià”, swobodami demokratycznymi”.
O pot´go k∏amstwa!O pot´go hipokryzji! Przecie˝ to, co dzieje
si´ w Paƒstwie Polskim po 1989 roku, to ˝adna “demokracja”, to
˝adna “wolnoÊç”, to ˝adne “swobody” demokratyczne, ale celowe
i planowe ubezw∏asnowolnienie i niszczenie struktur paƒstwowych, ale celowa i planowa anarchizacja struktur paƒstwowych,
ale rozbicie na euroregiony (powiaty) struktur paƒstwowych,
w celu likwidacji Polski. Bo przeci˝ o to tu ca∏y czas toczy si´ bój
o Polsk´!

Nowy rozbiór Polski
przygotowany zosta∏ poza granicami Polski
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Stan wojenny i ca∏a rewolu-

cja solidarnoÊciowa by∏a potrzebna mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej do zrabowania polskiej gospodarki narodowej, oraz majàtku narodowego w Europie Wschodniej, co teraz
widaç go∏ym okiem. O czym ja, jako parlamentarzysta, mog∏em
si´ przekonaç wielokrotnie.
Plan podboju i rabunku Polski – zwany “restrukturyzacjà”, –
poczàtkowo zyska∏ uznanie w Narodzie Polskim bo przecie˝ nikt
nie przypuszcza∏ w swoich snach najczarniejszych, ˝e to pierwsi
parlamentarzyÊci przystàpià do wydziedziczenia i zniewalania
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ca∏ego Narodu Polskiego. A tzw.solidarnoÊciowo-wolnoÊciowe elity polityczne do realizacji tego holocaustu Narodu Polskiego zabra∏y si´ w sposób profesjonalny i wielowariantowy, i tak pod
p∏aszczykiem ”walki z komunà”, i tak pod hase∏kami ”walki
z Sowietami” oraz ich “agenturà”. – Niby wyzwala∏y Naród Polski i Paƒstwo Polskie spod okupacji stalinowskiego re˝imu komunistycznego i Moskwy w ogóle.
Tymczasem ca∏a ta rewolucja totalnego i ostatecznego zniewolenia narodów Europy by∏a starannie przygotowana i wyre˝yserowana przez mi´dzynarodowà (˝ydowsko-niemieckà) mafi´
bankowo-przemys∏owà, chodzi∏o tym razem o to, aby uniknàç
tych b∏´dów, które mia∏y miejsce np: w i po roku 1965, kiedy to
zdrowy polski ruch patriotyczny na czele z wi´êniami stalinowskimi: W∏adys∏awem Gomu∏kà i Stefanem Wyszyƒskim – doprowadzi∏ do tego, ˝e wyrzucono z armii polskiej i struktur rzàdowych szpiegów stalinowskich i wspó∏pracujàcych z nimi ˚ydów,
którzy w wielu, o, w bardzo wielu wypadkach byli zwyk∏ymi
oprawcami i mordercami pospolitymi Narodu Polskiego, bez litoÊci mordujàcymi i katujàcymi najbardziej zas∏u˝onych, uczciwych synów i córki Narodu Polskiego, ˝e wymieni´ bohatera narodowego Witolda Pileckiego czy komendanta Batalionów Ch∏opskich Kamiƒskiego.
I o tym, i o tych potwornych i przera˝ajàcych zbrodniach,
nam Polakom nie wolno zapominaç nigdy! Nie wolno nam zapominaç i tej prawdy, ˝e Stalin w ramach kolonizacji i eksterminacji Narodu Polskiego morderców i zdrajców Polski wydêwignà∏
do rangi bohaterów narodowych. Bez si´gania do tego okresu
trudno jest Polakom zrozumieç to, co dzieje si´ po 1989 roku
w Polsce i w Parlamencie.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W 1956 roku W∏adys∏aw Gomu∏ka odsunà∏ od w∏adzy i sàdownictwa najbardziej zajad∏ych
wrogów polskich,˚ydów, Ukraiƒców i Rosjan rzekomo pochodzenia polskiego, co zmobilizowa∏o mafi´ mi´dzynarodowà do bardziej intensywnych dzia∏aƒ przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu, i to w skali Êwiatowej. Zidentyfikowani cz∏onkowie zbrod ni czej, an ty pol skiej ˝y do-ko mu ny i wy rzu ce ni wraz z ni mi
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cz∏onkowie mafii mi´dzynoarodowej i zdrajcy Polski przechodzà
do totalnej opozycji wobec rzàdów Gomu∏ki i tworzà (o pot´go zak∏amania!) tak zwanà opozycj´ demokratycznà.
To dzi´ki niej i z jej pomocà Edward Gierek obala Gomu∏k´
i za rzàdów Gierka natychmiast obejmuje rzàdy w Polsce nowa
mafia wyszkolonych w Moskwie dzia∏aczy partyjnych, którzy
w 1989 roku sà twórcami rzàdów KOR-o-okràg∏osto∏owych; to
powinno zastanowiç ka˝dà Polk´ i ka˝dego Polaka.

Spytajmy o rodowody tych, którzy sprzedajà
Naród Polski w obcà niewol´!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Polacy powinni si´ tak˝e zastanowiç nad rodowodami twórców tzw. przemian demokratycznych w Polsce, bo wed∏ug mojej wiedzy sà to cz´sto synowie
i córki ˝ydowskich oprawców, zdrajców Polski, tym razem jednak finansowych i wspomaganych nie przez Moskw´, ale mafi´
mi´dzynarodowà ze swojà centralà w Waszngtonie, Bonn i Brukseli.
W 1989 roku miejsce agentów Moskwy zajmujà
agenci mi´dzynarodówki bankowo-przemys∏owej!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W 1989 roku miejsce bermanów, minców, balcerowiczów, kuroniów, michników, borowskich,
lewandowskich, kaczmarków, bartoszewskich, geremków i tysiàcy ludzi, którym mi´dzynarodowe mafie bankowo-przemys∏owe
za skuteczne i wszechstronne poparcie w zniewalaniu i wydziedziczaniu Narodu Polskiego prowdopodobnie obieca∏y fortuny
lecz, co wolno nam si´ ju˝ domyÊliç, wy∏o˝one nie z w∏asnej kieszeni, tylko z majàtku Narodu i Paƒstwa Polskiego.
Mi´dzynarodowe mafie bankowo-przemys∏owe zdajàc sobie
spraw´, ˝e totalnie zniewoliç Naród Polski mogà tylko z pomocà
tych którzy ˝yjà w Polsce, od lat wielu szkoli∏y swoich agentów,
ajentów i ró˝nej maÊci pomagierów.
Dlatego wszystkie Parlamenty i rzàdy po 1989 r. tak konsekwentnie m.in. realizujà polityk´ powszechnej prywatyzacji czyli
wyw∏aszczenie Narodu Polskiego i czynià to za och∏apy, które ze
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zdrowego polskiego organizmu gospodarczego wydziela im mafia
mi´dzynarodowa.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Wstyd i sromota, ale to jest
ta prawda jak˝e straszliwa i okrutna w swych skutkach dla Polski i Polaków, prawda, której nie da si´ ukryç ˝adnymi has∏ami
i hase∏kami propagandowymi. Polacy wiedzà, ˝e w Polsce po
1989 roku rzàdzi i panuje mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa! A Parlament zwany polskim – wykonuje tu w Polsce
wy∏àcznie polecenia tej mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej. Takie w∏aÊnie odnios∏em wra˝enie pracujàc w tym
Parlamencie cztery lata.
ParlamentarzyÊci, obudêcie si´ z tego mistycznego snu
zdrady Narodu Polskiego!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! ParlamentarzyÊci nawet nie
wiedzà, ˝e nie d∏ugo z tego mistycznego radosnego snu po˝erania
i majàtku wartoÊci Narodu i Paƒstwa zostanà obudzeni i ze
wstydem, jako zdrajcy, zwykli i pospolici zdrajcy i renegaci, do∏àczà do zniewolonego przez nich Narodu Polskiego, ze wstydem
odejdà i sromotà i win´ za taki stan zrzucaç b´dà na innych, gdy
to my, parlamentarzyÊci ponosimy pe∏nà odpowiedzialnoÊç za t´
zdrad´ stanu! My! A nikt inny! Smutna to prawda ale prawdziwa.
Dlatego ja, rolnik polski a zarazem senator RP, radz´ parlamentarzystom utytu∏owanym i obytym w Êwiecie, aby ju˝ teraz
zacz´li studiowaç histori´ zdrady Polski w XVIII wieku, bo jest
iden tycz na do tej zdra dy sta nu, któ rej je ste Êmy Êwiad kami
i czynnymi uczestnikami po 1989 roku. Ta historia nieprawdopodobnej zdrady swego Narodu, Narodu Polskiego a tym samym
i Paƒstwa Polskiego, w bardzo prosty sposób i przyst´pnie opisana jest w ksià˝ce Jana Marsza∏ka pt. “Samoobrona Narodu Polskiego”. To powinna byç obowiàzkowa lektura dla zdrajców Narodu Polskiego, w której to ksià˝ce – poprzez analogi´ – ujrzà samych siebie.
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Proces zniewalania Narodów Europy Wschodniej
rozpocz´to od Polski
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Po rozpadzie stalinowskiego
rezimu i tolerancyjnej polityce Gorbaczowa proces wydziedziczenia i zniewalania narodów Êrodkowej i wschodniej Europy rozpocz´to od Polski.
Wyrocznia propagandowa Radia Wolna Europa pod kierownictwem Nowaka Jezioraƒskiego zrobi∏a swoje. Mafie mi´dzynarodowe obdarowywa∏y pieni´dzmi i wyjazdami do Niemiec, Austrii, USA, Anglii najg∏upszych i najbardziej naiwnych tzw. patriotów z panem Wa∏´sà na czele, którzy gloryfikowali cuda zachodniego Êwiata.
Has∏o “prywatyzacja” Naród Polski zrozumia∏ jako uw∏aszczenie narodu, a okaza∏o si´, ˝e to w rzeczywistoÊci sta∏o si´ permanentnym wyw∏aszczeniem wi´kszoÊci Narodu Polskiego.
Czy liderzy KOR-o-solidarnoÊciowi dzia∏ali Êwiadomie i z zimnà krwià ? W 1989 roku, po ich zwyci´stwie pan Wa∏´sa poleci∏
swoim solidar noÊciowcom schowaç sztandary wytapetowane
chwytliwymi hase∏kami o “wolnoÊci” Polski, o “równoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej” w Polsce i na Êwiecie w ogóle, i tym podobnymi pu∏apkami, na które z∏apali si´ Polacy, i ten˝e Wa∏´sa
oraz jego najbli˝sza kamaryla sprawili, ˝e pospo∏u ze stalinowskimi elitami w∏adzy w konsekwencji robotników wyw∏aszczono
i wyrzucono z ich fabryk! A najlepszym tego przyk∏adem jest
Stocznia Gdaƒska w obronie której pan Lech Wa∏´sa nie kiwnà∏
na wet pa lusz kiem, po dob nie Ku roƒ, Ma zo wiec ki, Ge re mek,
Michnik.
Wynika z tego, ˝e gdy Wa∏´sa i jego kamaryla wykonali zamówienie mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej, stalinowskie elity w∏adzy, które teraz wiernie s∏u˝à mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej, odsun´∏y Wa∏´s´ i niby jego
uk∏ad polityczny, i tej w∏adzy ju˝ nie odzyska nigdy, bo nie ˝yczy
sobie tego mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa.
Rzecz interesujàca, lecz podobnie jak Wa∏´sa i Gorbaczow tak
samo zosta∏ pozbawiony w∏adzy i wszelkich dostojeƒstw i obecnie jeêdzi po Europie Zachodniej i zbiera datki na ró˝nego rodza-
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ju fundacje dla Rosjan, ale Zachodu ten mà˝ stanu obecnie nie
obchodzi. Cygan zrobi∏ swoje, cygan mo˝e odejÊç.
Naród Polski domaga si´ sprawiedliwoÊci!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! To, o czym ja pisz´ w swoim
liÊcie do parlamentarzystów Naród Polski od lat mówi g∏oÊno
i domaga si´ sprawiedliwoÊci wobec z∏odziei pospolitych, aferzystów i bandytów politycznych. ˚eby nie byç go∏os∏ownym. I ja na
33 posiedzeniu Senatu w dniu 4 listopada 1994 roku m.in. powiedzia∏em:
W ostatnim tygodniu praktycznie przejecha∏em ca∏y kraj, spotka∏em si´ z wieloma grupami, od bezrobotnych w województwie
olsztyƒskim do przygotowujàcych si´ do strajku górników kopalni “Wieczorek”. Zosta∏em zobligowany do z∏o˝enia nast´pujàcych
oÊwiadczeƒ, a poszczególnym ministerstwom przeÊl´ z tych spotkaƒ obszerne relacje. Prawie we wszystkich miejscowoÊciach
gdzie by∏em ludzie domagajà si´ kary dla wszystkich aferzystów
i z∏odziei. Bez kary nigdy nie b´dzie porzàdku w tym paƒstwie.
Wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa ˝àda zaprzestania prywatyzacji do momentu wyjaÊnienia, ile daje ona paƒstwu i narodowi korzyÊci
i jakie zyski czy straty z tego powsta∏y dla paƒstwa
Ludzie pytajà (i mówià przy tej okazji o karze Êmierci), kto dopuÊci∏ si´ prywatyzacji monopoli: cukrowego, tytoniowego i spirytusowego. Nie sà to takie sobie ˝àdania, które mo˝na pominàç.
Wielu dzia∏aczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak równie˝
SLD, domaga si´ ˝eby przynajmniej z dziesi´ciu sprywatyzowanych ju˝ przedtem zak∏adów przes∏aç kserokopi´ do biur senackich, ˝eby ka˝dy obywatel móg∏ si´ zaznajomiç na tej podstawie
z politykà prywatyzacyjnà w naszej gospodarce narodowej. Ka˝dy ma do tego prawo, poniewa˝ dobro narodowe jest dobrem ka˝dego obywatela i ka˝dy ma prawo dowiedzieç si´, co z jego dobrem si´ sta∏o.
Tak˝e w swoim wystàpieniu na 48 posiedzeniu Senatu 16
czerwca 1995roku ostrzega∏em przed uleganiem mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej oraz skutkami spo∏eczno-politycznymi tej uleg∏oÊci Parlamentu, Rzàdu, Prezydenta RP.
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M.in. powiedzia∏em:
Spotka∏em bezrobotnych gdy stali w kolejce przed urz´dem rejonowym i zosta∏em przez nich zobligowany do niniejszego wystàpienia. Zobligowano mnie, abym wystàpi∏ raz jeszcze przed wysokà Izbà z apelem do zaprzestania prywatyzacji czyli marnowaniu
majàtku narodowego, zaprzedania w∏asnoÊci narodowej oraz do
pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci ludzi którzy do tego doprowadzili.
Wymieniono nawet 11 osób, którym powinna byç wymierzona
najwy˝sza kara. Dokonano bezprawia, poniewa˝ majàtek narodowy jest w∏asnoÊcià ka˝dego z nas i ka˝dy z nas mo˝e decydowaç o cz´Êci majàtku. Jak ju˝ powiedzia∏em, nie ma tego prawa
ani Senat, ani Sejm.
Ponadto, kto pozwoli∏, ˝eby pan minister przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych móg∏ sam decydowaç o tym majàtku, móg∏ dawaç
komu chce za darmo; komu innemu z dop∏atà, a jeszcze innego
zwolniç z podatków? Czy w ogóle jest tu coÊ wspólnego z prawem?
Jak mo˝na by∏o przekszta∏ciç w∏asnoÊç spó∏dzielczà, wa∏asnoÊç ka˝dego spó∏dzielcy? To bezprawie nie mo˝e ujÊç bezkarnie.
SprzedaliÊmy jednà trzecià majàtku narodowego. To, co zamierza si´ robiç dalej, pachnie ju˝ nie jakimÊ przekszta∏ceniem w
kierunku rozwoju narodu i paƒstwa, ale pachnie zdradà.
Euroregiony to preludium do rozbiorów Polski
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Tragedia Narodu Polskiego
i Paƒstwa Polskiego trwa. Mafie zachodnie przez uzale˝nionych
w ró˝ny sposób parlamentarzystów, cz∏onków rzàdu, polityków
polskich, niektórych dzia∏aczy zwiàzkowych i aferzystów, pospolitych wymuszajà na parlamencie podejmowanie coraz to nowych i nowych aktów zniewolenia Narodu Polskiego i pozbawienia wolnoÊci oraz niepodleg∏oÊci Paƒstwa Polskiego.
Jednym z takich aktów sà tzw. os∏awione “ma∏e ojczyzny”

O jakà samorzàdnoÊç walczy UW-SLD?
Drugim antypolskim aktem sà podregiony i regiony oraz samorzàdowe powiaty i województwa.
Jest to bardzo niebezpieczna i pokr´tna dla Polski gra poli-
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tyczna. Samorzàdna gmina, powiat, województwo i region. To
ju˝ podzia∏ paƒstwa na niezale˝ne dzielnice. Ta rzekoma reforma to zakomuflowany rozbiór Polski. Jedynym samorzàdem administracji paƒstwowej jest samorzàd gminy. Jest on jednak
uzale˝niony finansowo od wojewody lub rzàdu. Ten samorzàd
z tego powodu ju˝ nie jest w stanie byç samorzàdnym. Ponadto
parlament przyjmujàc ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym wyraênie zlekcewa˝y∏ samorzàd orzekajàc w ustawie m.in. o stosunku do zak∏adów gospodarki komunalnej w gminach, i tak na
mocy tej ustawy Gminne Zak∏ady Gospodarki Komunalnej powinny byç przez samorzàd przekszta∏cone w “spó∏ki”. W swej
arogancji wobec podstawowych interesów Narodu Polskiego nowi zbawcy Polski nawet nie okreÊlili jakie to majà byç “spó∏ki”?
JeÊli samorzàdy gminne tego nie uczynià, to i tak na mocy tej
an ty pol skiej i an ty ludz kiej usta wy zo sta nà prze kszta∏ co ne
w spó∏ki. I to ma byç samorzàdnoÊç? To jest dyktat mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej.
Sa mo rzàd ny po wiat czy wo je wódz two, tak glo ry fi ko wa ne
przez SLD i UW jako to niby poszerzenie kompetencji w∏adzy w
regionie – to tak˝e krok w celu os∏abienia Polski poprzez jej rozcz∏onkowanie na “samorzàdne”, “niezale˝ne” regiony, dodajmy,
niezale˝ne od w∏adzy centralnej na tyle, ˝e mogà poza stolicà
Pol ski za wie raç umo wy o zna cze niu mi´ dzy na ro do wym, ze
wszystkimi nast´pstwami.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ta niezale˝noÊç i samorzàdnoÊç regionów to sà tylko hase∏ka i etykietki majàce og∏upiç Polaków do reszty; hase∏ka i etykietki propagandowe podobne do
tych, którymi KOR, Lech Wa∏´sa i “SolidarnoÊç” przez ca∏e lata
karmili Polaków, hase∏ka tamte i te s∏u˝à jednemu – rozbiorom
Polski, i taka jest ta straszliwa prawda, którà to prawd´ ukrywajà zarówno ci z prawicy, jak i ci z lewicy. Ukrywajà jà tak˝e
parlamentarzyÊci, nawet przed samym sobà nie chcà si´ przyznaç, ˝e dzia∏ajà przeciwko naj˝ywotniejszym interesom Narodu
Polskiego i Paƒstwa Polskiego!
Bo i czym ma zarzàdzaç organ samorzàdu wojewódzkiego to
znaczy sejmik samorzàdowy? A mo˝e od razu spytaç: po co w
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ogóle istnieje?
Oto kopia zaproszenia na posiedzenie sejmiku samorzàdowego:
Sejmik Samorzàdowy
dnia 04.12.1996r.
Nr BSS 0043/15/96
Pan
Stanis∏aw Ceberek
Mam zaszczyt zaprosiç Pana na XV Sesj´ II kadencji Sejmiku
Samorzàdowego Województwa, która odb´dzie si´ w dniu 16 XII
1996r. o godz. 10.00 w budynku Urz´du Wojewódzkiego (...)
Proponowany porzàdek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyj´cie protoko∏u z poprzedniego posiedzenia
3. Interpelacje
4. Informacja Prezydium Sejmiku z dzia∏alnoÊci podejmowanej mi´dzy sesjami.
5. Projekt bud˝etu Wojewody Ostro∏´ckiego na 1997r.
6. Bud˝et Sejmiku Samorzàdowego Województwa
a) Uchwa∏a w sprawie ustalenia wysokoÊci sk∏adki na pokrycie dzia∏alnoÊci Sejmiku Samorzàdowego Województwa.
b) Uchwa∏a w sprawie ustalenia wysokoÊci diet za udzia∏
w pracach Sejmiku i jego organów.
c) Uchwa∏a w sprawie przyj´cia bud˝etu Sejmiku Samorzàdowego Województwa na 1997r.
7. Sprawy ró˝ne.
Za wia da mia jàc o po wy˝ szym uprzej mie pro sz´ o wzi´ cie
udzia∏u w obradach
I tu nic ujàç nic dodaç. To o takà w∏adz´ samorzàdowà walczà
UW-SLD. A je Êli do te go do da my pla no wa ne wzmoc nie nie
uprawnieƒ wojewody i jego urz´du – to nawet nie zauwa˝ymy
jak w obecnej tzw. demokracji znajdziemy si´ w niepodzielnej
dyktatorskiej w∏adzy paƒstwowej pracujàcej na zlecenie i rzecz
mafii mi´dzynarodowej oraz junkrów pruskich, którzy sà ˝ywotnie zainteresowani w odzyskaniu swoich majàtków, w szczególnoÊci na Pomorzu, Âlàsku, Warmii i Mazurach, a nawet w Wielkopolsce.
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Tu te˝ do przygotowaƒ Polski pod rozbiory – nic dodaç nic
ujàç.
Apel do inteligencji polskiej
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Wróg jest bardzo inteligentny, a ta inteligencja, a raczej wrogoÊç do Polski i Narodu Polskiego i nie tylko Polski jest ju˝ finansowana (przez mafi´ mi´dzynarodowà) z pieni´dzy uzyskanych od ujarzmionych narodów
w Europie Ârodkiwej.
Inteligencja zwana polskà, chyba tylko z nazwy, bo z ducha
i z serca ta inteligencja jest antypolska, n´cona obiecankami
przez mafi´ mi´dzynarodowà i jej tu w Polsce ró˝nego rodzaju
rezydentów, zdradzi∏a Polsk´ to na odpowiednie urz´dy paƒstwowe, a to udzia∏y w wydziedziczonej w∏asnoÊci narodowej. Sà
to zachowania zgubne dla Narodu i Paƒstwa Polskiego; natomiast, gdy na te same zachowania inteligencji zwanej polskà popatrzymy z punktu interesów mi´dzynarodowej mafii bàdê junkrów pruskich, to oka˝e si´ nagle, ˝e ta inteligencja, zwana polskà, realizuje zamówienia mafii mi´dzynarodowej; zamówienia
te ja nazywam zdradà stanu, bo przecie˝ to co dzieje si´ w Polsce
po 1989 roku nie ma nic a nic wspólnego z reformami, chocia˝by
Grabskiego.
Ta sama inteligencja jeszcze nie tak dawno realizowa∏a
imperialne zamówienia ZSRR! Przyk∏adem mo˝e byç chocia˝by
pose∏ Tadeusz Mazowiecki, który za okupacji stalinowskiej gromi∏ ojców koÊcio∏a katolickiego, natomiast dziÊ jako autor Preambu∏y do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, usunà∏ z niej
s∏owo – klucz “Naród Polski”, co jest naruszeniem podstawowych
norm prawa krajowego i mi´dzynarodowego; ten szataƒski zamys∏, gdyby zosta∏ przyj´ty przez Parlament, by∏by tà podstawà
prawnà w zintegrowanej Europie do uczynienia z Narodu
Polskiego zbiorowego niewolnika bez jakichkolwiek praw obywatelskich; w tym w∏aÊnie celu usuni´to z Preambu∏y – “Naród
Polski”.
Czy˝ pose∏ Tadeusz Mazowiecki, którego wszem i wobec uwa˝a si´ za autora Preambu∏y do projektu Konstytucji, wyrzucajàc
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z niej podstawowà kategori´ “Naród Polski” nie jest zdrajcà Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego.
O co naprawd´ walczy∏a “SolidarnoÊç”?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Pseudoreformy Balcerowicza
i jego nast´pców czynià z Narodu Polskiego zbiorowego niewolnika, co uwa˝am za zbrodni´. Z Trybuny Senackiej o tym tak˝e
mówi∏em m.in. na 29 posiedzeniu Senatu w dniu 8 wrzeÊnia
1994 roku.
(...) mia∏em mo˝liwoÊç byç s∏u˝àcym; teraz, kiedy mówi si´
o kodeksie pracy, to nie wiem,czy dostatecznie rozwa˝yliÊmy ten
problem (...) jeÊli mówi si´ o negocjacjach mi´dzy pracodawcà a
zwiàzkami zawodowymi, to mamy na myÊli du˝e zak∏ady pracy
w których podzia∏ ról jest dokonany. A czy paƒstwo senatorowie
wiedzà, ˝e, jak ju˝ kiedyÊ któryÊ z moich przedmówców mówi∏,
mamy pó∏tora miliona zak∏adów pracy, a tylko 1000 ludzi w inspekcji pracy. W du˝ych zak∏adach paƒstwowych gdzie inspekcje
sà rzeczywiÊcie cz´ste dbajà o respektowanie prawa, ale czy paƒstwo znajà takie zak∏ady na swoim terenie, bo ja znam – jeden
zatrudnia niespe∏na 100 osób, a drugi ponad 100 osób – gdzie nie
ma ˝adnego prawa oprócz w∏aÊciciela, psa i pistoletu (...) pracownicy na nocnej zmianie sà zamykani na klucz, a na zewnàtrz
wszystkiego pilnuje brytan.
Prosz´ paƒstwa, jeÊli ktoÊ mi powiada, ˝e inspektorzy pracy
nie majà tam prawa wst´pu, to mo˝e mo˝na nas z tego rozgrzeszyç. Ale nie mo˝na nas rozgrzeszyç, jeÊli ci ludzie nie b´dà uszanowani przez prawo. Rozmawia∏em ze zwolnionymi pracownikami, którzy powiedzieli, ˝e pracodawca stwierdzi∏: ”Prosz´ pana,
pan przepracowa∏ 19 dni, pan jest niewydolny, prosz´ odejÊç”.
Pracownicy sà zatrudniani tylko na 18 dni, a inni sà tylko przyuczani do zawodu”.
O to w∏aÊnie naprawd´ walczyli liderzy KOR -o-solidarnoÊciowi, o uczynienie z cz∏owieka pracy mówiàcego narz´dzia, bez jakichkolwiek praw wynikajàcych ze stosunku pracy.

24

Kaczmarek i reforma Centrum
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Reforma Centrum. W ostatecznoÊci g∏osowa∏em za tà ustawà, poniewa˝ jeszcze raz uwierzy∏em, ˝e PSL, które jest mojà partià, b´dzie walczy∏o niczym
ten lew aby Ministerstwo Gospodarki zosta∏o obsadzone przez
cz∏owieka z PSL i w ten sposób pozb´dziemy si´ z rzàdu likwidatora Paƒstwa Polskiego ministra Kaczmarka.
Nie ste ty, pan Kacz ma rek ma ∏o, ˝e nie zo sta∏ po sta wio ny
przed Trybuna∏em Stanu, a nast´pnie przed sàdem, to w ostatniej chwili dokonuje jeszcze jednej wielkiej afery wydziedziczenia Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego sprzedajàc Francuzowi przedsi´biorstwo “Ruch”. Przedsi´biorstwo wielkie i dochodowe, które nie potrzebuje ˝adnych sponsorów.
Panowie parlamentarzyÊci z SLD, UW i UP, jak wam nie
Wstyd popieraç bezgranicznie zwyk∏ego pospolitego zdrajcy Narodu Polskiego i Paƒstwa Polskiego ?
Pami´tajcie o jednym; popierajàc zdrajców, sami zdrajcami
si´ stajecie!
To jak˝e parlamentarzyÊci muszà nienawidziç
Naród Polski, ˝e tak go zniewolili
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Dlaczego nie sprzedaliÊcie
kiosków “Ruchu” obywatelom polskim, cz´sto inwalidom, którzy
w tych kioskach majà miejsca pracy i swoje ˝ycie? Ale i za t´
zbrodni´ odpowiadamy my, parlamentarzyÊci.
Zdrajcy Ojczyzny, oszuÊci pospolici, jak mogliÊcie wydziedziczyç tych ludzi z ich miejsca pracy, z ziemi na której stojà te kioski. Trzeba byç wyjàtkowym sadystà, by zdobyç si´ na taki krok
zbrodniczy i czyn zbrodniczy.
Minister Kaczmarek dokona∏ kolejnej zbrodni!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Sami niemieccy obywatele
wg. mnie przej´li w Polsce 20 tys. ró˝nego rodzaju posesji i dziesiàtki tysi´cy hektarów polskiej ziemi, a pan minister Kaczmarek nie uw∏aszczy∏ nawet 4 metrów kwadratowych ziemi dla ludzi, którzy jak i ci kioskarze, pracowali w przedsi´biorstwie
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“Ruch”. A czy nie jest to zdrajca pospolity? Bo ja inaczej tego panowie parlamentarzyÊci nie mog´, nie umiem i nie potrafi´ nazwaç. Tak wi´c ka˝dy pospolity zdrajca mo˝e dokonaç kolejnej
zbrodni na narodzie Polskim, bo z tego co si´ dzieje w Polsce widaç, ˝e ka˝dy zdrajca jest chroniony przez paƒstwo i rzàd.
Przekazaç “Ruch” Francuzowi – to niezwykle straszny i zdradziecki czyn. Minister Kaczmarek, je˝eli mo˝na go po tym co zrobi∏ tak nazwaç, nie mo˝e piastowaç ˝adnego stanowiska w urz´dzie i Paƒstwie Polskim, lecz jako zwyk∏y pospolity zdrajca powinien byç odwo∏any z Ministerstwa Gospodarki i postawiony
przed Trybuna∏em Stanu. Bo to jest wielki zdrajca, panowie parlamentarzyÊci! Zdrajca! I jeszcze raz zdrajca!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! A co z uchwa∏à Parlamentu
polskiego, która mówi, ˝e obcokrajowiec mo˝e kupiç 0,40 ha ziemi w Polsce a przecie˝ w/w Francuz wraz z przedsi´biorstwem
”Ruch” przejà∏ tysiàce hektarów ziemi. DaliÊcie ziemi´ obcym.
Jakim prawem! To, co si´ sta∏o, jest i wstydem, i haƒbà, i zdradà.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! JesteÊmy poÊmiewiskiem ca∏ego Êwiata. Co wy na to, nowi kandydaci na pos∏ów i senatorów?
Co dziÊ mówicie Polakom w waszych lokalach i akcjach przedwyborczych? Przecie˝ ju˝ nie b´dzie potrzebny polski Parlament, bo
nie b´dzie Paƒstwa Polskiego. Czy wy tego nie widzicie? Co wy,
nowi kandydaci na pos∏ów i senatorów chcecie zaofiarowaç Narodowi Polskiemu? Bardziej wyrafinowanà niewol´ bo w niewidzialnych kajdanach ˝ydowsko-niemieckich banków i karteli?
Widzà nas jako zdrajców i renegatów! Polacy nas ocenià jako
zdrajców i renegatów! Gdyby by∏a wi´kszoÊciowa procedura wyborcza, ˝aden z nas nie siedzia∏by w Sejmie ni w Senacie! ˚aden!
Jako senator Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiedzialny za naród Polski i Paƒstwo Polskie, stwierdzam, ˝e kolejne Parlamenty – od 1989roku a˝ do 1997roku – z ca∏à ÊwiadomoÊcià i premedytacjà zdradza∏y Naród Polski i Paƒstwo Polskie ∏amiàc za ka˝dym razem wcià˝ obowiàzujàcà Konstytucj´ i przysi´g´.
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To z∏ote koryto lichwy do reszty wam sprzeda
towarzysz Kaczmarek
Pa nie Mar sza∏ ku! Wy so ka Izbo! Obecnej koalicji te˝ nie
chodzi o Polsk´ ani Naród Polski; chodzi o koryto, ale niestety,
nim dojdziecie do w∏adzy, to koryto wam do reszty sprzeda pan
Kaczmarek i jemu podobni zdrajcy i renegaci.
Zlikwidowano bowiem Ministerstwo Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych, ale nie zlikwidowano likwidatora Paƒstwa i Narodu
Polskiego – Wies∏awa Kaczmarka. Ba, nawet go umocniono,
poniewa˝ czyniàc go ministrem gospodarki upowa˝niono go do
samodzielnego indywidualnego decydowania o ca∏ej gospodarce
polskiej i Narodzie Polskim.
A ten cz∏owiek powinien dziÊ odpowiadaç przed Trybuna∏em
Stanu! Tam jest jego miejsce! Ale to, ˝e znowu wysprzedaje polski majàtek narodowy... niemiecko-˝ydowskim, a tak naprawd´
germaƒsko-˝ydowskim kartelom mi´dzynarodowym – robota to
SLD i prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, lecz mówi´
to z ca∏à odpowiedzialnoÊcià. Mówi´ to jako Polak i senator,
gdyby Parlament ca∏ym swoim majestatem powiedzia∏ “Nie”
zdradzie Narodu Polskiego, ani Balcerowicz ani Lewandowski, a
nawet Kaczmarek nie mieliby nic do powiedzenia.
Co? Mo˝e powiecie mi, ˝e nie mam racji, ˝e wy w tym przekazywaniu polskiego majàtku narodowego mi´dzynarodowej mafii
nie widzicie nic aferalnego, nic przest´pczego? Co? Mo˝e powiecie mi, ˝e wydziedziczenie przez Parlament Narodu Polskiego
z jego majàtku s∏u˝y “wolnoÊci”,”równoÊci”, “sprawiedliwoÊci”
“bezpieczeƒstwu europejskiemu”, “poszanowaniu praw wolnoÊci”?
Powiedzcie to w czasie swej kampanii wyborczej Polkom i Polakom, to w najlepszym razie pop´dzà was jak goni si´ pospolitego oszusta, z∏odzieja! W najlepszym wypadku was pop´dzà! Bo
gdy tej zdradzie stanu parlamentarzyÊci nie po∏o˝à kresu, Polacy zrobià z nami to, co dwieÊcie lat temu zrobili ze zdrajcami:
kossakowskimi, o˝arowskimi, poniatowskimi!
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Polski majàtek narodowy nie nale˝y ani do Parlamentu,
ani do panów balcerowiczo-kaczmarków!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Jak˝e my jako parlamentarzyÊci ˝a∏oÊnie wyglàdamy w oczach narodu Polskiego, nie mówiàc o innych narodach. W ciàgu paru lat przekazaliÊmy, tak
tak, my przekazaliÊmy, oddaliÊmy za psi grosz najlepsze polskie
fabryki mi´dzynarodowym koncernom, a tak naprawd´ przekazaliÊmy te fabryki, polskie fabryki, ziemi´, polskà ziemi´, banki,
polskie banki kartelom niemiecko-˝ydowskim.
Czy Sejm, czy Senat nie mog∏y koncernu polskiego zwanego
RSW PRASA “Ruch” podzieliç mi´dzy ca∏y Naród Polski? Pos∏owie, senatorowie! Niczym te ˝a∏osne kreatury pozwalacie przekazaç to jednemu Francuzowi, kiedy kiedy to jest nasze, polskie,
a nie Kaczmarkowe ni francuskie.
Co? Zdaje wam si´, ˝e nikt nie podsumuje antypolskiej dzia∏alnoÊci Parlamentu? Sà wyniki naszych g∏osowaƒ, sà nasze wypowiedzi! To jest i b´dzie sz∏o za nami, jako ta wieczna haƒba!
Haƒba nam, panowie parlamentarzyÊci! Haƒba i jeszcze raz
haƒba!
Co? Tak prostej rzeczy nie rozumiecie? I wy chcecie panowie
parlamentarzyÊci obecni i ci, co si´ ju˝ gotujà do ponownego obj´cia w∏adzy, byç sumieniem narodu? Nie jesteÊmy sumieniem,
ale katem Narodu Polskiego!
Przekazaç majàtek narodowy Polaków cudzoziemcom, tak post´pujà tylko zdrajcy! Zdrajcy tak post´pujà, a nie uczciwy, rzetelny pose∏ czy senator! Tak wyglàda zdrada. A myÊmy przecie˝
sk∏adali przysi´g´! Przysi´g´ myÊmy sk∏adali na wiernoÊç Polsce
i Narodowi Polskiemu!
Ci pos∏owie, ci senatorowie, którzy g∏osowali za przekazaniem
polskiego majàtku narodowego mi´dzynarodowej mafii ˝ydowsko-niemieckiej, z∏amali przysi´g´, a wi´c sà zdrajcami, a jako,
˝e w Sejmie i Senacie jest ich wi´kszoÊç, (i Sejm i Senat zatwierdza∏y te ustawy antypolskie, a antypolskie dlatego, ˝e bijà w polskà racj´ stanu), dlatego ja Polak i senator z czystym sumieniem
mówi´: kolejne Parlamenty od 1989 roku a˝ po czas aktualny sà
Parlamentami zdrady narodowej.
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Wam panie i panowie parlamentarzyÊci nie do Parlamentu,
do ponownej w∏adzy w Polsce, ale przed Trybuna∏ Stanu; wam
panowie parlamentarzyÊci pora przed sàd, bo to parlament zdradzi∏ Polsk´ jako Paƒstwo, bo to Parlament zdradzi∏ Polsk´ i Polaków jako Naród!
I nikt nas od tej zdrady stanu nie uwolni! Nikt, a w szczególnoÊci Polacy!
Z∏odziei i oszustów pospolitych wynosi si´ na o∏tarze
jako m´˝ów opatrznoÊciowych
Pa nie Mar sza∏ ku! Wy so ka Izbo! wyw∏aszczajàc pod tymi
zdradzieckimi szyldzikami prawowitych w∏aÊcicieli czyli Polki i
Polaków, na rzecz rodzimych i mi´dzynarodowych oszustów Co,
symulujecie, ˝e tak si´ walczy o “wolnoÊç”, o “demokracj´”, i
z∏odziei. Czy to jest normalna sytuacja? Nie!
Co nas Polaków czeka, gdy ró˝ni panowie Balcerowiczowie i
Kaczmarki do reszty wydziedziczà Polaków? Co wówczas?
Co?
A raczej kto?
Kto? No, kto? Wejdà tu, na polskà ziemi´ Niemcy odziani w
NATO-wskie mundury broniç ju˝ swoich, bo niemieckiej, ju˝
swojej ziemi!
Kto? No, kto? Wejdà tu, na polskà ziemi´ Niemcy odziani w
NATO-wskie mundury broniç ju˝ swoich, bo niemieckich, ju˝
swoich banków!
Co?
A raczej kto?
Kto? No, kto? Wejdà tu na polskà ziemi´ Niemcy odziani w
NATO-skie mundury broniç ju˝ swoich, bo niemieckich
osadników!
Ale za przelanà polskà krew, ale za nowà niemieckà okupacj´
Polski i Narodu Polskiego odpowiadaç my b´ dziemy, my
parlamentarzyÊci ,bo my przygotowaliÊmy grunt pod takà
interwencj´ która skoƒczy si´ rozbiorami Polski!
Czy tego nie widzicie?
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Tylko wariat bàdê zdrajca oddaje
obcemu swój dom!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Jeszcze raz z ca∏à mocà musz´ podkreÊliç, ˝e akty prawne uchwalane przez parlament, akty
prawne majàce na celu wydziedziczenie Narodu Polskiego, noszà
wszelkie znamiona zdrady. Dlatego z l´kiem patrz´ w przysz∏oÊç Polski, w przeciwieƒstwie do tzw. dziÊ Europejczyków
(wczoraj ludzi radzieckich), którzy w aktach uchwalanych przez
Parlament, aktach zniewalajàcych i wydziedziczajàcych Naród
Polski, widzà zrzàdzenie opatrznoÊci!
A ja, bioràc udzia∏ w pracach Parlamentu jestem bardziej ni˝
pewien, ˝e mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa dla
ostatecznego zrealizowania swoich celów, zrobi w Polsce to, co
dziÊ robi w Jugos∏awii!
Na przyk∏adzie Jugos∏awii widzimy, ˝e najpierw prowokuje
si´ bratobójcze mordy, a prowokuje te mordy mafia mi´dzynarodowa na czele z niemieckà, a potem ta zbrodnicza mafia, jako
ten S´dzia Jedyny i najwy˝szy czyli Bóg. Sam szuka zbrodniarzy, raz wÊród Serbów, raz wÊród Chorwatów, raz wÊród muzu∏manów, i to jest ochrona demokracji?
To Polsk´ czeka jugos∏awianizacja?
A ja, bioràc udzia∏ w pracach Parlamentu jestem bardziej ni˝
pewien, ˝e mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa dla
ostatecznego zrealizowania swoich celów zrobi w Polsce to, co
dziÊ robi w Jugos∏awii, a po spacyfikowaniu Polski, po wymordowaniu Polaków przez mi´dzynarodowe korpusy zbrojne, w rzeczywistoÊci niemieckie korpusy ekspedycyjne. Polska zostanie
rozebrana, i wówczas Polacy pozbawieni i swego paƒstwa i swej
Ojczyzny, zostanà zamienieni w Irlandczyków Europy Ârodkowo
Wschodniej!
A jak jest w Ulsterze? Dziesiàtki lat Irlandia walczy o wolnoÊç, ale tam to si´ nazywa rebelià i walczàcych nazywa si´ rebeliantami i przekonuje si´ narody, ˝e nie mo˝na tworzyç normalnego paƒstwa oderwanego od Anglii, ale gdy mafia mi´dzynarodowa, a tak naprawd´ Niemcy pokawa∏kowa∏y Jugos∏awi´ to Êwiat dzia∏ania tych, którzy bronili jej integralnoÊci, nazywa
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“pogwa∏ceniem demokracji”,”deptaniem praw i wolnoÊci obywatelskich”.
Tymczasem Baskowie w Hiszpanii chcà tego samego, co narody Jugos∏awii, wi´c mo˝e tam pos∏aç wojska ONZ do nadzorowania walki i pomóc rodzàcej si´ baskijskiej demokracji? Na ten temat i na Wschodzie i na Zachodzie cicho.
Nie inaczej Kurdowie, jako du˝y, liczàcy ponad 20 milionów
naród, walczà tyle lat o swojà wolnoÊç, o swoje paƒstwo, o swoje
uznanie na arenie mi´dzynarodowej, a mi´dzy innymi demokratyczna bo NATO-wska Turcja strzela do Kurdów w ich w∏asnym
kraju jak do kuropatw. I co na to stare demokracje zachodnie?
A co na to rzàd polski? A mo˝e tam bardziej potrzebny by∏by polski batalion Grom, który tak ochoczo i wr´cz po bochatyrsku (bochatyrsku”pisaç przez “ch”) wys∏ugiwa∏ si´ Amerykanom na Haiti.
Czy tego nie widzicie, ˝e ju˝ nied∏ugo (tak, tak ju˝ nied∏ugo)
mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa do Polski b´dzie
przysy∏a∏a – z ca∏ego Êwiata Êciàgni´te – legiony i brygady “Gromów”, które zrównajà Polsk´ z ziemià, a Polaków wytnà w pieƒ!
A tych Polaków którzy nie zgodzà si´ pe∏niç roli niewolnika
mi´dzynarodowej mafii, obwo∏a si´ “mordercami”,”zbrodniarzami wojennymi”. Jugos∏awia dla mafii mi´dzynarodowej jest poligonem daÊwiadczlnym. Teraz Niemcy po rozerwaniu Jugos∏awii,
po jej unicestwieniu gospodarczym kierujà swà ekspansj´ na
Polsk´! Czy tego nie widzicie?
Co? Tego te˝ nie widzicie, ˝e Polska krok po kroku wciàgana
jest przez mi´dzynarodowà mafi´ do wykonywania najbrudniejszej roboty, bo pacyfikujàcej narody i paƒstwa?
A o Czeczenii tyle mówicie, a tak g∏oÊno g´by drzecie o braku
demokracji na Bia∏orusi.
To pytam si´, czy to Polska racja stanu, czy to ju˝ powinnoÊç
legionistów polskich, jak za czasów Napoleona t∏umiàcych ruch
wolnoÊciowy w Haiti?
Korsyka chce si´ od∏àczyç od Francji. A polski rzàd – nic.
Przecie˝ Korsyka te˝ mo˝e nale˝eç dojakiegoÊ innego regionu,
nie koniecznie francuskiego.
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Przecie˝ tak nam radzà robiç Francuzi w Polsce.
Te rady Zachdu dla Polski ju˝ dawno wypróbowa∏y na swojej
skórze paƒstwa Dalekiego Wschodu i podzi´kowa∏y za te rady
i us∏ugi wielkiemu bratu z Zachodu. Zacz´∏y myÊleç i gospodarzyç po swojemu i dobrze na tym wychodzà. Tego te˝ panowie
parlamentarzyÊci nie widzicie?
W Peru rodowitych Indian, w∏aÊcicieli, w∏adców tej ziemi nazywa si´ tam rebeliantami, komuchami i nasz rzàd, a jak˝e,
a jak˝e, demokratyczny – milczy.
Nied∏ugo Polaków nazywaç si´ b´dzie
“zbrodniarzami wojennymi”!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Po wyprzedarzy cudzoziemcom polskich kopalƒ, hut i elektrociep∏owni, po wyprzeda˝y cudzoziemcom polskiej ziemi, po wyprzeda˝y cudzoziemcom polskich “banków”, itp. (a to b´dzie ju˝ za trzy lata) Naród Polski,
je˝eli zastrajkuje przeciwko eksterminacyjnej, antypolskiej polityce mi´dzynarodowych koncernów – to te˝ nazywaç si´ b´dzie
“rebeliantami”,”mordercami”,”zbrodniarzami przeciwko ludzkoÊci”, tak b´dà nas Polaków nazywaç mafiozi ca∏ego Êwiata oraz
ich tu najemcy i agenci ró˝nej maÊci. Co? Tego te˝ nie widzicie?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Bo co b´dà mogli robiç wyw∏aszczeni, zubo˝eni, pozbawieni godnoÊci i pracy Polacy w Polsce? No, co? Uwa˝acie, ˝e Zachód b´dzie nas, Polaków broni∏ od
wszelkich nieszcz´Êç? Co? Nie znacie tragicznego koƒca w XVIIIwieku czy 1939 roku? To nie jest a˝ tak znowu bardzo dawno.
Czy to jeszcze za ma∏o – upadek Paƒstwa Polskiego?
A przecie˝ mówi´ to z ca∏a odpowiedzialnoÊcià i jako Polak,
i jako senator, Parlament do tego w∏aÊnie zdà˝a – do rozbiorów
Polski! I Polaków nie da si´ ju˝ oszukaç za pomocà amerykaƒskiej kie∏baski wyborczej i niemieckiego piwa!
“Wa∏´sa, Michnik, Kuroƒ, Balcerowicz, i w ogóle KOR owcy – zostali bossami, a robotnicy polscy chodzà boso”
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W latach 1980-1990 dziesi´ç
milionów ludzi strajkuje. Rzàdy i zwiàzki zawodowe ca∏ego zachodniego Êwiata sà niby po naszej stronie, sà niby za Polskà
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i Polakami. Niby pomagajà w dobrej wierze, niby popierajà w dobrej wierze, niby p∏acà dyrygentom KOR-o-”SolidarnoÊci” olbrzymie pieniàdze i te˝ w dobrej wierze, a jak˝e, niby chwalà nas,
i te˝ w dobrej wierze; a wtedy jeszcze ka˝dy Polak mia∏ prac´
i mia∏ Ojcyzn´. Ostatecznie mo˝na to by∏o rozegraç po polsku
i tylko przez Polaków, i z korzyÊcià dla Polaków i Polski.
To tego te˝ nie pami´tacie? To mo˝e w koƒcu odpowiemy sobie na pytanie: – Dla kogo ta KOR-o-”SolidarnoÊç”?
To przecie˝ dzi´ki “SolidarnoÊci” kolejne rzàdy mog∏y wydziedziczyç Naród Polski z jego majàtku! Gdyby “SolidarnoÊç” powiedzia∏a “NIE” – nie sprzedano by jednej polskiej fabryczki, nie
mówiàc o ca∏ych ga∏´ziach gospodarki narodowej!
A jeszcze nie tak dawno co i rusz Nowak Jezioraƒski wieszczy∏ przez radio “Wolna Europa” o “wolnej”, “niezale˝nej”, “demokratycznej” Polsce. Mi∏osz uk∏ada∏ wiersze o “mi∏oÊci”, “prawdzie”, i “sprawiedliwoÊci”. Dzia∏acze zwiàzkowi z Wa∏´sà na czele: michniki, kuronie, geremki, mazowieccy, balcerowiczowie itp.
darli si´ o “prawa dla robotników” i patrzcie, dziÊ si´ ich nie s∏yszy.
To gdzie˝ ten KOR? To gdzie˝ ten walczàcy o “godnoÊç” polskich robotników Kuroƒ czy Michnik? Gdzie si´ podziali? Co sta∏o si´ z nimi? Gdzie Wa∏´sa? Pod nosem niszczà mu Stoczni´
Gdaƒskà, a on udaje, ˝e sprawy nie ma i jeêdzi po Ameryce. Robi
za “bochatyra” (“bochatyr” pisaç przez “ch”), a tak naprawd´ to
ten cz∏owiek puÊci∏ robotników bez skarpetek.
Powtórz´ za pisarzem i poetà Janem Marsza∏kiem – “Wa∏´sa,
Michnik, Kuroƒ, Balcerowicz i w ogóle KOR-owcy – zostali bossami, a robotnicy polscy chodzà boso!”
W 1997 roku
Zrobi∏o si´ cicho. 6 mln ludzi bez pracy, 80% Narodu Polskiego jest wydziedziczone. Wyp´dza si´ ludzi z kopalƒ, ze stoczni,
z okr´tów, z PGR-ów; ludzie ci, czyli nasi bracia i i siostry, wieszajà si´, na Êmierç marznà na mrozie, ginà z g∏odu jak te bezpaƒskie psy. I w tym miejscu pytam: Gdzie ten gard∏ujàcy o…
“sprawiedliwoÊç” Jezioraƒski?
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Gdzie ta Mi∏osza “mi∏oÊç” cz∏owieka?
Gdzie ta okrzyczana na ca∏y Êwiat solidarnoÊç ze Êwiatem robotników ró˝nych michników, kuroniów, modzelewskich?
To gdzie˝ sà w/w. dzia∏acze z KOR-o-”SolidarnoÊci”?
A dlaczego to szef “SolidarnoÊci” Marian Krzaklewski nie zarzàdza g∏odówek, nie protestuje, gdy przekazuje si´ najlepsze
polskie fabryki cudzoziemcom, gdy Niemcy wydzierajà Polakom
ziemi´, gdy niszczy si´ ca∏e ga∏´zie przemys∏owe, gdy w wyniku
antypolskiej i antyludzkiej polityki ró˝nego rodzaju balcerowiczów miliony Polaków straci∏o prac´, tylko ten˝e pan Krzaklewski jedzie na Bia∏oruÊ i tam robi za bochatira (“bochatira” pisaç
przez “ch”). Po co ta farsa? Po co ta komedia? A raczej dla kogo?
A dlaczego pan Krzaklewski nie broni ofiar polskiego balcerowiczowskiego rezimu. I wspó∏czeÊni, i potomni muszà wiedzieç,
˝e podobnie jak Lech Wa∏´sa, tak i pan Krzaklewski nie obroni∏
˝adnego polskiego zak∏adu przemys∏owego przed przekazaniem
go cudzoziemcom, przynajmniej ja o tym nie s∏ysza∏em; tymczasem ten˝e sam pan Krzaklewski robi burdy na Bia∏orusi.
Po co? Dla kogo? Co pan chcesz, aby i Bia∏orusinów wielki
brat zachodni, wielkie mi´dzynarodowe mafie wydziedziczy∏y
jak nas, Polaków? Dla kogo pan pracuje, panie Krzaklewski?
chyba nie dla Polski? Bo los Polek i Polaków pana ma∏o obchodzi!
Stocznia Gdaƒska wo∏a o pomoc!
Miliony Polek i Polaków wo∏ajà o pomoc!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Stocznia Gdaƒska wo∏a o pomoc! Kopalnie wo∏ajà o pomoc! Miliony, miliony ludzi bez przywódców i ratunku oczekuje pomocy! Tej pomocy nie b´dzie, bo
wi´kszoÊç dochodu narodowego wywo˝à z Polski mi´dzynarodowe kartele, które zosta∏y zwolnione od jakichkolwiek Êwiadczeƒ!
I to jest w∏aÊnie zdrada stanu!
Tymczasem parlamentarzyÊci ju˝, ju˝ szkujà si´ do wejÊcia do
nowego Parlamentu. A jaki˝ to, panowie, macie program ocalenia Polski przed rozbiorami?
Co macie Polkom i Polakom do zaoferowania? PrzyÊpieszyç
reformy?
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Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
fabryki i przekazaç je cudzoziemcom.
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
ziemi´ i przekazaç jà cudzoziemcom.
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
banki i przekazaç je cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
masmedia i przekazaç je cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
kopalnie i huty i przekazaç je cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdza, ˝e slogan propagandowy
“przyÊpieszyç reformy”w wydaniu kolejnych rzàdów KOR-ookràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom stocznie i porty i przekazaç je cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom
PGR-y i przekazaç je cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej zniszczyç polski
przemys∏ zbrojeniowy i sprawy bezpieczeƒstwa Polski przekazaç cudzoziemcom!
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Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy”przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej odebraç Polakom,
szybciej zniszczyç polski handel w celu przekazania go cudzoziemcom!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: oszukiwaç Naród Polski,
oszukiwaç i jeszcze raz oszukiwaç; czemu, a raczej komu te
reformy naprawd´ s∏u˝à? Reformy te s∏u˝à wy∏àcznie, powtarzam, wy∏àcznie mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej na czele z niemieckà. A bijà w Polsk´! Bijà w polskà racj´ stanu!
Ja, Polak i senator, stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przyÊpieszyç reformy” w wydaniu kolejnych rzàdów
KOR-o-okràg∏osto∏owych s∏u˝y jako Êrodek uspakajajàcy
dla ró˝nego rodzaju zdrajców i szubrawców, bo przecie˝
w 1997 roku, a wi´c siedem lat po rozpocz´ciu tych s∏ynnych reform balcerowiczowskich, a tak naprawd´ holocaustu Narodu Polskiego, ˝aden Polak nie powie, ˝e reformy te
s∏u˝à Polsce, z wyjàtkiem ró˝nych sprzedawczyków!
Ja, Polak i senator; stwierdzam, ˝e slogan propagandowy “przy Êpie szyç re for my” wy da niu ko lej nych rzà dów
KOR-o-okràg∏osto∏owych znaczy: szybciej wydziedziczyç Polaków z ich rodzimej ubezpieczalni, z PZU, i przekazanie
tych ubezpieczeƒ na ˝ycie i ubezpieczeƒ emerytalnych firmom niemieckim, amerykaƒskim, angielskim, francuskim.
A wówczas los milionów Polek i Polaków, b´dzie zale˝a∏ nie
od Parlamentu polskiego, tylko mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej! Wówczas o losie polskiego robotnika, polskiego rolnika, polskiego inteligenta nie b´dzie decydowa∏ minister
w Polsce, tylko jakiÊ podrz´dny urz´dniczyna w Berlinie, Londynie, Pary˝u czy Tel-Awiwie: i to my, parlamentarzyÊci jesteÊmy
tymi sprawcami tego, co niebawem si´ z Polskà i Polakami sta-
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nie. Czy to do was nie dociera?
To my przygotowaliÊmy grunt pod rozbiory Polski! My, Polski
Parlament dzia∏ajàcy na przestrzeni lat 1989-1997! Czy tego nie
widzicie?
Zrobi to fachowo pan minister Kaczmarek sam
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Reformy Balcerowicza sà
w ostatniej fazie. Koniec reform – to niewola dla Narodu Polskiego, a tym samym i niewola dla wszystkich przywódców partii i po li ty ków pol skich, wszyst kich bez wy jàt ku. To jest ta
straszliwa potwornoÊç, ale niestety prawdziwa. Takiej haƒby
i takiej zdrady nie prze˝ywa∏ Naród Polski od 200 lat.
To przecie˝ nie polski robotnik, nie polski rolnik, nie polska
inteligencja, tylko Parlament RP popiera przekazanie cudzoziemcom lasów polskich, energii polskiej, RSW “Ruch”, PZU,
banków, sektora paliwowego itp. za darmo obcym? To jest zwyk∏a i pospolita zdrada stanu? Czy to do was panowie parlamentarzyÊci nie dociera?
Przecie˝ to, co dzieje si´ w Polsce od 1989 roku, to normalna
zdrada. Zdrada i jeszcze raz zdrada stanu! A kto popiera t´ zdrad´, jest zdrajcà, tak, tak, zdrajcà! I od tego strasznego s∏owa nie
uciekniemy!
A nawet je˝eli jest ktoÊ cz∏owiekiem biernym i udaje, ˝e jego
to nie dotyczy, to te˝ jest zdrajcà, albowiem z∏ama∏ Konstytucj´,
która wyraênie mówi, ˝e obowiàzkiem ka˝dego obywatela Polski
jest strzec majàtku narodowego! To tak jakby obserwowaç podpalacza, morderc´ i nic nie czyniç ˝eby przeszkodziç zbrodni.
Wrogowie Polski:– Kohl – Sachs –
oraz tu ich mutanci
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Panowie zas∏u˝eni dla mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej, wrogowie Polski
i Narodu Polskiego i nie tylko Polskiego: Soros-Kohl-Sachs przynaglajà do przyszpieszenia reform, czyli wyw∏aszczenia NaroduPolskiego, gdy˝ bojà si´ obudzenia Narodu Polskiego z tego no-
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kautu, jaki otrzyma∏ w 1989 roku i w nast´pnych latach. I wy
panowie parlamentarzyÊci, w wi´kszoÊci wykszta∏ceni i utytu∏owani, tego te˝ nie widzicie i nie s∏yszycie?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! P∏ody rolne: ziemniaki, zbo˝e, tytoƒ, owoce, warzywa pan minister rolnictwa z PSL Jagieliƒski kontratakuje na Zachodzie i bez c∏a sprowadza do Polski
i twierdzi, ˝e to ratuje polskie rolnictwo. Mówi o gie∏dach w Polsce, ale dla kogo, dla polskich ch∏opów czy mafii mi´dzynarodowej?
Wicepremier walczy nie o polskie przetwórstwo rolno-spo˝ywcze, nie o polskà spó∏dzielczoÊç, a mass-media z niego bohatera.
SLD w osobie premiera Cimoszewicza i prezydenta KwaÊniewskiego broni wicepremiera Jagieliƒskiego, gdy Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce ju˝ d∏u˝ej odpowiadaç za to, co robi wraz
z SLD i cofa mu rekomendacj´.
Widaç z tego, ˝e i w PSl-u sà ludzie, którzy stawiajà wy˝ej inters rolnika niemieckiego czy zachodnio-europejskiego nad interes rolnika polskiego.
Widaç z tego, ˝e i w PSL sà ludzie, którzy stawiajà interes
Zachodu nad interes Polski! I tak to wyglàda z mojego punktu
widzenia, czyli przypominam: rolnika posiadajàcego 1.5 hektara
ziemi oraz senatora RP.
Ju˝ nie tylko polskoj´zyczne gazety, ale i te przeznaczone dla wsi robià rolnikom polskim m´tlik w g∏owie.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W Nowej Wsi nr 12 (2267)
grudzieƒ 1996, Jan Sobiecki, wiceprezes AAR, w artykule pt.
,,Co na rynku‘‘ wypisuje niezrozumia∏e myÊli dla polskiego rolnika.
Mo˝e Jan Sobiecki napisze jasno i wyraênie o co mu chodzi
i dla kogo i po co pisze te swoje wynaturzenia. Powiem tyle: –
Przestaƒ pan pisaç, jak jest, bo my to wszystko wiemy, tylko napisz pan wreszcie co zrobiç, ˝eby rolnik polski móg∏ godziwie
sprzedaç swojà produkcj´, a bajki niech pan opowiada dzieciom
albo ekspertom zagranicznym, lecz ci panu nie uwierzà, jak nie
wierzà panu coraz cz´Êciej g∏odujàce polskie dzieci, nie tylko na
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wsi.
Rozpisali si´ i w Nowej Wsi m.in. Katarzyna i Piotr Majewscy. Te˝ publikujà artyku∏ pod tytu∏em „Co to jest rynek”.
Co to jest rynek to rolnik polski wie, tylko ten rynek nie jest
dla rolnika, w∏aÊciciela ma∏ego gospodarstwa rodzinnego. To jest
rynek dla dziedzica, obszarnika, cudzoziemskich towarów rolnospo˝ywczych. A przecie˝ Nowa WieÊ jest dla drobnych rolników
i pouczenia p. Majewskich na temat rynku rolnego zdadzà si´
psu na bud´, a nie dla polskiego rolnika. To sà akademickie wynaturzenia nie majàce nic wspólnego z rolnictwem w Polsce
i w Europie nawet.
Po co ja o tym mówi´? Mówi´ to po to, by Polakom uzmys∏owiç ogrom wielowarstwowoÊç kolonizacji i pacyfikacji Narodu
Polskiego: nowemu okupantowi Polski, uosobionemu w wielkim
mi´dzynarodowym kapitale ma∏o ju˝ tego, ˝e za zgodà Sejmu
i Senatu, rzàdu RP i prezydenta zagarnà∏ ca∏à polskà pras´, pras´ wielonak∏adowà: mafia mi´dzynarodowa wcisk si´ i do pism
nibywiejskich, nibyrolniczych! Mówi´ „niby”,bo przecie˝ te pisma
tak˝e nie bronià racji stanu polskiej wsi!
WygraliÊmy ustaw´ cukrowà, lecz przegraliÊmy Polsk´!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Po uchwaleniu ustawy cukrowniczej przez parlament mój kolega powiedzia∏: „WygraliÊmy
ustaw´ cukrowà”.
Odpar∏em: „Kolego, wyÊcie przegrali, a nie wygrali t´ ustaw´,
myÊmy wszyscy Polacy przegrali, Polska przegra∏a, bo przemys∏
cukrowy zostanie przekazany cudzoziemcom, sprzedany im za
grosze, a wraz z cukrownià zostanie sprzedana obcym ziemia,
sprz´t, ludzie tam pracujàcy i rolnicy, tak, tak, w∏àcznie z rolnikami uprawiajàcymi buraki cukrowe. Czy to nie jest zdrada stanu? To jest zdrad stanu!
Pan Kaczmarek sprzedaje cukrownie przy pomocy Parlamentu lub przekazuje tzw. inwestorowi strategicznemu za darmo lub
pó∏-darmo i nie wiem dlaczego nie przekazuje tych cukrowni
pracownikom cukrowni i plantatorom, bo oni powinni z mocy
prawa byç w∏ascicielami tych cukrowni, i wtedy dopiero wygrali-
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byÊcie ustaw´ cukrowà. A tak to dzi´ki m. in. tej ustawie Polska
jest bankrutem. A jeÊli Polska jest bankrutem, to i Parlament
jest bankrutem i ka˝dy z nas jest bankrutem. Wszyscy Polacy sà
w pozycji przegranej. Jedynymi zwyci´zcami sà nowi zagraniczni
w∏aÊciciele Polski, a tak naprawd´ to nowi okupanci Polski.
A wed∏ug mnie przegra∏a Polska dlatego, ˝e obcy mafiozo ma
w tej cukrowni 85% akcji a 5000 plantatorów 15%.
Dziwna to wygrana panowie parlamentarzyÊci!
15% akcji w polskich r´kach – to wygrana?
Panie poÊle, czy pan wierzy w to, co mówi, czy pan wierzy, ˝e
ja w to uwierz´? ˚e Polacy panu uwierzà? Nigdy!
Ofiarà tego eksperymentu balcerowiczowskiego
jest Naród Polski
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Przewrót majowy dokonany
przez Pi∏sudskiego kosztowa∏ oko∏o 100 istnieƒ ludzkich. Stan
wojenny kosztowa∏ ˝ycie oko∏o 200 osób i chocia˝ i tu, i tu pola∏a
si´ polska krew, mamy jak˝e dwa ca∏kiem odmienne werdykty.
Twórcy stanu wojennego – to sà zbrodniiarze. Natomiast Pi∏sudski jest bohaterem.
Od 1989 roku po wprowadzeniu reform os∏abioych reform
Balcerowicza, z n´dzy i jeszcze raz n´dzy – wed∏ug mnie – straci∏o ˝ycie tysiàce Polek i Polaków, a panowie Balcerowicz, Lewandowski czy Kaczmarek oraz ca∏a zgraja ich pomocników nie jest
sàdzona za ludobójstwo, wr´cz przeciwnie, gloryfikuje si´ ich
w polsko-j´zycznych mass-mediach jako niezwyk∏ych reformatorów.
A przecie˝ sposób zadania Êmierci drugiemu cz∏owiekowi zawsze by∏, jest i pozostanie morderstwem.
A 500 tys. ludzi, zaginionych Polaków to te˝ skutki reform
Balcerowicza i tych co je popierali i popierajà, za takie przewinienie morderca musi odpowiadaç. Czy˝by polska krew by∏a gorsza od krwi innych narodów?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Dlaczego to Rzecznik Praw
Obywatelskich i Prokurator Generalny, wraz z nimi Minister
SprawiedliwoÊci nie stawiajà tych osób przed sàdem? To na-
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prawd´ dziwna demokracja. Tak rozumiana demokracja swe
ostrze kieruje przeciwko Polkom i Polakom, a w konsekwencji
Paƒstwu Polskiemu.
Polacy muszà wiedzieç kto jest kto?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Nale˝y zweryfikowaç ludzi,

którzy w Polsce rzàdzà bàdê chcà rzàdziç. Polacy muszà spytaç:
– kim byli w przesz∏oÊci i kim sà, czym si´ Narodowi Polskiemu
zas∏u˝yli lub czym zawinili? Trzeba podaç ich narodowoÊç oraz
dzia∏alnoÊç ich przodków do trzeciego pokolenia. To jest niezb´dny warunek przeciecia tej zdrady, której Naród Polski jest dzisiaj niemym Êwiadkiem, mówi´, niemym, bo tak po prawdzie
i Bogu, wi´kszoÊç Polek i Polaków jeszcze nie zdaje sobie sprawy
z tego, co elity polityczne im zgotowa∏y i jeszcze zgotujà.
W tym kontekÊcie pytam, dlaczego to, panowie parlamentarzyÊci, pozwalacie na prywatyzacj´ sektora paliwowego?
Nie na tu, ani musu, ani potrzeby. Na Êwiecie, chocia˝by Norwegia ma paƒstwowy monopol paliwowy. Polski Monopol Paliwowy, powtarzam za Sztandarem z dnia 18.12.1996r., zatrudnia
50 tys. ludzi, daje do bud˝etu 1/8 wp∏ywów. Ma pieniàdze na
wszystko, po co wi´c Go, zdrajcy, chcecie obcym przekazaç, w obce rece i za darmo? Przecie˝ to wo∏a o pomst´ do nieba.
Je ˝e li ktoÊ z par la men ta rzy stów czy cz∏on ków rzà du lub
zwiàzków zawodowych i polityków nie sprzeciwi si´ tej haniebnej zdradzie narodowej, to jest i b´dzie zdrajcà!
Ktokolwiek z cz∏onków polskiego Parlamentu czy rzàdu lub
partii politycznej albo zwiàzków zawodowych jest za takà prywatyzacjà, ten jest zdrajcà i jako zdrajca ma g∏owà odpowiadaç przed sàdem Rzeczypospolitej polskiej!

Ktokolwiek mówi o polskim rolnictwie, ˝e jest zacofane, niezdolne do produkcji itp., a nie mówi o kontraktacji produkcji rolnej, o przetwórstwie rolno-spo˝ywczym w ramach spó∏dzielczoÊci
czy zwiàzków rolniczych oraz promocji polskiego rolnictwa za
granicà i nie mo˝e pistowaç ˝adnego paƒstwowego stanowiska
czy kierowniczego w gospodarce narodowej.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Ten kto mówi, ˝e reformy
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w Polsce to przyspieszenie prywatyzacji, czyli przekazywanie obcym i swoim zdrajcom majàtku narodowego na zasadach jakie
stosuje obecnie pan minister Kaczmarek, to jest i bedzie zdrajcà
i powinien stanàç przed sàdem i byç sàdzony w trybie natychmiastowym.
Nieobezw∏adnienie zdrajcy powoduje utrat´ niepodleg∏oÊci
narodowej i wolnoÊci ludzkiej.
Ktokolwiek proponuje i umo˝liwia sprzeda˝ polskiej ziemi po
takich cenach i na takich warunkach jak obecnie, jest zdrajcà.
Dlaczego zdrada stanu
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Dlaczego ja o tym wszystkim
mó wi´? Oto ob ce pod mio ty go sp dar ce ku pu jà pol skà zie mi´
w ró˝ny sposób, Êrednio p∏acàc za nià od 10 do 15 milionów starych z∏otych. Natomiast taki sam hektar ziemi we W∏oszech
kosztuje w przeliczeniu na z∏otówki oko∏o 300-500 milionów z∏otych. W Niemczech zgodnie z poradnikiem so∏eckim Gospodarz
Nr 1(7) styczeƒ 1997 r. 1 hektar ziemi kosztuje 300-600 milionów starych z∏otych . Ârednia dzia∏ka uzbrojona w Niemczech
w 1993 r. kosztowa∏a za 1 m2 120 marek, a nawet 1200 marek.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Prosz´ porownaç ceny, ile
straciliÊmy samà tylko polskà ziemi´ za grosze lub za darmo?
Prosz´ porównajmy ceny i wyciàgnijmy z tego wnioski.
A taka Huta „Warszawa” zosta∏a sprzedana wraz z ziemià o
powierzchni oko∏o 400 ha za osiemnaÊscie i pó∏ miliona dolarów?
Jeden z najwybitniejszych ekonomistów polskich Balcerek, wyceni∏ Hut´ „Warszsawa” na dwa miliardy z∏otych. A t´ samà Hut´ sprzedano za 18.5 miliona dolarów!
A ile takich transakcji zawar∏ pan Lewandowski i pan minister Kaczmarek oraz inni zdrajcy?
Ile ci zdrajcy sprzedali polskiej ziemi, jezior, lasów, fabaryk
i innych zak∏adów pracy, jak wspomniany ju˝ „Ruch”. Fabryki
Celulozy, FSO na ˚eraniu wraz z ziemià itp. . I nie by∏oby w tym
nic z∏ego, gdybyÊmy jako naród poza granicami kraju zakupili
tyle samo.
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Czego zdrajcy nie mogà sprzedaç, to ci zdrajcy niszczà!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! IleÊmy pobudowali od 1989
r.? A ile zniszczyli, ˝e tylko wymieni´ PGR-y i tysiàce ma∏ych
i wi´kszych zakladów. Kto nam to kaza∏ robiç? Kto i po co?
Gdy w tym miejcu nie u˝yj´ s∏owa „zdrajca” – to prosz´ mi powiedzieç, kto móg∏ to zrobiç? Kto? To móg∏ uczyniç tylko zdrajca
na rzecz korzyÊci osobistej lub jako konfident obcego paƒstwa.
G∏upców wÊród nas te˝ nie brakuje.
Kto, jak obecnie, nie dba o kultur´ polskà, o jej rozwój, o mow´ polskà, nauk´ polskà, a na jej miejsce wprowadza obce wartoÊci, jest zdrajcà.
Nie, nie znajduj´ tu innego s∏owa nad to s∏owo „zdrajca”.
Kto popiera i pomna˝a dobro innych narodów, szkodzàc dobrom kulturalnym Narodu i Paƒstwa Polskiego, jest wrogiem
Polski i Narodu Polskiego.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Oto zach´camy ca∏y Êwiat do
osiedlania si´ w Polsce w ró˝nych celach, a nie umo˝liwiamy powrotu do Polski ludziom, których los za to ˝e byli uczciwymi Polakami, rzuci∏ daleko od Ojczyzny, np. do Kazachstanu. Dlaczego
tak si´ dzieje i kto za to opowiada, jeÊli nie my, parlamentarzyÊci!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! W grudniu 1996 r. pojecha∏y
do Kazachstanu z Polski samochody z darami. Dzi´kujemy za
dary – powiedzieli Polacy wywiezieni tam przez cara i bolszewików. Lecz po co ten koszt? – pytali – My chcemy do Polski.
A Polska ich nie chce? Polska nie ma dla nich pieni´dzy? O,
ironio losu! Oby nas ten los nie spotka∏, co tych nieszcz´Êników!
To ja pytam: – Co na to Parlament i rzàd Polski, który odwraca
si´ od swoich rodaków? Co? To Polska nie jest w∏asnoÊcià Polaków z Kazachstanu? …tylko Parlamentu, rzàdu pana Balcerowicza, Lewandowskiego, Kaczmarka?
Or´dzie noworoczne prezydenta KwaÊniewskiego
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Pan Prezydent KwaÊniewski
w or´dziu noworoczno-Êwiàtecznym mówi∏, ˝e Polska jest naszym dobrem osobistym i wspólym wszystkich Polaków.
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CzegoÊ ja tu nie rozumiem, a mo˝e pan prezydent jest niezorientowany co do tego kto jest w tej chwili w∏aÊcicielem Polski?
I co to jest w∏asnoÊç prywatna?
Nale˝a∏oby zdefiniowaç poj´cie: “Kto jest w∏aÊcicielem Polski”?
FSO w Warszawie, Fabryka papieru w Kwidzyniu, Fabryki
Opon w Olsztynie i D´bicy oraz dziesiàtki, setki najlepszych fabryk w wyniku zdradzieckiej, antypolskiej polityki rzàdów KORo-okràg∏osto∏owych, przy ca∏kowitej aprobacie Parlamentu, sà
w∏asnoÊcià cudzoziemców, to jest Amerykanów, W∏ochów, Niemców, Francuzów (etc.) – i to “dobro” cudzoziemców nie jest “dobrem osobistym i wspólnym wszystkich Polaków”, bo Polacy
w tych fabrykach sà tylko tanià, najtaƒszà si∏à roboczà, bez jakichkolwiek praw w∏aÊciciela dla tego “dobra wspólnego”.
Wi´c o czym tu mowa, panie prezydencie. I do kogo ta mowa,
panie prezydencie? Do Polaków? Tak po prawdzie i Bogu to
trudno by si´ przyznaç do tej wspólnej w∏asnoÊci ojczyênianej
w Polsce po reformie Balcerowicza.
Broniç majà Polacy cudzej w∏asnoÊci?
Co tu jest mojego na przyk∏ad w FCiP w Ostro∏´ce? W∏aÊcicielem jest cudzoziemiec i fabryka ta nie jest ju˝ polska! Czy do pana, panie prezydencie to nie dociera jeszcze?
Albo FSO w Warszawie? To˝ to w∏asnoÊç Paƒstwa Koreaƒskiego, a nie Paƒstwa Polskiego! A jeÊli tak, to FSO w Warszawie jest “dobrem wspólnym” Koreaƒczyków a nie Polaków. Czy
do pana, panie prezydencie, to nie dociera jeszcze?
Albo s∏ynna “PASTA” w Warszawie, zdobyta w czasie Powstania Warszawskiego, okupiona krwià i ˝yciem ˝o∏nierzy AK, jest
w∏asnoÊcià ˚yda Nissenbauma. I jak dotàd nie ma takiej w Polsce si∏y ˝eby “Past´” przekazaç kombatantom Polski Podziemnej.
Pytam, dlaczego? Dlaczego Polacy w Polsce sà traktowani jako obywatele drugiej kategorii, jako niewolnicy w paƒstwie kolonialnym? Dlaczego cudzoziemcy stojà w Polsce ponad wszelkim
prawem? Dlaczego niszczy si´ polski przemys∏ Êwiadomie i z premedytacjà? Dlaczego przekazuje si´ polski majàtek narodowy
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cudzoziemcom?
W tym miejscu pytam pana, panie prezydencie, czy Polacy
w razie konfliktu zbrojnego b´dà bronili w∏asnoÊci Nissenbaumów, Rockefellerów, Warburgów, Boschów, Mercedesów?
Nie, nie b´dà przelewa∏o swej krwi za takà Ojczyzn´, bo to
nie jest ju˝ ich Ojczyzna! To nie jest ju˝ ich Polska! Polska zosta∏a zdradzona!
Panie prezydencie, ka˝de paƒstwo oczekuje od swoich obywateli w chwilach wyjàtkowych poÊwi´cenia, ofiary krwi, a nawet
˝ycia; czy Polacy po tej straszliwej zdradzie jaka ich dotkn´∏a po
1989 roku nie zadadzà sobie pytania:
Czy warto umieraç za Ojczyzn´ z której mnie wydziedziczajà?
Czy war to umie raç za Oj czy zn´, w któ rej czy ni si´ ze mnie
i z moich dzieci dziada proszalnego bez jakichkolwiek praw w∏aÊciciela? Czy warto umieraç za takà Ojczyzn´?
Czy warto umieraç za Polsk´ skolonizowanà przez Boschów,
Warburgów, Mercegrsów, Luccinich? Czy warto?
Stawiam panu, panie prezydencie, to jakie˝ proste pytanie:
Czyjà w∏asnoÊcià jest Huta “Warszawa”, D´bica, czy Olsztyn?
Polskà czy obcà?
Czy robotnicy i ca∏y Naród Polski majà obowiàzek tego majàtku, majàtku Boschów, Warburgów, Luccinich broniç, czy tylko
w∏aÊciciel ma strzec swego “dobra”?
To te˝ jest pytanie do pana, panie prezydencie???.
Broniç majà Polacy nowych kolonizatorów Polski czy odbieraç
zrabowany przez nich majàtek polski?
Oto i jest pytanie na które muszà Polacy odpowiedzieç, jeÊli
nie chcà w XXI wieku wejÊç jako zbiorowy niewolnik, jeÊli nie
chcà byç parobkiem u Boschów czy Nissenbaumów.
Jako Polak mam prawo i obowiàzek broniç tego co polskie
i odbieraç to, co by∏o i nale˝y si´ Polsce. To jest mój obowiàzek
jako Polaka i senatora.
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Naród Polski zosta∏ oszukany przez rzàdy
KOR-o-okràg∏og∏owe
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Nie wiem, czy ca∏y Naród
Polski zoboj´tnia∏ i Êpi jak w letargu, czy jest to tylko cisza przed
burzà? Ministerstwo Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych za zgodà
polskiego Parlamentu roztrwoni∏o ca∏y majàtek Narodu Polskiego i nikt tak na dobre w mediach o tym nie mówi; dlaczego? Ma∏o si´ mówi o tym wielkim, bezprecedensowym wydziedziczeniu
Narodu Polskiego tak˝e i w KoÊciele, i te˝ pytam, dlaczego?
Natomiast tu, w Parlamencie polskim, mówi si´ o przekazaniu majàtku narodowego cudzoziemcom, czyli wydziedziczaniu
i zniewalaniu Narodu Polskiego, jako o wielkim sukcesie; a na
Zachodzie sprawcy tego wydziedziczania z g∏upim uÊmieszkiem
nazywajà Polsk´ “tygrysem Europy”. Raczej jesteÊmy kanibalami, bo sami sebie po˝eramy, sami swe paƒstwo po˝eramy, sami
swój Naród Polski po˝eramy?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! SprzedaliÊmy za zgodà parlamentu wiele najn owoczeÊniejszych i dochodowych zak∏adów
przemys∏owych, miàdzy innymi monopol wódczany, browary
i nikt z Polaków nie wie po co? Przecie˝ sà to z∏ote jab∏ka czy z∏ote kury znoszàce z∏ote jajka. Czy˝ nie jesteÊmy zdrajcami? Odpowiadam! –Tak, jesteÊmy zdrajcami stanu! Czy to do was, parlamentarzyÊci, dociera? JesteÊmy zdrajcami stanu! Tak nas ju˝
dzisiaj, to jest w 1997 roku, ocenia Naród Polski, tak nas b´dà
ocenia∏y przysz∏e pokolenia Polaków!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Kupujemy jàczmieƒ browarny na Zachodzie, chmiel na Wschodzie, kupujemy za granicà
majàc tych surowców dosyç w Polsce, a ponadto nie mamy gdzie
tych surowców sprzedaç. Czy˝ nie jesteÊmy zdrajcami? Odpowiadam:-Tak, jesteÊmy zdrajcami stanu! Czy do was, panowie parlamentarzy.ci, dociera? jesteÊmy zdrajcami stanu! Tak nas ju˝
dzisiaj, to jest w 1997 roku, ocenia Naród Polski, tak nas b´dà
ocenia∏y przysz∏e pokolenia Polaków!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! To ma byç ta os∏awiona balcerowiczowsko-karczmarkowa reforma? Taka reforma mog∏a si´
urodziç tylko we ∏bie wariata albo zdrajcy; nie widz´ innej ewen-
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tualnoÊci! Wariaci i zdrajcy rzàdzà w Polsce po 1989 roku! Wariaci i zdrajcy!
Polska prasa, a tak naprawd´ polskoj´zyczne okupacyjne gadzinówki w niczym nie ró˝niàce si´ od tych ukazujàcych si´
w czasie ostatniej wojny w j´zyku polskim, szeroko i obszernie
rozpisuje si´ o poborach parlamentarzystów, a nic nie wspomina
o dochodach nowobogaczy-cudzoziemców oraz ich tu w Polsce parobczaków, pucybutów ró˝nej maÊci, jeszcze nie tak dawno zagorza∏ych towarzyszy tak zajadle broniàcych interesów Kraju Rad;
dziÊ ci krwiopijcy, innymi s∏owy pospolici z∏odzieje, swoje osobiste dochody traktujà jako tajemnic´ paƒstwowà!
Dziwna to demokracja i dziwne jej tajemnice. W tym miejscu
a˝ prosi si´ ˝eby spytaç: Tajemnica czyjego to paƒstwa, bo z ca∏à
pewnoÊcià ta tajemnica nie le˝y w interesie Paƒstwa Polskiego.
Dziwna to demokracja, a mo˝e ju˝ “niewolnictwo” w polskim
wydaniu.
Czy˝ nie jesteÊmy zdrajcami uwiarygodniajàc, jako Parlament, dzia∏alnoÊç krwiopijców, oszustów? Odpowiadam: – Tak,
jesteÊmy zdrajcami stanu! Czy to do was, panowie parlamentarzyÊci, dociera? JesteÊmy zdrajcami stanu! Tak nas ju˝ dzisiaj,
to jest w 1997 roku, ocenia Naród Polski, tak nas b´dà ocenia∏y
przysz∏e pokolenia Polaków!
Prezes GórnoÊlàskich Browarów piwowarskich
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Komisja Senacka Gospodarki
Narodowej na posiedzeniu w Katowicach zosta∏a poinformowana
˝e w wyniku reform Balcerowicza straci∏o na Âlàsku prac´ 100
tysi´cy osób.
Z komisjà chodzi Tomasz Biernart, prezes GórnoÊlàskich Browarów piwowarskich i narzeka:
– Ju˝ dwa lata temu zg∏osiliÊmy pismo do pana ministra
Kaczmarka, aby te browary sprewatyzowa∏. Nie ma odpowiedzi
i co tu robiç?
– Kto to chce kupiç?
– No, chcà Niemcy – odpowiada – ale brak decyzji.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! browary zatrudniajà ponad
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630 osób. W Browarze cicho. W∏osi modernizujà zak∏ad, montujà
najnowoczejniejsze linie technologiczne. WzroÊnie wydajnoÊç,
zmniejszy si´ o 50% zatrudnienie, wzrosnà zyski.
Pytam o obrót. Oko∏o 800 miliardów starych z∏otych rocznie.
Dochód oko∏o 80 miliardów starych z∏otych rocznie. To jest oko∏o
10% w stosunku do obrotu. Dla przyk∏adu nasza Gminna Spó∏dzielnia w Myszyƒcu ma 0,2% zysku w stosunku do obrotu za
rok 1995 i nie mamy zamiaru sprywatyzowaç i prosiç Niemca by
nas przyjà∏ jako swà wy∏àcznà w∏asnoÊç.
Postaw´ prezesa Tomasza Bernarta pozostawiam bez komentarza, albowiem nie jest to wyjàtek, wr´cz przeciwnie, to m.in.
dzi´ki takim ludziom jak prezes Bernart polski majàtek narodowy przej´li cudzoziemcy.
Pania Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Na modernizacj´ owego Browaru zaciàgni´to po˝yczk´ oko∏o 250 miliardów starych z∏otych;
jest to przecie˝ nic przy rocznym zysku 80 miliardów; ponadto
zak∏ad ma zwolniç oko∏o 200 osób, z tego powodu wzroÊnie dochód Browaru.
Kuroniówki b´dzie dla tych 200 osób p∏aci∏ polski podatnik.
A nowy w∏aÊciciel – Niemiec nie ma obowiàzku p∏aciç na polskich bezrobotnych, bo przecie˝ to problem paƒstwa w którym
bezrobocie wyst´puje; ów Niemiec chce nawet byç dobry dla Polaków, on nawet chce przyjmowaç nowych ludzi do pracy, bo
przecie˝ ów Niemiec dobrze, a˝ za dobrze wie, ˝e za stworzenie
nowych rzekomo miejsc pracy zap∏aci podatnik polski, za odprawy pracowników te˝ zap∏aci podatnik polski.
Ju˝ nowy w∏aÊciciel Browaru, a tak naprawd´ to nowy w∏aÊciciel Polski, ów Niemiec przyjdzie, sprawdzi czy urzàdzenia dzia∏ajà i zacznie liczyç pieniàdze i wysy∏aç je do Niemiec.
Czy˝ nie jesteÊmy zdrajcami stanu uwiarygodniajàc, jako parlament, tego rodzaju antypolskà dzia∏alnoÊç gospodarczà? Odpowiadam: – Tak, jesteÊmy zdrajcami stanu! Czy to do was, panowie parlamentarzyÊci, dociera? JesteÊmy zdrajcami stanu! Tak
nas ju˝ dzisiaj, to jest w 1997 roku, ocenia naród Polski, tak nas
b´dà ocenia∏y przysz∏e zad∏u˝one pokolenia Polaków!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Kim jest prezes Tomasz Ber-
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nart? Kim sà ci, którzy sprzedajà Polaków w cudzoziemskà niewol´? Tomasz Bernart mówi po polsku, lecz czy jest polakiem,
wàtpi´? Z mojej rozmowy z nim, a i tego, co mówi∏, by∏em przekonany, ˝e mam przed sobà konfidenta niemieckiego.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Prezes Tomasz Bernart nie
baczàc na krew powstaƒców Êlàskich ni idea∏y które im przyÊwieca∏y, nie baczàc na miliony pomordowanych Polaków i zniewolonych polaków, reprezentuje tu w Polsce nie interesy Narodu
polskiego i Paƒstwa Polskiego, ale jest rezydentem niemieckim!
I czuj´ si´ w obowiàzku o tym Wysokà Izb´ poinformowaç! Czy
prezes Tomasz Bernart nie jest zdrajcà Narodu Polskiego?
Ja, senator Rzeczypospolitej, odpowiadam: – Prezes Tomasz
Bernart jest zdrajcà Narodu Polskiego jak i zdrajcami sà ci
wszyscy dyrektorzy zak∏adów przemys∏owych, którzy, podobnie
jak i prezes Bernart, przekazywali (bàdê u∏atwili to przekazywanie) swoje macierzyste zak∏ady produkcyjne cudzoziemcom bàdê
rodzimej nomenklaturze.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! A przecie˝ w GórnoÊlàskich
Browarach Piwowarskich nie rzàdzi tylko sam Tomasz Bernart,
jest tam “SolidarnoÊç”, OPZZ, Rada Pracownicza, jest organ za∏o˝ycielski – wojewoda: sà parlamentarzyÊci, politycy i normalni
ludzie oraz za∏oga, która prawdopodobnie jeszcze nie wie co z jej
macierzystym zak∏adem wyrabia pan Bernart i jego zausznicy.
Za∏oga nie jest pewna tak˝e swej przysz∏oÊci. Co z nià zrobi nowy w∏aÊciciel – Niemiec?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Co si´ stanie z Narodem Polskim i Paƒstwem Polskim, gdy cudzoziemcy przejmà ca∏y polski
majàtek narodowy?
Ja, senator Rzeczypospolitej, odpowiadam – Po przejàciu majàtku narodowego przez cudzoziemców Paƒstwo polskie czekajà
rozbiory, a Naród Polski zostanie zamieniony w zbiorowego niewolnika. I za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim parlament, Parlament i jeszcze raz Parlament, który na przestrzeni
1990 - 1997 uchwala∏ antypolskie ustawy.
To Parlament przygotowywa∏ (i wcià˝ to czyni) Polsk´ pod
rozbiory!

49

Zniszczono PGR-y,
by Niemcy mogli przejàç polskà ziemi´
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Przed 7 laty pad∏y wszystkie
PGR-y, po co i dlaczego? To nale˝y wyjaÊniç przed Trybuna∏em
Stanu. Ta celowa i rabunkowa, wr´cz barbarzyƒska, wroga, antypolska polityka kolejnych rzàdów w latach 1989-1997 stosowana wobec PGR-ów, nosi wszelkie znamiona zdrady stanu, to jest
zdrada stanu! To jest zbrodnia przeciwko Narodowi Polskiemu!
Zbrodnia, a nie reforma!
Czy˝ nie jesteÊmy zdrajcami uwiarygodniajàc jako Parlament
systemowe zniszczenie PGR-ów? Odpowiadam: – Tak, jesteÊmy
zdrajcami stanu! Czy to do was, panowie parlamentarzyÊci, dociera? JsteÊmy zdrajcami stanu! Tak nas ju˝ dzisiaj, to jest
w 1997 roku ocenia, Naród polski, tak nas b´dà ocenia∏y pokolenia Polaków!
Rzàdy KOR-o-okràg∏osto∏owe niszczà polskie
gospodarstwa indywidualne
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Z ponad 2,5 mln gospodarstw
indywidualnych pozosta∏o nam obecnie (1.01.1997r.) 2 mln, a
gdzie ta reszta? Gdzie sà w∏aÊciciele pó∏ miliona gospodarstw?
Z czego ˝yjà?
Przeszli na wczeÊniejsze emerytury, renty, sà na opiece spo∏ecznej, bezrobociu, kuroniówkach?
Za likwidacj´ rodzinnego gospodarstwa w polsce w myÊl dyrektyw i zaleceƒ Brukseki – odpowiada w pierwszym rzàdzie
parlamrnt. Mówi´ w Polsce, bo za lat kilka mo˝e ju˝ Polski nie
byç jeÊli nie oprzytomniemy! Dlaczego ja solidaryzuj´ si´ z tymi,
którzy rzucili wyzwanie antypolskiej polityce elit KOR-o-okràg∏osto∏owych, które w 1989 roku podstàpnie przej´∏y w Polsce
w∏adz´ i w wyniku sprawowania tej w∏adzy wydziedziczajà Naród Polski na wszelkie sposoby.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! M∏odzie˝ po skoƒczeniu szko∏y nie ma pracy! Ta m∏odzie˝, przynajmniej jej znaczna cz´Êç stacza si´ na dno spo∏eczne. I za to odpowiadamy my, parlamentarzyÊci! My, – nikt inny!
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Celowe pozbawienie polskiej m∏odzie˝y pracy ma na celu unicestwienie Narodu Polskiego!
Aby polska m∏odzie˝ w najbli˝szej przysz∏oÊci dalej mog∏a si´
uczyç, aby mog∏a dalej korzystaç z bezp∏atnej nauki i Êwiadczeƒ
lekarskich, aby nie brak∏o na emerytury, obronnoÊç, wojsko,
szpitalnictwo, szkolnictwo (etc.) nale˝y, i to w trybie przyÊpieszonym, znacjonalizowaç to wszystko, co od 1989 roku zosta∏o
zrabowane Narodowi Polskiemu! Tego aktu prawnego wymaga
polska racja stanu!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Dlaczego znacjonalizowaç?
Dlatego, ˝e ka˝dy wie, tak˝e i parlamentarzyÊci, ˝e wszystkie
najlepsze zak∏ady polskie i monopole dajàce w przesz∏oÊci podstawowe dochody dla Narodu polskiego sà ju˝ w∏asnoÊcià mafii
mi´dzynarodowej, a reszta: banki, energetyka, kopalnie, lasy itd
– ju˝ praktycznie wdro˝one i przygotowane do przekazania mafii
mi´dzynarodowej.
Ja, senator Rzeczypospolitej, oÊwiadczam, ˝e te najlepsze zak∏ady produkcyjne zosta∏y przekazane mafii cudzoziemskiej za
zgodà Parlamentu, co uwa˝am za zbrodni´ przeciwko Narodowi
Polskiemu, zdrad´ stanu i haƒb´ zarazem!
A jeÊli Parlament ucz´stniczy w tej wielkiej zdradzie Narodu
Polskiego, to trudno jest domniemywaç, ˝e to, co jeszcze zosta∏o
w polskich r´kach uda si´ uratowaç; dlatego oÊwiadczam wobec
wspó∏czesnych i potomnych: i obecny Parlament, i aktualny rzàd
nie bronià polskiego majàtku narodowego, wr´cz przeciwnie,
z w∏asnej i nieprzymuszonej woli przekazujà ten majàtek Niemcom, ˚ydom, Anglikom, Amerykanom, Koreaƒczykom, Francuzom, Austryjakom, Holendrom, W∏ochom; ten zbrodniczy antypolski akt popierajà czo∏owe partie polityczne, na czele z SLDUW-UD; rzecz zdumiewajàca a zarazem i przera˝ajàca ka˝dego
uczciwego Polaka.
Obecni parlamentarzyÊci ju˝ przygotujàcy si´ do wejÊcia do
przysz∏ego Parlamentu i rzàdu, omal wszyscy sà zgodni co do tego, ˝e to co polskie ma si´ staç w∏asnoÊcià mafii mi´dzynarodowej a nie Narodu Polskiego.
W nowym ju˝ Parlamencie stare zast´py zbawczych pos∏ów
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i senatorów dalej bàdà wyw∏aszczaç (czyli totalnie zniewalaç!!!..)
Naród Polski pod dyktando mi´dzynarodowej mafii; a jedynà nowoÊcià ich myÊli politycznej b´dzie to, ˝e to oni, a nie ci, co teraz
wyw∏aszczajà, powinni sprzedaç reszt´ Polski. I to wszystko, co
mo˝na powiedzieç o ich programie wyborczym.
Ja senator Rzeczypospolitej, oÊwiadczam, a oÊwiadczenie to
sk∏adam na podstawie mojej pracy w Parlamencie w latach 1993
- 1997, i˝ tym rzeczywistym programem wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii WolnoÊci-Unii Pracy i MniejszoÊci
Niemieckiej jest zniewolenie dokonywane metodà wydziedziczania, czyli pozbawiania Polek i Polaków ich majàtku!
To jest ten cel strategiczny wy˝ej wymienionych partii!
Rozliczyç parlamentarzystów z ich pracy
dla Polski i Narodu Polskiego
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Co Naród Polski w tej sytuacji powinien robiç? Przede wszystkim sprawdziç parlamentarzystów, co mówià i czynià w Parlamencie i na tej podstawie oceniç przydatnoÊç do dalszej pracy. Wyniki g∏osowaƒ w Parlamencie oraz dyskusji sà w ka˝dym biurze poselskim i senatorskim;
i ka˝dy parlamentarzysta ma obowiàzek te dokumenty udost´pniç swoim wyborcom! Podobnie nale˝y kontrolowaç radnych,
wójtów i wojewodów.
Bez kontroli spo∏ecznej Narodu Pol skiego ca ∏ego apara tu
ustawowego i rzàdowego nie uratujemy swej Ojczyzny, która
w 1997 roku nazywa si´ Polska, a jak b´dzie si´ nazywa∏a za lat
dziesi´ç?
Nie mo˝e to byç kontrola na wzór tej, jakà przeprowadzi∏y
grupy solidarnoÊciowe w latach 80 i 90 czy wojskowe dru˝yny;
kontrolowaç ma ten, co si´ na tym zna, a tacy ludzie ˝yjà jeszcze
wÊród nas.
Zaprasza∏bym do tej kontroli Êwiat nauki, uczonych, uczciwych ludzi, pracujàcych obecnie lub b´dàcych na emeryturze; od
tych ludzi zale˝y jakoÊç lustracji pracy Parlamentu i rzàdu. Tacy
ludzie powinni staç si´ pracownikami biur parlamentarnych
i zak∏adowych oraz doradcami zwiàzków zawodowych. Takim
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by∏ Êp. profesor Józef Balcerek.
Tacy ludzie powinni byç chronieni przez paƒstwo. Do pomocy
w tej pracy spo∏ecznej muszà w∏àczyç si´ uczciwi i patriotyczni
ludzie, którzy uzupe∏nià i dostarczà potrzebne dokumenty êród∏o we o insty tucji czy cz∏o wie ku, ˝e wymie ni´ Da kow skie go
i Przystaw´.
W tej walce o polsk´ nie mo˝e zabraknàç Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK, Âwiatowej Federacji Polskich Kombatantów,
Sejmiku polskich Kombatantów oraz innych organizacji kombatancko-patriotycznych.
W tej walce o polsk´ nie mo˝e zabraknàç dzia∏aczy PSL-u na
emigracji, którzy znajà rzeczywiste oblicze zachodniej i wschodniej mafii oraz ˝ydokomuny!
W tej walce o Polsk´ nie mo˝e zabraknàç ka˝dego uczciwego
Polaka i ka˝dej uczciwej Polki, bo gdy nie rzucimy wyzwania
mi´dzynarodowej i rodzinnej mafii.
Polacy b´dà obywatelami drugiej kategorii i bez prawa pos∏ugiwania si´ swoim ojczystym j´zykiem; ku temu w∏aÊnie zdà˝ali
liderzy z SLD-UW-UP!
W tej walce o Polsk´ nie mo˝e zabraknàç polskich robotników, którzy ju˝ rzucili wyzwanie rodzimej i mi´dzynarodowej
mafii; i ja, senator Rzeczypospolitej, w pe∏ni solidaryzuj´ si´ ze
stoczniowcami z Gdaƒska, którzy walczàc o Stoczni´ walczà o
rzeczywistoÊç o byç albo nie byç Polski; w pe∏ni te˝ solidaryzuj´
si´ z górnikami, którzy jako suwerenni i prawowici w∏aÊciciele
Polski majà to najÊwi´tsze prawo wejÊç do budynku rzàdowego,
gdy rzàd nie dzia∏a w interesie suwerena, czyli Narodu Polskiego, tylko wykonuje zalecenia i dyrektywy, nakazy i rozkazy mi´dzynarodowej mafii bankowo-przemys∏owej, dlatego ja, senator
Rzeczypospolitej, w pe∏ni solidaryzuj´ si´ z górnikami okupujàcymi budynki rzàdowe w Warszawie.
W tej walce o Polsk´ nie mo˝e zabraknàç polskich rolników!
Tylko wspólnymi si∏ami mo˝emy obroniç si´ przed terrorem
jaki nam narzuci∏a mi´dzynarodowa mafia bankowo-przemys∏owa i jej tu rodzimi ojcowie chrzestni!
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Kto stworzy∏ to piek∏o na polskiej ziemi?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Wszystkie wspomniane gremia, ∏àcznie z KoÊcio∏em, powinny gromadziç ksià˝ki i dokumenty o treÊci wyjaÊniajàcej za∏o˝enia i cele mafii mi´dzynarodowej
oraz ˝ydokomuny. A˝ prosi si´, ˝eby te opracowania udost´pniaç
w miar´ mo˝liwoÊci wszystkim ludziom w Polsce. Polacy muszà
si´ w koƒcu dowiedzieç, kto jest sprawcà ich nieszcz´Êç!
Kto by∏ inspiratorem komuny? Kto stworzy∏ pierwszy rzàd
komisarzy ludowych w ZSRR? Z jakiej grupy narodowoÊciowej
si´ wywodzili? Kto w Polsce obsadza∏ sàdownictwo, prokuratur´,
Urzàd Bezpieczeƒstwa, kontrwywiad i wywiad oraz kontrolowa∏
dzia∏alnoÊç tych instytucji. Odpowiadam: robili to ˚ydzi - komuniÊci!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Antys∏owiaƒskà i antypolskà
polityk´ germaƒskà (niemieckà) znamy od 1000 lat, a szczególnie znany nam jest okres hitlerowski; z tych to powodów Polacy,
tak okrutnie doÊwiadczeni przez Niemców, muszà i to jak najszybciej rozszyfrowaç nowy niemiecki Drang nach Osten.
JeÊli ju˝ lustracja - to do trzeciego pokolenia!
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Nale ˝y te˝ zweryfikowaç

dzia∏alnoÊç cz´Êci narodu ˝ydowskiego, szczególnie w latach
1939-1941 w radzieckiej strefie okupacyjnej oraz PRL-u bezpoÊrednio odpowiedzialnego za eksterminacj´ i mordowanie Narodu Polskiego!
Dok∏adne rozszyfrowanie zbrodniczej, antypolskiej dzia∏alnoÊci ˚ydów- komunistów w Polsce wyjaÊni∏oby wiele z tego, co si´
dzieje w polsce po 1989 roku, nie wy∏àczajàc Parlamentu z którego wyziera tyle nienawiÊci do Narodu Polskiego; ta nienawiÊç w
szczególnie ohydny sposób wysz∏a w czasie obrad Parlamentu
nad projektem Konstytucji.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Nale˝y przeÊledziç jeszcze
raz powstanie KOR-u, wejÊcie KOR-u w struktury solidarnoÊciowe, nale˝y rozpoznaç zagraniczne oÊrodki dyspozycyjne oraz ich
tu w Polsce agentury; dok∏adnie nale˝y wyÊwietliç tajemnice
okràg∏ego sto∏u. To samo dotyczy pierwszych rzàdów i parlamen-
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tów okràg∏osto∏owych oraz ka˝dego cz∏owieka w tych instytucjach. Ka˝dego bez wyjàtku!
To ma dotyczyç ka˝dego parlamentarzysty, cz∏onka rzàdu
i polityka. To ma byç pe∏na lustracja, która dotyczy nie tylko
udzia∏u we w∏adzach komunistycznych, ale w ogóle w obcych
s∏u˝bach szpiegowska-dywersyjnych. Nie tylko poszczególnych
osób, które wchodzà do obecnego rzàdu czy Parlamentu i nie tylko samej osoby; ktoÊ, kto jest odpowiedzialny za 40-milionowy
Naród Polski i Paƒstwo Polskie, musi byç zweryfikowany do
trzeciego polkolenia; obywatele polscy muszà wiedzieç: kim by∏
ojciec, dziadek? Gdzie si´ urodzi∏? Polacy muszà znaç jego wyznanie, a i to gdzie mieszka∏ jego ojciec, brat, dziad, gdzie pracowa∏ i jakiej by∏ narodowoÊci!
Bo przecie˝ nie mo˝e byç tak, ˝e syn hitlerowca czy stalinowca tu w Parlamencie polskim udaje Polaka, gdy w rzeczywistoÊci
on nienawidzi Polaków: Dlatego opowiadam si´ za lustracjà pe∏nà, a nie wyrywkowà!
To, co zdrajcy i renegaci zrobili z Polskà po 1989 roku, nie
mo˝e ujÊç im bezkarnie. Winni muszà si´ znaleêç i ponieÊç zas∏u˝onà kar´!
Na poczàtku nale˝y przelustrowaç ludzi z ekipy KOR-u, okràg∏ego sto∏u, ekipy rzàdowe wszystkich i bez wyjàtku, poczàwszy
od pana Mazowieckiego, czo∏owych polityków obecnych i tamtych czasów, a w szczególnoÊci tych koƒczàcych uczelnie i na
Wschodzie i na Zachodzie.
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Musimy si´ dowiedzieç, kto
to jest pan (to znaczy czyje naprawd´ reprezentuje interesy, którego paƒstwa, imperium, etc.?), Mazowiecki, Balcerowicz, Bielec ki, Su choc ka, Ku roƒ, Mich nik, Gie re mek, Le wan dow ski,
KwaÊniewski, Wa∏´sa, Kaczmarek, Cimoszewicz, Oleksy, Kroll
i wielu… O, bardzo wielu innych parlamentarzystów i polityków?
Przecie˝ trudno uwierzyç, by mogli zrobiç takà straszliwà
krzywd´ Polsce nawet najgorsi Polacy. To móg∏ zrobiç tylko wróg
i to obcy, znakomicie wyszkolony do walki z Polakami i polskoÊcià! Dlatego ta lustracja jest tak wa˝na i potrzebna.
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Ta lustracja nie jest antysemicka lub antyniemieckà czy te˝
fobià, którà b´dà nam si´ starali wmówiç antypolscy politycy
i obce polskoj´zyczne media. Naród Polski od roku 1939 nie zna
prawdy o elitach politycznych panujàcych w Polsce, nie zna
prawdy o naszych aliantach zachodnich. Wystarczy tylko popatrzeç na stosunek Zachodu do polskiej walki niepodleg∏oÊciowej
na przestrzeni 200 lat. To nie my b´dziemy si´ wstydziç, ale oni.
Ta prawda musi si´ staç treÊcià naszej wiedzy, jej przemilczanie
jest samobójstwem.
Walka o hegemoni´
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Na Êwiecie ciàgle toczy si´
walka o dominacj´. Który naród pozwoli si´ zdominowaç, ten naród zginie. A dlaczego to Parlament RP pozwala na to, ˝eby Naród Polski zginà∏?
A dlaczego to Parlament RP pozwala na to, ˝eby Paƒstwo polskie ob umar ∏o? Czy˝ by pod in ny mi szyl da mi Par la ment RP
wdra˝a∏ trockistowsko-leninowskie dyrektywy, które nale˝y wype∏niç, aby Paƒstwo Polskie obumar∏o i sta∏o si´ kolonià niemieckà?
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Coraz mniej mówi si´ w massmediach o polskiej kulturze, o dsiàgni´ciach Narodu Polskiego
w ró˝nych dziedziach Coraz mniej jest w TV filmów polskich
zwiàzanych z polskà kulturà, sztukà, ekonamià itp. TV zalana
jest tandetnà kulturà amerykaƒskà, gdzie pistolet, morderstwo,
gwa∏t, totalne zniszczenie sta∏o si´ treÊcià ˝ycia.
Pa nie Mar sza∏ ku! Wy so ka Izbo! Oto kie dy zgi nie pol ska,
twórcza mowa, zginie i Polski Naród.
Dlatego nale˝y napisaç prawd´ i tylko prawd´ o Narodzie
Polskim, bez jakichkolwiek os∏onek. Media tzn. prasa, TV, radio
i to publiczne i to rzàdowe k∏amià. Temu fa∏szowi nale˝y daç wystarczajàco mocne lanie.
Naród Polski musi poznaç prawd´ po to, by móg∏ podjàç w∏aÊciwà decyzj´. Do Narodu nale˝y decyzja ostateczna. Naród jako
ca∏oÊç, je˝eli b´dzie dobrze poiformowany, nigdy si´ nie pomyli
i nie musi korzystaç z antypolskich rad i decyzji innych naro-
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dów, jak to czyni∏y rzàdy Mazowieckiego, Bieleckiego i Suchockiej wynajmujàc zagranicznych doradców celem szybszego ziszczenia i wyprzeda˝y polskiego przemys∏u.
Naród tej wielkoÊci jak polski, je˝eli znajdzie partnera, a nie
dyktatora, jest w stanie zwalczyç ka˝dà przeszkod´.
Naród Polski jest normalnym narodem, zdolnym do tworzenia nowych wartoÊci dla siebie i ca∏ej ludzkoÊci. Zatem dlaczego
inne narody, na czele z niemieckim, oraz ich tu ró˝ni agenci
i szpiedzy odmawiajà Polakom tego prawa? Jakiemu celowi ma
to s∏u˝yç?
Parlament Polski, Sejm Senat, jest zobowiàzany do publikacji
prawdy o Polsce we wszystkich mediach, prasie i wydawnictwach. Ale jak to ma uczyniç, gdy zdrajcy i renegaci oddali pras´
polskà i wydawnictwa niemieckim koncernom wydawniczym,
a te realizujà tu w Polsce - ràkami polskich dziennikarzy-polityk´ antypolskà, z czego wielu Polaków jeszcze nie zdaje sobie
sprawy!
Naród Polski ma prawo szanowaç tylko te narody, które szanujà Naród Polski.
Naród Polski ma prawo i obowiàzek broniç swojej ojczyzny
i godnoÊci narodu. To nie tylko prawo, ale to wymóg, je˝eli Polska ma byç Polskà. Dlatego chodzi o prawd´ historycznà Narodu
Polskiego, a ta Prawda, jak powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏
II “was wyzwoli”.
Obrona konieczna Narodu Polskiego
Panie Marsza∏ku! Wysoka Izbo! Niedawno uchwalone prawo
karne wyraênie okreÊla, a nawet definiuje prawo obrony koniecznej.
Jedna z obywatelek, naszego paƒstwa u˝y∏a broni i ostrej
amunicji strzelajàc do domniemanych z∏odziei, którzy chcieli
ukraÊç transformator. Chocia˝ nikt nie móg∏ poÊwiadczyç, ˝e
chcieli ukraÊç transformator, a ja nawet nie s∏ysza∏em, aby w
ogóle ktoÊ gdzieÊ ukrad∏ transformator, to pani strzeli∏a, zabi∏a
domniemanego z∏odzieja, i sàd jà uniewini∏, a s´dzia po wydaniu
wyroku powiedzia∏: obrona konieczna jest uznawana w chwili,
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je˝eli zdrowie, ˝ycie, mienie lub w∏asnoÊç spo∏eczna sà zagro˝one.
Co ma robiç Naród Polski, gdy ka˝dego dnia jest okradany,
oszukiwany, terroryzowany, wr´cz rabowany?
Oto towarzysz, pan minister Wies∏aw Kaczmarek, niczym
udzielny ksià˝e, wr´cz monarcha, przygotowuje do sprzeda˝y cudzoziemcom ca∏y sektor energetyczny i nie tylko z elektrowniami
i wszystkimi transformatorami - czy Naród Polski nie powinien
zachowaç si´ jak owa napadni´ta pani?
Wszak towarzysz, pan minister Kaczmarek, dokonuje pospolitego rozboju okradajàc naród Polski z jego majàtku! To˝ to rozbój w bia∏y dzieƒ! Rozbój!
Powszechna prywatyzacja jest niezgodna z Konstytucjà, a
wi´c z prawem. Za obecnà koalicjà g∏osowa∏o zaledwie 51% obywateli i te˝ nie wszyscy w tej liczbie odpowiadali za powszechnà
prywatyzacjà, a powszechna prywatyzacja dotyczy dobra ka˝dego Polaka. Jakim prawem Sejm, Senat, rzàd i pan minister
Kaczmarek bezprawnie dysponuje nie swojà w∏asnoÊcià?
Czy˝ to nie jest zdrada stanu?
Ja, senator ziemi kurpiowskiej, Stanis∏aw Ceberek, oÊwiadczam wspó∏czesnym i potomnym Polkom i Polakom: - parlament
zdradzi∏ Polsk´, a wiadomym dowodem na to sà jego antypolskie
ustawy, w∏àcznie z antypolskim projektem Konstytucji z którego
to projektu odwieczni i Êmiertelni wrogowie wykreÊlili nawet
s∏owo o znaczeniu fundamentalnym dla ka˝dej Konstytucji “Naród Polski”, co uwa˝am nie tyle za haƒb´, co zdrad´ stanu.
Na szcz´Êcie zdrajcy i renegaci wystraszyli si´ swego projektu
konstytucyjnego, projektu ca∏kowicie uzale˝niajàcego Naród Polski i Paƒstwo Polskie od podmiotów zagranicznych i Parlament
RP w koƒcu by∏ ∏askaw uwzgl´dniç tak˝e i to, ˝e w Polsce ˝yje
Naród Polski. Ale uczyni∏ to dopiero pod wielkim naciskiem polskiej opinii publicznej.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Stanis∏aw Ceberek
Wykrót - ziemia kurpiowska
20 marca 1997 roku

58

PS.
12 marca 1997r.wyje˝dzamy z panià senator Stokarskà do
Stoczni Gdaƒskiej. Nast´pnego dnia pani senator dzwoni do “SolidarnoÊci” Stoczni Gdaƒskiej. Nie ma kontaktu. KtoÊ m´tnie mówi, ˝e on nie s∏ysza∏ tu o ˝adnej “SolidarnoÊci”. Idziemy wi´c pod
stoczni´. Przed bramà Stoczni Gdaƒkiej zbierajà si´ tysiàce osób.
Jest m.in. ksiàdz Rydzyk, ksiàdz pra∏at Jankowski. Przemówienia, potem rusza wielotysi´czny pochód w stron´ Urz´du Wojewódzkiego. Po drodze dymià palàce si´ opony, wybuchajà petardy, m.in. Êmierdzàce. Protestujàcy stoczniowcy rozpoznjà konfidentów, zdejmujà im z r´kawów solidaroÊciowe opaski. To w∏aÊnie konfidenci, specjaliÊci od deformacji choçby najbardziej powa˝nego protestu, spe∏niajà swoje ohydne czynnoÊci. To oni rzucajà dymiàce, Êmierdzàce petardy. To oni rzucajà ca∏e nar´cza
ulotek drukowanych w Stoczni Gdaƒskiej do kana∏ów i doków
kloacznych. To oni sà odchodami mafijnych przewódców szkalujàcych dobre imi´ polskiego stoczniowca, polskiego cz∏owieka pracy.
Rozmawiam ze stoczniowcami.
– Panie senatorze. Stocznia Gdaƒska wed∏ug ocen zachodnich
specjalistów by∏a najlepiej zorganizowaym tego typu zak∏adem
na Êwiecie. Budowa∏a najlepsze i mo˝e w tej chwili budowaç najlepsze statki na Êwiecie. Mamy najlepszà szko∏´ i najlepszych fachowców budowy okr´tów na Êwiecie. Ofiarnà i pracowità za∏og´,
która w potrzebie, bez jakiegokolwiek przymusu w trudnych wypadkach mo˝e pracowaç nawet 24 godziny na dob´.
– A d∏ugi? - pytam – Te d∏ugi to za pó∏darmo sprzedane okr´ty
zarówno obcym armatorom, jak i swoim. To sprawa balcerowskich odsetek od nie swoich d∏ugów. – 42% w stosunku do jednego miesiàca. To nies∏uszne popiwki i ró˝nego rodzaju kontrybucje. Jak Êmie oczerniaç nas, stoczniowców za to podobno polski
premier Cimoszewicz i likwidator paƒstwa polskiego minister
Kaczmarek.
– Na pochylni jest w budowie statek, budujecie go zbyt d∏ugo,
dlatego bank zaprzesta∏ kredytowania. Nie jesteÊmy zdolni podobno do budowy statków?
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– Panie senatorze, to k∏amstwo, w jednym tygodniu otrzymujemy pieniàdze na budow´ statku, w drugim wstrzymuje si´ kredytowanie i tak w kó∏ko. To przedstawiciele banku sà konfidentami
rzàdu i to oni, specjaliÊci od liczenia pieni´dzy, wydajà o nas
i o Stoczni Gdaƒskiej fa∏szywà opini´, tak jak kofidenci rzàdowi
i mafijni wydajà na rozkaz fa∏szywà opini´ o polskim rolnictwie
i polskim rolniku. Powiadamiamy: taka opinia dla nas nie jest
opinià, to oni odwracajà i mówià, ˝e to jest opinia eksperta miàdzynarodowego. Prosimy o spotkanie z tym ekspertem - ju˝ wyjecha∏ i tak do ko ∏a. Pa nie se na to rze, czy jest ja kaÊ mo˝ li woÊç
w Polsce ukarania z∏odziei, k∏amców i zdrjców ojczyzny?
Odpowiadam “nie ma”. Gdyby by∏a mo˝liwoÊç, zarówno stocznia, jak i ca∏y kraj pracowa∏by normalnie.
Idziemy z panià senator Stokarskà do prezesa spó∏ki Stoczni
Gdaƒskiej S.A. pana Euzebriursza Szepietowskiego, powtarzamy
mu rozmow´. On nie zaprzecza ani nie potwierdza us∏yszanych
opinii. “Ja tu jestem niczym – powiada pan prezes – ja nie wydaj´ oÊwiadczeƒ i informacji, w tej sprawie prosz´ zg∏osiç si´ do likwidatora Stoczni Gdaƒskiej, pana mecenasa Andrzeja Wierciƒskiego”. Dyrektor spuszcza smutno g∏ow´ i mówi: “Prosz´ paƒstwa, przepracowa∏em w tej stoczni 29 lat, ale nigdy nie myÊla∏em, ˝e tak ci´˝ko, ˝e tak trudno b´dzie mi zbudowaç ostatni polski statek”.
Ca∏ej naszej trójce oczy zaszkli∏y si´ ∏zami. Narodzie Polski!
Dlaczego wspólnie i skutecznie si´ nie bronisz? Idziemy do pana
likwidatora, jednego z wielu tysi´cy likwidatorów Paƒstwa i Narodu Polskiego. Pani senator Stokarska wzruszona prosi: ”Niech
pan powstrzyma na par´ dni problem likwidacji stoczni, mo˝e
naród zbierze potrzebne Êrodki, mo˝e uratuje, mo˝e si´ uda...”.
Pan likwidator Andrzej Wierciƒski jest wyraênie wzburzony
i lekcewa˝àcym, brutalnym zwrotem “likwiduje” proÊb´ pani senator Stokarskiej.” To nie moja sprawa, to sprawa Parlamentu,
ja wype∏niam wol´ sàdu i rzàdu RP.”.
Zdenerwowany mówi´ do pani senator Stokarskiej! ”Prosz´
przestaç prosiç tego cz∏owieka o cokolwiek. Ten cz∏owiek to, co powiedzia∏, wykona i to dok∏adnie. Co do tego nie ma ˝adnej wàt-
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pliwoÊci. Nie uw∏aczajmy godnoÊci polskiego senatora. Sàd wyda∏ wyrok, a kat wykonuje swojà powinnoÊç”. Na te s∏owa likwidator powiedzia∏: ”Tak, ma pan racj´, mnie ta stocznia obchodzi
tyle, co zesz∏oroczny Ênieg”.
Teraz pytam:” Panie likwidatorze Wierciƒski, z jakiej to narodowoÊci pan pochodzi? Po wyrazie twarzy i po tym, co pan powiedzia∏, mo˝na sàdziç napewno, ˝e pan nie jest Polakiem. Pan jest
wrogiem Polski i Narodu Polskiego”. Jakiej narodowoÊci wobec
tego jest premier RP, pan Cimoszewicz, który w przemówieniu telewizyjnym powiedzia∏, ˝e choçby sam zosta∏, to b´dzie broni∏
praworzàdnoÊci w Polsce. Bioràc pod uwag´, co tu napisa∏em, to
pan, panie premierze, broni bezprawia, karze niewinnych, a nagradza pan z∏odziei i oszustów.
I tak oto w Stoczni Gdaƒskiej, jak w ca∏ej Polsce, wprowadza
si´ przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe. Obcy mafiozi przejmujà polski
majàtek narodowy: Stoczni´ Gdaƒskà za rzekome jej d∏ugi. Potem d∏ugi si´ umorzy, póêniej zwolni si´ od podatków, zapewni
si´ nisko oprocentowanà lub bezzwrotnà po˝yczk´, nast´pnie
umorzy si´ cz´Êç tej po˝yczki i zwolni si´ od podatku na trzy,
szeÊç lat i mo˝na to jeszcze powtarzaç. Podobno ten tzw. inwestor
strategiczny otrzyma od paƒstwa zapomog´ na stworzenie nowych miejsc pracy, które tam by∏y: sà i b´dà. Gdyby tego zabrak∏o, to w ramach handlu zagranicznego sprowadzimy dobra inwestycyjne z Zachodu, rozdamy jej wy˝ej wymienionym oszustom
i z∏odziejom umieszczajàc to przest´pstwo w deficycie handlu zagranicznego, który z tego tytu∏u w 1996 r. wzrós∏ do 13 mld dolarów. To wszystko, mówiàc s∏owami pana ministra Kaczmarka,
zap∏acone b´dzie z kieszeni polskiego podatnika. Stocznia port
i ziemia w iloÊci ponad 150 hektarów b´dzie nie polskà, ale niemieckà, francuskà, czy amerykaƒskà enklawà. Tak sprzedamy
symbol Polski – Gdaƒsk, drzwi i okno Polski na Êwiat.
Panie premierze, to okno na Êwiat kosztowa∏o przez wieki tysiàce ofiar z∏o˝onych przez Naród Polski. I tak oto dobrowolnie
bezprawnym aktem z dop∏atà oddamy Gdyni´, Sopot, Ko∏obrzeg,
Ustk´, ÂwinoujÊcie. Oddamy wszystko: sektor energetyczny, paliwowy, banki. Dos∏ownie wszystko, w ramach haniebnej i zdradli-
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wej ustawy o powszechnej prywatyzacji. O tym wiem ja, wie ca∏y
Parlament polski, wie o tym ca∏y naród. Wie Parlament polski,
który m.in. ma prawo i obowiàzek informowaç Naród i broniç tego Narodu i Paƒstwa polskiego, a on rozsiewa na rozkaz rzàdu
dywersyjne plotki, majàce na celu powaÊnienie narodu jak w Albanii lub Jugos∏awii.
Sprzedamy wszystko i o dziwo, wzroÊnie nam zad∏u˝enie, którego po wydziedziczeniu Narodu nigdy ju˝ nie b´dziemy mogli
sp∏aciç. Ka˝da rzeê, ka˝da walka bratobójcza jest wodà na m∏yn
mafiosów wyw∏aszczajàcych nas, Polaków, z w∏asnego majàtku
i z w∏asnej ojczyzny. Ka˝da taka forma brana jest przez nich pod
uwag´ jako czynnik biologicznego zmniejszenia liczebnoÊci narodu polskiego, zmniejszenia populacji do wielkoÊci, jaka jest potrzebna tym zdrajcom i mafiozom opisanym w tym liÊcie.
Sprzyja im w tym nowa forma zniewalania ludzkoÊci. Niewygodnych narodów. Nowa forma swoistego rasizmu. Tak g∏oÊne
ostatnio klonowanie. Szataƒski pomys∏ globalnego zapanowania
nad cz∏owiekiem, nad niewygodnymi narodami.”Produkowanie”
ludzi, grup, warstw daje oszustom, mordercom ludzkoÊci niezmie rzo ne po le do dzia ∏a nia. Do two rze nia po trzeb nych ras
i osobników. Do mno˝enia “lepszych” i usuwania “gorszych” w zale˝noÊci od potrzeb panów i w∏adców. Do wykorzystania ich i manipulowania w niecnych celach.
Sprawa klonowania ludzi (ludzi bez duszy) jest znana ju˝ od
paru lat, nie od teraz, ale dziÊ ju˝ wiemy, które warstwy b´dà
klonowane. I to jest dziÊ ostatni akt zbrodni przeciwko ludzkoÊci. To nie jest wizja, to nie wrogoÊç do reform, to rzeczywistoÊç.
I o tym powinni wiedzieç nie tylko Polacy, ale równie˝ i wszyscy
ludzie ˝yjàcy na Êwiecie. To jest problem, na który ka˝dy cz∏owiek powinien sam sobie indywidualnie odpowiedzieç.

*

*

*

Ale oto skarga naszych czasów twórca “Radia Maryja”, ksiàdz
Rydzyk, przy piekielnym wrzasku zdrajców Ojczyzny, likwidatorów Stoczni Gdaƒskiej, a jednoczeÊnie Paƒstwa i Narodu Pol-
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skiego, przy solidarnoÊci i patriotycznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa polskiego oraz odwadze i rozwadze za∏ogi Stoczni Gdaƒskiej, która
jak ongiÊ obroƒcy Poczty Polskiej i Westerplatte odnoszà wreszcie
pierwsze polskie zwyci´stwo na zdrajcami i likwidatorami Paƒstwa polskiego i mafià mi´dzynarodowà.
Likwidacja Stoczni zosta∏a wstrzymana... Bogu Najwy˝szemu
niech b´dà dzi´ki. Tak i podobie trzeba walczyç i wówczas krok
po kroku b´dzie mo˝na odebraç majàtek narodu i wolnoÊç z ràk
zdrajców, masonów i mafiosów. Teraz zostaje jeszcze pytanie: kto
odpowie za ogrom ne straty materialne, finan sowe, ∏zy, krew
i cierpienie za∏ogi? Pierwszym winowajcà za te straty jest by∏y
premier Rakowski, odznaczony przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana KwaÊniewskiego wysokim polskim odznaczeniem. Mam wra˝enie, ˝e to on pierwszy powinien byç wpisany
na list´ likwidatorów Stoczni, a dalej Lewandowski, Kaczmarek,
Bal ce ro wicz, Ma zo wiec ki, Ge re mek, Wa ∏´ sa, Ku roƒ...…
Lista jest bardzo d∏uga. Proponuj´, by ka˝dy do niej dopisa∏ znanych zdrajców Narodu i Paƒstwa Polskiego. ¸atwo jest poznaç przez lansowane has∏o “natychmiast przyÊpieszyç prywatyzacj´,
czyli wyw∏aszczenie Narodu”.
Wczoraj, to znaczy 16.04.1997r. o godz.19.30 podano mniej wi´cej takà wiadomoÊç. Przyczynà walk plemiennych w Zairze i na
Czarnym Làdzie sà tak zwani inwestorzy strategiczni, dzia∏ajàcy
tak samo jak w Polsce, chcàcy eksploatowaç afrykaƒskie skarby,
jak kopalnie kobaltu, srebra, z∏ota itp. Podsycajà walki plemienne mi´dzy Afrykanami, by zmusiç ich do wyprzeda˝y majàtku
i jego niszczenia na ciàg∏e rosnàce potrzeby zbrojeniowe, co jest
potrzebne do wzajemnej rzezi, no i na ubogacenie zdrajców, konfidentów i z∏odziei plemiennych, jak równie˝ mafiosów ca∏ego
Êwiata. Te afrykaƒskie przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe mówiàc po
polsku, to niepotrzebnie wywo∏ana wojna, rzezie niewinnych ludzi w tym dzieci i kobiet. To nie inwestorzy - to mordercy-to
zbrodniarze, którzy powinni byç sàdzeni jak zbrodniarze. Ca∏a ta
operacja pod szyldem ekonomii, to zbrodnia przeciwko ludzkoÊci.O tym, co robià ci inwestorzy strategiczni nie tylko w Afryce,
lecz na ca∏ym Êwiecie, mo˝na powiedzieç, ˝e dantejskie piek∏o w
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porównaniu z tymi okropnoÊciami jest tylko przedsionkiem piek∏a.
Wobec tego rodzi si´ pytanie: czy do Polski przyszli inwestorzy,
by wznieciç niesnaski, rzezie, by przejàç kopalnie, ziemie, fabryki? Kim sà ludzie, których tych inwestorów sprowadzajà i os∏aniajà? Kim wobec tego jest Rakowski, pan Mazowiecki, Balcerowicz, Lewandowski, Wa∏´sa, Kaczmarek, Kuroƒ, Michnik i inni,
którzy ich popierajà i os∏aniajà? Kim jest premier i prezydent,
Sejm, Senat, partie polityczne, liderzy zwiàzków zawodowych,
media? Nie chcia∏bym tu u˝yç s∏owa zdrajcy i boj´ si´ u˝yç tego
s∏owa, ale jak to nazwaç? Bo je˝eli osobiÊcie likwidator Stoczni
Gdaƒskiej stwierdza, ˝e Stocznia mo˝e byç i nie b´dzie budowaç
statki i on w to wierzy i dlatego ju˝ szuka inwestora strategicznego, by t´ Stoczni´ sprzedaç, to oto odpowiedê: nic co w Polskie, razem ze Stocznià Gdaƒskà, nie mo˝e byç polskie, to znaczy, ˝e ca∏y
Naród polski ma byç wyw∏aszczony na rzecz z∏odziei, oszustów,
mafiosów ca∏ego Êwiata. Czy to nie jest zdrada? Proponuj´ Komisji Gospodarki Narodowej, komisji, do której nale˝´, wyjazd do
Stoczni Gdaƒskiej i przeprowadzenie na miejscu kontroli. Na wyjazd nie wyra˝a zgody Marsza∏ek Senatu, kierownictwo komisji,
nie wspierajà mojej myÊli cz∏onkowie komisji i nie wyra˝ajà na to
zgody, dlatego te˝ myÊl´, czy to i my, to znaczy i ja, nie powinniÊmy byç wpisani na list´ zdrajców Narodu Polskiego i Paƒstwa
Polskiego, a potem mo˝e i na list´ morderców?

Polaku ! ! !
Walcz o Prawdę, o Polskę wolną od żyda!
do nich to Jezus powiedział :

“Wy z ojca diabł a jesteś cie i pożądania ojca
waszego czynicie”
mówi Jezus do żydów w Ewnagelii ś w. Jana 8-44
Prosimy o powielanie i rozpowszechnianie!
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Senator Stanis∏aw Ceberek
Urodzi∏ si´ w 1927roku we wsi D´by (gmina ¸yse) w rodzinie
ch∏opskiej. W czasie okupacji by∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej w
Okr´gu Bia∏ostockim, a nast´pnie zosta∏ wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec. S∏u˝b´ wojskowà odby∏ w kopalni w´gla.
Uczy∏ si´ w gimnazjum ogólnikszta∏czàcym w E∏ku. Ca∏e ˝ycie gospodarowa∏ na roli. Obecnie posiada 15-hektarowe gospodarstwo w Wykrocie (gmina Myszowiec).
Przez 10 lat pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Gromackiej Rady Narodowej w Wykrocie. By∏ radnym w radach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.
Do dziÊ pracuje tam jako konsultant.
Od 1961 roku dzia∏a w ruchu ludowym, pe∏niàc liczne funkcje
spo∏eczne Jest dzia∏aczem spó∏dzielczym.
Od 1946 roku kieruje Regionalnym Zespo∏em Kurpiowskim
z którym przmierzy∏ Europ´. Nale˝y do ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, Kó∏ek Rolniczych, Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, Zwiàzku Represionowanych ˚o∏nierzy Górników.
Jest Rycerzem Niepokalanej w Stowarzyszeniu powo∏anym
przez Ojca Maksymiliana Kolbe.
Jest cz∏onkiem polskiego Stronnictwa Ludowego.

Polaku ! ! !
Walcz o Prawdę, o Polskę wolną od żyda!
do nich to Jezus powiedział :

“Wy z ojca diabł a jesteś cie i pożądania ojca
waszego czynicie”
wg. Ewnagelii ś w. Jana 8-44
Prosimy o powielanie i rozpowszechnianie!
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