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Berlin - Warszawa 8 maja do 22 maja 2015 r.

W 70 rocznicę wyzwolenia
spod niemieckiego faszystowskiego barbarzyństwa

Wojna wojnie!

Deklaracja

P

rzed 70 laty, 8 i 9 maja
1945 roku, skapitulował
faszyzm hitlerowski. Wraz
z nim pokonana została
siła napędowa niemieckiego
imperializmu - niemiecki
kapitał, banki, militaryzm.
„Ludy go starły“, napisał o
upadku faszyzmu niemiecki
dramaturg Bertolt Brecht.
Ludy – nie władcy!
Te ludy zapłaciły za to
wysoką cenę. Straciły całe
pokolenie. A my? Nie wolno
nam po raz kolejny przybyć
zbyt późno.

możliwością zapewnienia
pokoju: dały władzę tym,
którzy tworzą wszelkie
bogactwo - robotnikom i
ich sprzymierzonym wśród
ludu! Władzę w interesie
większości, przeciwko mniejszości wyzyskiwaczy i podżegaczy wojennych!

1945
Berlin Reichstag
8 Maja
Zwycięstwo nad niemieckim
faszyzmem i tym samym
uwolnienie
narodu niemieckiego

Nie dla trzeciej wojny
imperialistycznej!
Bez socjalizmu, bez dyktatury proletariatu w Związku
Radzieckim, niemiecki
faszyzm nigdy nie zostałby
pokonany. Gdy po 1945
roku ludy postanowiły, iż
zamiast mieć innych władców, nie chcą żadnych, gdy
polscy robotnicy podjęli
trud budowy Polski Ludowej, gdy robotnicy w
Czechosłowacji w miejsce
nowego państwa kapitału,
z ruchu oporu przeciwko
niemieckiemu faszyzmowi
utworzyli demokrację ludową, gdy robotnicy we
wschodniej części Niemiec
postanowili, że lepiej by
istniały dwa państwa
niemieckie niż miało by
nastąpić
ponowne
utworzenie wielkich Niemiec
militaryzmu, ludobójstwa i
wojny – jednocześnie
uczyniły to, co mogły, aby
zapobiec nowej światowej
wojnie wielkich mocarstw.
Uczyniły to, co było jedyną

1944
Polska: puszcza nalibocka
Partyzanci
z różnych ugrupowań

Getto warszawskie

Warszawa

1943/44
Powstanie

w warszawskim getcie
i w Warszawie

Walka przeciwko
wojnie wymaga walki
o władzę proletariatu
Z tego doświadczenia
płynie nauka: jeśli chcesz
pokoju, musisz zwyciężyć
podżegaczy wojennych.
Aby podżegacze wojenni
zostali pokonani, świat
pracy musi przejąć władanie
nad gospodarką i społeczeństwem na rzecz ludu.
Nasze narody mają za
sobą to bolesne doświadczenie: gdy władza robotnicza zostaje pokonana,
zdradzona lub zdławiona,
gdy wojna wkracza w
nieunikniony sposób w
życie ludów, to pojawia się
ponowne zagrożenie wojną
światową wywołaną przez
burżuazyjno – imperialistyczne elity rządzące. Które z
wojen ostatnich dziesięcioleci miałyby miejsce wtedy,
gdyby istniała jeszcze
władza ludowa Związku
Radzieckiego, Chin, Polski,
Czechosłowacji, Węgier...?
Robotników i lud niegdyś
socjalistycznych krajów
ponownie pozbawili władzy
ci, których program oznacza
wojnę i zniszczenie. Niemiecki wielki kapitał i jego
państwo zaanektowały lepszą
część narodu - Niemiecką
Republikę Demokratyczną.
Bogactwa ludności jednej
trzeciej powierzchni ziemi
wpadły w ręce grabieżców
i maruderów, którzy za
bułkę z masłem przehandlowali je na rzecz wielkich
monopoli, w pierwszym
c.d. str. 2
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rzędzie niemieckich, które wykorzystują skradzioną
ludowi władzę do plądrowania przedsiębiorstw i
spółdzielni produkcyjnych. Przeżycie wyzyskiwaczom
i pasożytom zapewnia tylko prowadzenie imperialistycznych wojen o podział świata.

być pewni kontroli nad nimi. Trwa zaciekła walka
pomiędzy Ameryką i Niemcami o Polskę. Polscy
wyzyskiwacze po raz kolejny stawiają naród przed
zgubną alternatywą: ostateczne podporządkowanie
się tym, którzy posiadają już większą część kraju i
nią zarządzają albo podporządkowanie się tym,
O ile gorsze stało się przez to życie nas którzy wszystko to chcą zakwestionować. Czy
wszystkich? W krajach, których władcy siedzą przy Polska ponownie ma stać się dzieckiem, które
stole zastawionym jadłem,
wszyscy sobie wyszarpują?
WcZeśNiej
jak również w tych, które
Aż w końcu zostanie
Stocznia im. Lenina w rękach narodu
znalazły się w jadłospisie,
rozerwane? Gdy ostatnio
jako potencjalne cele aneksji,
polska burżuazja zadała się
agresji i presji ekonomicznej,
z niemieckim imperializmem,
zgodnie z podziałem kondoprowadziło to do wojny, w
tynentu dokonanym przez
wyniku której kraj zamienił
byłego polskiego premiera
się w pustynię i zginął co
Tuska. O ile bardziej niepiąty Polak.
pewna jest nasza przyszła
Jeszcze nie mają odwagi
egzystencja? O ile gorsze
na wielką wojnę. Również
wyżywienie? O ile niższa
przypominają sobie: po
płaca? Plaga śmieciowych
każdej z ich wojen światumów o pracę i leasingu
owych kolejna jedna szósta
pracowniczego, wprowadzczęść ziemi jednoczyła się
ona przez niemieckich monopod czerwonym sztandarem
polistów sięgająca po Polskę
robotników, chłopów i ludu
i Republikę Czeską, objawiła
pracującego.
się już dawno w postaci
działań stanowiących przyRobotnicy i lud pracujący
gotowanie do wojny przeciwobecnie jeszcze nie są w
ko robotnikom w fabrykach
stanie zagwarantować
RFN i zaanektowanej NRD.
pokoju.
Tym pilniej musimy
Wielkie rzesze pracujących,
PóźNiej
sobie
przypomnieć
naukę,
w tym setki tysięcy polskich
Stocznia im. Lenina w rękach kapitalistów
którą niegdyś wynieśli
pracowników,
ponoszą
robotnicy, wyniosły społeczogromne trudy, aby utrzymać
eństwa. Dopiero wtedy,
przy życiu i zapewnić
gdy ponownie podejmiemy
podstawowe, najskromniejwalkę o władzę sprawsze warunki swoim rodzinom.
owaną przez lud pracujący,
Około 2,2 miliona z nich
będziemy
w
stanie
zdecydowało
się
na
unicestwić wojnę!
opuszczenie nieprzyjaznego
rodzinnego kraju, aby gdzie
Podejmując w naszych
indziej stać się obiektem
krajach walkę przeciwko
wyzysku.
wyzyskowi, uciskowi i wojnie,
Nędza w naszych krajach
postanowiliśmy nie pozooraz wojna mają wspólne
stawać jedynie przy papierkorzenie: społeczeństwo
owych rezolucjach i deklaraoparte na wyzysku, którego
cjach solidarności międzywładcy mogą opóźnić swój
narodowej. Rozpoczęliśmy
zbliżający się kres tylko
jednoczenie się ponad
poprzez wojnę.
granicami, aby tym razem
zapobiec ludobójstwu.
Wojna światowa
Nie tylko dla historycznego hołdu, lecz nauk
zagraża nam coraz wyraźniej
płynących z wydarzeń 8 i 9 maja 1945 roku, my Coraz częściej słychać głosy ministrów wojny, bojownicy o pokój z Polski, Republiki Czeskiej,
prezydentów i kanclerzy, zaborców surowców i Republiki Federalnej Niemiec i zaanektowanej
terenów, monopoli, wielkich banków, grabieżców i Niemieckiej Republiki Demokratycznej przespekulantów. Jak można ich nie słyszeć? W prowadzimy od Berlina do Warszawy antywojenny
ubiegłym stuleciu świat imperializmu i kapitału pochód pod hasłem „Walka klas zamiast wojny
dwukrotnie stał się beczką prochu, także na naszym światowej“.
kontynencie, który wojny światowe XX wieku okupił
Przyłączcie się.
80 milionami ofiar.
demonstrujcie razem z nami.
Przeciwnicy imperialistycznej wojny i militaryzmu
W 70 rocznicę wyzwolenia
niemieckiego są zmuszeni stwierdzić, że ich władcy
spod faszyzmu hitlerowskiego
wchodzą ponownie w fazę agresji. Polska, Republika
jedźcie z nami
Czeska, Węgry stały się ich wasalami. Wysyłają oni
- z Berlina do Warszawy!
do tych krajów swoją policję i wojsko. Nagle przestają

Deklaracja akcji jedności
RFN, zaanektowana NRD, Rzeczpospolitą Polską, Republika Czeska
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinationsausschuss der
Vierten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik, Freie Deutsche Jugend, 25 IG Metall Vertrauensleute und Betriebsräte von Mercedes Werk
Bremen, IG Metall Vertrauensleute Jungheinrich Norderstedt, IG Metall-Vertrauenskörperleiter manroland Offenbach, IG Metall Kollegen Mercedes Benz, Werk Wörth - GLC
Germersheim, Jugendaktionsausschuss - Notstand der Republik, Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz, Agitproptruppe Roter
Pfeffer und Mitglieder des Bertolt Brecht Jugendprojekts Bremen, Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. (annektierte DDR) und weitere, Tschechische Republik: Klub českého
pohraničí (Klub des tschechischen Grenzlandes), Komunistický svaz mládeže (Kommunistischer Jugendverband), Vojácí proti válce (Soldaten gegen den Krieg) usw., Republik
Polen: Komunistyczna Partia Polski (Kommunistische Partei Polens) usw.
Międzynarodowa akcja antywojenna „Walka klas zamiast wojny światowej“

8 maja do 22 maja 2015 r.

z BeRliNa do WaRsZaWy
W 70 rocznicę
wyzwolenia

spod niemieckiego faszystowskiego barbarzyństwa

8 Maja
Berlin
Słubice
Zielona Góra
9 Maja
Bolesławiec
Legnica
10 Maja
Legnica
Wałbrzych
Bolków
11 Maja
Wrocław
12 Maja
Wrocław
Opole
13 Maja
Opole

Zdzieszowice
KędzierzynKoźle
Gliwice
Bytom
14 Maja
Bytom
Zabrze
Gliwice
Ruda Śląska
15 Maja
Bytom
Chorzów
Katowice
Sosnowiec
Dąbrowa
Górnicza
Będzin
Siemianowice

Śląskie
Bytom
16 Maja
Bytom
17 Maja
Częstochowa
18 Maja
Częstochowa
Bełchatów
Lodz
19 Maja
Lodz
Łowicz
Warszawa
20 - 22 Maja
Warszawa
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Chcesz walczyć z nami,
daj znać:
Komunistyczna Partia Polski
skr. poczt. 154,
41-300 Dąbrowa Górnicza
E-Mail: granma1@wp.pl

spendenkonto:
C. Waldenberger Frankfurter Sparkasse Konto-Nummer: 1253733021 BLZ 50050201
Kennwort:
HIMMLISCHE VIER
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“.
Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstr. 14-16, 10178 Berlin, Tel.: 030-24009505
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Druck und Verlag: Das Freie Buch GmbH, Tulbeckstr. 4f, 80339 München, April 2015
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tragizm działań wojennych
Popieramy międzynarodową inicjatywę „Walka klas zamiast wojny
światowej“, przejazd przez Polskę z apelem przeciwko wojnie.
Ponieważ nasi rodzice przeżyli pierwszą wojnę światową, my drugą
wojnę światową, wiemy jaki koszmar przeżywają cywile, dzieci i cały
naród, zmagając się z tragizmem działań wojennych.
Środowisko byłych
Żołnierzy Armii Ludowej

deklaRacja
Uczestnicy spotkania z dni 28/29.1.2012 w Monachium odbierają je jako pierwsze
z serii wielu międzynarodowych spotkań w ramach akcji „Walka klas zamiast
wojny światowej”, które miałyby służyć trwającej wiele lat kontynuacji akcji.
Na początek jeszcze w tym roku w rocznicę postanowienia „Dyktatu
monachijskiego” z roku 1938 w tym samym budynku, w którym dyktat
podpisano, w dawnym „budynku Führera”, a obecnie siedzibie Wyższej Szkoły
Teatralnej i Muzycznej w Monachium, miałaby odbyć się zorganizowana
impreza, której uczestnikami byliby reprezentanci Czech, Polski oraz Niemiec.
W kolejnym roku, tj. w roku 2013, w siedemdziesiątą piątą rocznicę
haniebnego „Dyktatu monachijskiego” z Monachium do Pragi przemaszeruje
pochód akcji „Walka klas zamiast wojny światowej”. W miarę możliwości
również tym razem organizowany przez jedność akcji z Czech, Polski i Niemiec.
W siedemdziesiątą piątą rocznicę rozpoczęcia Drugiej Wojny Światowej,
czyli w roku 2014, pochód akcji „Walka klas zamiast wojny światowej” miałby
rozpocząć się w Gdańsku, poprzez Warszawę i dalej przez Polskę. I znów
organizacją zajęłaby się jedność akcji z trzech krajów.
Uczestnicy spotkania z dni 28/29.1.2012 w Monachium świadomie
przystępują do takiego wieloletniego planowania,
- ponieważ pomiędzy „Dyktatem monachijskim“ z roku 1938 a napaścią
Niemiec na Polskę w dniu pierwszego września 1939 istnieje bezpośredni
związek,
- Czechy i Polska dzisiaj znów na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej
poddawane są infiltracji ze strony imperializmu niemieckiego,
- w efekcie utrzymującego się kryzysu gospodarczego wzrasta niebezpieczeństwo, że imperialiści dążyć będą do ponownej wojny.
Przed taką ewentualnością akcja „Walka klas zamiast wojny światowej”
chce i powinna ostrzegać narody Czech, Polski oraz wszystkie inne kraje
zagrożone widmem imperializmu niemieckiego. Ponadto zaangażowani w
akcję chcą i powinni ostrzegać sam naród niemiecki przed ponowną zgodą
na wysyłanie swoich ludzi na wojnę przeciwko innym narodom. Tym samym
akcja i jej przygotowanie służą bezpośrednio zacieśnianiu przyjaźni narodów
i pozostają w ramach długiej tradycji międzynarodowości proletariackiej.
Monachium, dnia 29.1.2012
Międzynarodowy pochód akcji „Walka klas zamiast wojny światowej“
podejmie z okazji 70 rocznicy oswobodzenia spod faszyzmu hitlerowskiego
przejazd z Republiki Federalnej Niemiec do Polski rozpoczynający się 8/9
maja 2015 roku. Dzień 8/9 jest w świadomości narodów świadectwem tego,
iż niemiecki imperializm może zostać pokonany – pod przywództwem
rewolucyjnej klasy robotniczej.
W celu przygotowania do pochodu oraz dla pozyskania kolejnych
towarzyszy walki począwszy od jesieni 2014 roku odbywać się będzie co
miesiąc w innym mieście, głównie w Republice Federalnej Niemiec, przez 3
do 4 dni pochód akcji złożony z trzech alegorycznych pojazdów. Inaugurację
stanowić będzie w dniu 1 września 2014 roku wystąpienie pochodu oraz
Międzynarodowej Akcji Jedności w Görlitz - Zgorzelcu, gdzie odbędzie się
również międzynarodowe wydarzenie akcji jedności wraz z towarzyszami
walki przeciwko wojnie z Republiki Federalnej Niemiec, zaanektowanej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z Polski oraz z Republiki Czeskiej.
Praga, 4 czerwca 2014
RFN i zaanektowana NRD:
Aktionsbüro „Das Begräbnis oder
DIE HIMMLISCHEN VIER“
Heinz Klee
Kierownik biura akcji, Kierownik delegacji
Stefan Eggerdinger
Henrich Rosenfeld

Arbeiterbund für den
Wiederaufbau der KPD
Helge Sommerrock
Komitet wykonawczy Komitetu Centralnego,
Kierownik delegacji

Arbeits- und Koordinationsausschuß
der ersten/vierten Arbeiter- und
Gewerkschafter-Konferenz
gegen den Notstand der Republik

Revolutionärer
Freundschaftsbund
Gerd Hommel
Przewodniczący

Republika Czeska:
Klub českého pohraničí
(Klub Czeskiego Pogranicza)
Karel Janda
Przewodniczący Rady Narodowej, Kierownik delegacji
Zbyněk Cincibus
Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowej
Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička
Członek Rady Narodowej

Komunistický svaz mládeže - KSM
(Komunistyczny Związek Młodzieży)

Ingo Franke
Kierownik delegacji
Roman Münzer
Paul Packulat

Ondrej Kazik
Członek Rady Narodowej

Freie Deutsche Jugend

Generál Ing. Michal Gondek
Członek kierownictwa Republiki stowarzyszenia
obywatelskiego Żołnierze przeciwko wojnie

Vojaci proti válce
(Żołnierze przeciwko wojnie)

Julia Nanninga
Zentralrat (Rada Centralna), Kierownik delegacji
German Lolajew

Jugendaktionsausschuß
Notstand der Republik

Rzeczpospolitą Polską:
Komunistyczna Partia Polski

Michael Wildmoser

Prezydium:

Thomas Schmitz-Bender (kierownictwo), Heinz Klee

Po 29 stycznia deklaracja została przyjęta przez organy kierownicze wszystkich organizacji, które
wysłały swoich delegatów na konferencję, i uznana za podstawę ich dalszych działań.

2011:
zaanektowana NRD, Rzeczpospolitą Polską, Republika Czeska

