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III Kongres Konfederacji Polski Niepodległej przyjmuje i zatwierdza poniższe
uchwały, uznając je za wytyczne działania dla Rady Politycznej i wszystkich komórek
organizacyjnych KPN

W obliczu narodowych zagrożeń1
Pełne rozwiązanie wszystkich polskich problemów będzie moźliwe dopiero w
warunkach niepodległej Rzeczypospolitej. Bez głębokich zmian politycznych i
odsunięcia od władzy PZPR nawet najbardziej spektakularne reformy nie przyniosą
oczekiwanych rezultatów. W pełni tego świadomi, widzimy palącą potrzebę
rozwiązywania juź dziś szeregu bieźących problemów. Bagatelizowanie ich i
odkładanie na póżniej moźe spowodować trwałe szkody, niemoźliwe do usunięcia
nawet w warunkach niepodległej Rzeczypospolitej.
OCHRONA SRODOWISKA. Srodowisko naturalne w Polsce naleźy do
najbardziej zagroźonych i najszybciej niszczonych na świecie. Śląsk, który jest
najbardziej zatrutym obszarem w Europie, stoi na progu zagłady biologicznej. Nasila
się rabunkowa eksploatacja bogactw naturalnych kraju (woda, ziemia, węgiel, miedż,
siarka, itp.). Tylko stworzenie systemu skutecznej kontroli społeczeństwa nad
działalnością odpowiednich dziedzin gospodarki moźe powstrzymać dalsze niszczenie
środowiska i zasobów naturalnych kraju.
OCHRONA POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO. Na plan pierwszy
wysuwa się problem ochrony źycia i zdrowia obywateli. Polska ma najwyźszy w
Europie wskażnik umieralności męźczyzn w wieku produkcyjnym oraz śmiertelności
niemowląt. W wyniku Ustawy o przerywaniu ciąźy z 1957r. i przymusu
ekonomicznego uśmiercono ponad 20milionów nienarodzonych Polaków. Coraz
cięźsze warunki źycia i brak perspektyw powodują masową emigrację na Zachód.
Szczególnie drastycznie zjawiska te występują na Śląsku. Konieczne jest
natychmiastowe i radykalne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną, programy
społeczne, poprawę stopy źyciowej i warunków pracy, rozbydowę bazy
mieszkaniowej. Inaczej grozi nam degradacja wśród cywilizowanych narodów świata.
OCHRONA INTEGRALNOŚCI TERYTORIALNEJ. Jest ona powaźnie
naruszona przez obecność jednostek wojskowych ZSRR w faktycznie
eksterytorialnych, rozległych terytorialnie bazach oraz przez bezprawne anektowania
przez NRD akwenów morskich obejmujących kotwicowiska i drogę wodną
prowadzącą do portów w Swinoujściu i Szczecinie.
Konfederacja Polski Niepodległej deklaruje gotowość współdziałania z
wszystkimi w działaniach zmierzających do likwidacji wszystkich tych wielkich
zagroźeń. Będziemy propagowaći inspirowaćwszelkieruchyspołecznych dąźących do
ich likwidacji. Gotowi jesteśmy popierać takie dorażne rozwiązania prawne i
polityczne, które będą miały wpływ na ograniczanie narodowych zagroźeń.
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Wolnosci gospodarcze i spoleczne2
Przemiany , jakie następują w rozwiązaniach prawnych PRL stwarzają
sytuację, w której nastąpić moźe częściowe uwolnienie niektórych grup społecznych
od zaleźności wobec państwa. Konsekwentna i zdecydowana obrona i poszerzenie tej
niezaleźności w prostej linii prowadzi do niepodległości. Zwiększa zaangaźowanie
społeczeństwa i umoźliwia organizowanie go w niezaleźne struktury.
Mamy pełną świadomość ,źe wszelkie ustępstwa władz w róźnych dziedzinach
źycia społecznego są wynikiem zdecydowanej postawy społeczeństwa,
wyeksponowanej szczególnie w ostatnich falach strajków i masowych manifestacjach.
Władze pod presją narodu ustąpiły nieznacznie tak w sferze gospodarczej (skup i
przetwórstwo płodów rolnych, prywatna przedsiębiorczość), jak społecznej (rozmowy
z ,,Solidarnością'', ustępstwa w rejestrowaniu stowarzyszeń). Nie zamierzają jednak
dokonać jakiegokolwiek zasadniczego ustępstwa w sferze politycznej.
Dlatego nie mamy złudzeń : źadne cząstkowe reformy nie rozwiąźą problemów
Polski i Polaków. Przejście od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej
musi się odbyć dynamicznie i w maksymalnie krótkim czasie. Ta władza takich reform
przeprowadzić nie moźe. Musi to zrobić rząd obdarzony zaufaniem społecznym i
uwolniony od dominacji ZSRR - rząd Niepodległej Rzeczypospolitej. Mając jednak na
uwadze, źe sprawie niepodległości słuźy niezaleźność gospodarcza społeczeństwa od
władzy, Konfederacja Polski Niepodległej będzie bronić tej niezaleźności, która juź
została przez społeczeństwo wywalczona i budować tam, gdzie jej jeszcze nie ma.
I Rolnictwo.
1. Naleźy zdecydowanie bronić wolnego skupu i przetwórstwa płodów rolnych,
zniesienia przydziałów węgla oraz walczyć o zniesienie przydziałów na inne środki
produkcji i równouprawnienie wszystkich sektorów w dostępie do nich.
2. Naleźy walczyć o zniesienie dotacji państwowych dla PGR i państwowego
przetwórstwa, a przeznaczenie tych pieniędzy na kredyty dla rolników indywidualnych
i prywatnych przedsiębiorców.
3. W celu zniesienia polityki kolektywizacji naleźy dąźć do zniesienia podatku
emerytalnego na wsi.
II. Prywatna wytwórczość, handeli i uusługi.
1. Władze , uznając , źe siła grupy społecznej związanej z prywatną inicjatywą
moźe być dla niej grożna, będą chciały róźnymi zabiegami ograniczyć wolność
gospodarczą tej grupy. Doskonale znamy losy kolejnych ,,zielonych świateł'' dla
rzemiosła w histirii PRL.
2. Dlatego naleźy bronić interesów tej grupy dla dobra całego społeczeństwa i
przeciwstawiać się w sposób zorganizowany represyjnej polityce podatkowej, cenowej
i zaopatrzenia w środki produkcji. Naleźy walczyć o równouprawnienie wszystkich
sektorów gospodarki, od prywarnego po państwowy.
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III Budownictwo mieszkaniowe.
1. Nie jest prawdą , źe problem mieszkaniowy jest nie do rozwiązania w
Polsce. Jest on nie do rozwiązania w Polsce komunistycznej, dlatego nie moźemy
pozostawić go w rękach komunistów. Naleźy stworzyć silną grupę nacisku opierając
się na młodym pokoleniu nie mającym przed sobą źadnych perspektyw.
2. Celem tej grupy byłaby walka o wolną produkcję i handel materiałami
budowlanymi, ograniczenie w tej dziedzinie obciąźeń podatkowych do minimum,
zniesienie dotacji dla państwowych przedsiębiorstw budowlanych a przeznaczenie
tych pieniędzy dla prywatnych przedsiębiorców i dla rodzin pragnących budować,
zniesienie ograniczeń dla spółdzielczości mieszkaniowej (40% mieszkań
przeznaczonych jest dla wojska i milicji).
3. Ponadto we wszystkich tych dziedzinach naleźy walczyć o wolność w
tworzeniu banków komercyjnych i fundacji zagranicznych. Działania proponowane
przez nas nie uzdrowią polskiej choroby, dopóki będziemy rządzeni według
komunistycznych schematów pod bacznym okiem ZSRR. Celem tych działań jest
zwiększenie zaangaźowania społecznego w walkę o wolności gospodarcze i
polityczne, o gwarancje tych wolności - niepodległą i demokratyczną Polskę.
Tylko odwaźne , konsekwentne i zorganizowane działania duźej części
społeczeństwa mogą nam przynieść sukces. Takie działania moźna prowadzić w
oparciu o sprawną i niezłomną siłę polityczną.
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Odzyskanie wojska dla narodu3
Podejmiemy starania o odzyskanie LWP dla interesów narodowych.
Wyciągamy przyjazną rękę do naszych rodaków słuźących w róźnych formacjach Sił
Zbrojnych PRL z gorącym pragnieniem pojednania, oraz wspólnych działań o
odzyskanie niepodległości i dobrobytu naszego narodu.
Pragniemy aby niepodległa Trzecia Rzeczpospolita miała silne, nowoczesne
wojsko, którego jedynym celem będzie obrona granic Polski.
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Apel do srodków masowego przekazu
Przedstawiciele wszystkich Obszarów i Okręgów KPN z terenu całego kraju,
zebrani na obradach III Kongresu KPN ą p e l u j ą do niezaleźnych środków przekazu
w kraju i za granicą, a w szczególności do radiostacji zagranicznych, nadających
programy w języku polskim, oraz osób w nich zatrudnionych i współpracujących - o
równe traktowanie wszystkich ugrupowań opozycyjnych w Polsce.
Zrozumiałe zróźnicowanie programów informacyjnych i publicystycznych,
wynikające z preferencji politycznych Waszych sponsorów i swobodnej oceny przes
Was wagi prezentowanych tematów nie powinno przyczyniać się do wypaczenia
obrazu rzeczywistości politycznej kraju w świadomości społecznej.
Wspaniała rola przełamywania zapór, jakie totalitarna władza stawia przy
tworzeniu opinii publicznej w Polsce, spełniana przez Was od dziesięcioleci z tak
wielkimi rezultatami, uwypukli się tym bardziej, jeśli potraficie z całkowitą
bezstronnoscią przedstawiać wszystkie wydarzenia i przekazywać wszystkie
niezaleźne poglądy, jakie przedstawiciele poszczególnych kierunków myślenia
politycznego wyraźają w kraju. Zbytnie koncentrowanie się na jednym tylko
ugrupowaniu opozycyjnym, nawet najbardziej zasłuźonym, i forytowanie jednego
tylko programu rozwiązywania polskich problemów, choćby wydawało się Wam
najbardziej słuszne - prowadzi do narzucania opinii publicznej nadmiernie
zunifikowanych poglądów. Dziś, gdy niezaleźne środki przekazu w kraju rozwinęły się
tak bardzo, rygory cenzury słabną, a totalitarne urabianie opinii publicznej na jeden
model całkowicie załamało się - podobne postępowanie przyczynia się do podwaźenia
wiarygodności najbardziej masowych serwisów informacyjnych - z oczywistą szkodą
dla interesu społecznego.
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Prawa mniejszosci narodowych4
Konfederacja Polski Niepodległej,której celem jest odzyskanie niezawisłości
państwowości polskiej, stoi na stanowisku, źe wyrazem samostanowienia narodu jest
powszechny ustrój demokratyczny. Podstawę tego ustroju stanowią niezbywalne prawa
człowieka i obywatela oraz wzajemna tolerancja i poszanowanie praw innych ludzi.
Będąc świadomi tego, źe niepodległość Polski moźemy uzyskać jedynie w jej
obecnych granicach wyraźamy równocześnie stanowisko, źe przyszłe granice
Rzeczypospolitej winny być granicami sprawiedliwymi, a więc etnicznymi, zgodnymi
z wolą ludzi zamieszkałych na danym terenie.
Obecnie na obszarze PRL znajduje się kilka grup mniejszości narodowych, są
to: Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Źydzi,Słowacy, Niemcy, Cyganie i in. Przy czym za
jedyne kryterium przynaleźności do określonej grupy mniejszościowej KPN uznaje s a
m o o k r e ś - l e n i e narodowe. Wprawdzie łamanie praw człowieka pzez władze
PRL jest powszechne wobec wszystkich obywateli, lecz szczególnie wyrażnie
ujawniało się w stosunku do mniejszości narodowych. Jest to świadoma polityka
satelickich wobec Kremla władz komunistycznych PRL,zmierzająca do podtrzymania
nieufności, niechęci a często i nienawiści pomiędzy Polakami a innymi narodami,
zwłaszcza złączonymi z nami więzami historycznymi.
Zdając sobie sprawę z naszej odpowiedzialnośći za los tych narodów
Konfederacja Polski Niepodległej domaga się i źąda przestrzegania przez władze PRL
praw mniejszości narodowych. W szczególności prawa do zachowania własnej
toźsamości narodowej i nieskrępowanego rozwoju kulturalnego poprzez:
1. pomoc z zakładaniu i prowadzeniu szkół stopnia podstawowego i średniego
w języku narodowym; w przypadku mniejszości narodowych rozproszonych na
obszarze PRL zakładanie i prowadzenie internatów szkolnych,
2. swobodne wyznawanie własnej religii, posiadanie własnych kościołów i
stowarzyszeń religijnych,
3. zakładanie własnych partii politycznych i wysuwanie własnych kandydatów
w wyborach do sejmu,
4. łączenie się w samorządne stowarzyszenia oświatowe, kulturalne, społeczne
i samopomocy,
5. swobodny wybór miejsca zamieszkania, tak na terenie PRL jak i poza jej
granicami.
Na terenach o zdecydowanej przewadze etnicznej jakiejś grupy narodowej
konieczne jest tworzenie autonomicznych jednostek administracyjnych.
Konfederacjia Polski Niepodległej solidaryzuje się ze wszystkimi
mniejszościami narodowymi zamieszkałymi na terenie PRL i popiera ich dąźenia
mające na celu doprowadzenie do przestrzeganie przez władze PRL naleźnych im
praw, a które są określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.
Dąźąc do całkowitego respektowania praw innych grup narodowych na
terytorium Polski, KPN równocześnie domaga się przestrzegania tych samych praw
Polaków zamieszkałych poza granicami PRL, w tym prawa do posiadania własnych
obwodów i rejonów autonomicznych na terenie ZSRR i CSRS.
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Ułoźenie stosunków przyjażni miedzy źyjącymi w tej części Europy narodami,
co wymaga ustalenia granic opartych o o kryteria etniczne - nie uzasadnia ani nie
uprawomocnia jakiegokolwiek zaboru, dokonanego po 31 sierpnia 1939 r. przez
państwo zewnętrzne, a w szczególności nie przyznaje mu prawa do zniewolenia
jakiegokolwiek innego narodu i pozbawienia go prawa do samodzielnego bytu.
Apelujemy zwłaszcza do Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców,
zamieszkałych na terenach mieszanych etnicznie po obu stronach granicy
jałtańskiej,aby potrafili wznieść się ponad trudną przeszłość i wzajemną nieufność i
nawiązali szczerą i bliską współpracą.
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