
Do Narodów Europy!

My Naród Polski, reprezentowany przez patriotyczny Ruch Rodacy Kamraci, protestujemy przeciwko tendencjom rewizji granic 
i rewindykacji terytoriów, jakie są propagowane w ostatnich czasach w Europie. Nasza Ojczyzna, doświadczona tragiczną hekatombą 
II Wojny Światowej, w 1945 r. odrodziła się w nowo wytyczonych granicach. Nasze Polskie ziemie rozciągają się od siwych fal Bałtyku 
na północy po majestatyczne szczyty Sudetów i Karpat na południu. Od błękitnej wstęgi Odry i Nysy Łużyckiej na zachodzie po meandry 
Bugu i ostępy pradawnej białowieskiej puszczy na wschodzie. Obecne granice Polski przypominają nam te, które wytyczył wielki polski 
władca Bolesław Chrobry w początkach XI stulecia, tocząc szereg zwycięskich wojen z niemiecką nawałą z zachodu i zakusami kijowskich 
książąt ze wschodu. Dążenie Polski do uzyskania jak najszerszego dostępu do Bałtyku, było dziejowym celem naszych przodków, 
udaremnionym przez lata zamętu rozbicia dzielnicowego i walk z niemieckim Zakonem Krzyżackim. 

Będąc świadomymi i pełnymi szacunku dla dorobku kulturowego i cywilizacyjnego naszych przodków na dawnych wschodnich 
Kresach Rzeczypospolitej, pamiętając o wszystkich wybitnych polskich naukowcach, ludziach kultury i sztuki, przedsiębiorcach 
i żołnierzach, którzy na Kresach się urodzili i tam oddali swe życie dla polskiego Narodu, odrzucamy nierealne z punktu widzenia dnia 
dzisiejszego mrzonki o rewindykacji dawnych Polskich ziem, położonych na wschód od Bugu.  

Kierując się zasadą „cudzego nie chcemy, zaś swego nie oddamy” - sprzeciwiamy się wszelkim roszczeniom państw ościennych, 
kierowanych wobec Polskiej ziemi, uświęconej krwią naszych Bohaterów. Potępiamy żądania ukraińskich szowinistów, wysuwane wobec 
Polskich ziem, położonych między Sanem i Bugiem oraz niemieckich rewizjonistów, marzących o ponownym przyłączeniu do Niemiec 
polskiego Pomorza, Wielkopolski oraz Śląska. Piastowskie granice Polski są święte i nienaruszalne! Coraz liczniejsze hufce Ruchu Rodacy 
Kamraci, maszerujące po odzyskanie Polski dla Polaków, nigdy nie pozwolą na rewizję polskich granic! 

Jako najbardziej wyrafinowany i podły sposób podważenia granic terytorialnych Polski jawi się idea utworzenia wspólnego polsko-
ukraińskiego tworu państwowego. Pomysł ten od lutego 2022 r. przebrzmiewa coraz mocniej wśród sił systemu, okupującego naszą ojczystą 
ziemię. Ten inspirowany przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Wielką Brytanię plan stanowi śmiertelne zagrożenie dla bytu 
Narodu polskiego! Ukraińska tożsamość narodowa wzrastała w całkowitej opozycji i nienawiści wobec polskości. Począwszy od krwawego 
buntu Chmielnickiego, jaki rozerwał potęgę dawnej Rzeczypospolitej, poprzez hajdamackie rzezie, mordy Strzelców Siczowych na 
bohaterskiej polskiej młodzieży w tragicznych listopadowych dniach roku 1918 w Lwowie i Przemyślu po krwiożercze apogeum nienawiści 
wobec Polaków – ludobójstwo na Wołyniu i Galicji Wschodniej, jakie pochłonęło co najmniej 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci i mężczyzn. 
Idea utworzenia państwa ukraińskiego, jako jeden z elementów destrukcji Polski, była ochoczo wykorzystywana przez austriackiego zaborcę 
oraz niemieckiego okupanta. Kategorycznie sprzeciwiamy się koegzystencji naszych dwóch narodów w jednym państwie. Polska winna 
pozostać narodowym państwem, gdzie Polak jest gospodarzem i właścicielem. 

My Rodacy Kamraci - polscy narodowcy, stanowczo odrzucamy myśl o połączeniu Polski i Ukrainy w jeden organizm państwowy, 
jaką wyartykułował Andrzej Duda w czasie przemówienia wygłoszonego 3 maja 2022 r. Nie może bowiem istnieć wspólnota pomiędzy 
Narodem Polski a narodem, który afirmuje, czci i wynosi na piedestał zbrodniarzy wojennych i wierne im formacje, jakie brały udział 
w eksterminacji Polaków na Kresach południowo-wschodnich w latach 1939-1947. Jedyną drogą rozwoju Narodu Polskiego jest polskie 
i homogeniczne państwo narodowe. Z całą mocą odrzucamy mrzonki o państwie polsko – ukraińskim, którego powstanie stałoby 
się nieszczęściem dla Polaków i innych europejskich narodów. Twór taki bowiem, inspirowany przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
oraz Wielką Brytanię, byłby zaczynem do niebezpiecznego i grożącego wybuchem III Wojny Światowej konfliktu z Federacją Rosyjską, 
a co najmniej do wojny domowej w Polsce. Polacy – rodzimi obywatele, już dziś stają się ludźmi co najwyżej drugiej kategorii, gdyż zdradziecki 
rząd polski przesiedleńcom z terenów Ukrainy z każdym mijającym dniem zapewnia przywileje ponad konstytucyjne prawa rodzimego 
Narodu polskiego. 

Granice naszej Ojczyzny są nienaruszalne! Czołem Wielkiej Polsce, Sławiańszczyźnie i naszym prawdziwym Sojusznikom!

Polska, 25.10.2022
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