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W Polsce nieub³aganie na
rasta kryzys gospodar-
czy, socjalny, polityczny,

moralny. Jest to totalny kryzys
w³adzy, Pañstwa i Narodu. Skut-
ki tego kryzysu odczuwa siê co-
raz wyra�niej. Zbli¿a siê prze³om.
Albo w³adza do reszty zdestabili-
zuje Pañstwo i zaprzeda Naród
w obc¹ niewolê, albo naród zmie-
ni w³adzê i uratuje Polskê przed
rozk³adem i obc¹ dominacj¹.

Zapewne Naród ju¿ dawno
odsun¹³by sprzedajn¹ elitê poli-
tyczn¹, ale w³adzy uda³o siê og³u-
piæ czê�æ Narodu, a czê�æ zastra-
szyæ utrat¹ pracy, mieszkania i
wszelkich �rodków do ¿ycia. Po-
s³u¿y³o temu drastyczne i celowe

rozwarstwienie spo³eczeñstwa,
spo�ród którego 1,5% to ludzie
bardzo bogaci, niewyobra¿alnie
bogaci. S¹ to wielcy w³a�ciciele
oraz polityczno-finansowo-gospo-
darcza elita w³adzy wraz z rodzi-
nami. Dalsze 3,5% to ludzie bo-
gaci. Wiêkszo�æ z tych 5% spo³e-
czeñstwa zdoby³a swoje nadmier-
ne i niezas³u¿one bogactwo przez
rabunek Pañstwa i wspó³obywa-
teli. Dlatego s¹ oni  podpor¹ obec-
nego ustroju i w³adzy, która z ich
aprobat¹ zdradza Polskê i wyzy-
skuje Polaków.

Ale 30% obywateli ¿yj¹cych w
skromnym dostatku nie ma ju¿
tak wyra�nych powodów do zado-

Przez dwa dni: 2 i 3 czerwca
br.  Ko�ció³ �wiêtego Krzy-
¿a w Berlinie zape³niony

by³ po brzegi sêdziami, oskar¿y-
cielami, �wiadkami i publiczno-
�ci¹ z dziewiêtnastu krajów. Ze-
brani uczestniczyli w kolejnym
posiedzeniu Miêdzynarodowego
Spo³ecznego Trybuna³u, oskar¿a-
j¹cego sprawców wojny NATO
przeciw Jugos³awii. By³o to zgro-
madzenie szczególne, gdy¿ po³¹-

czy³o kilka wcze�niej zorganizo-
wanych trybuna³ów � z Wiednia,
Aten, Rzymu, Oslo, Londynu
wraz z nazywanym tu Trybuna-
³em S³owiañskim, który obrado-
wa³ do tej pory trzykrotnie: w
Jaros³awiu (Rosja), Kijowie
(Ukraina) i Belgradzie (Jugos³a-
wia).

G³ównym organizatorem Try-
buna³u Berliñskiego jest profesor
Wolfgang Richter, który pierwsze

g³o�ne posiedzenie trybuna³u zor-
ganizowa³ ju¿ w pa�dzierniku
1999 roku równie¿ w Ko�ciele
�wiêtego Krzy¿a.

Zebranych powitali; znana
dzia³aczka ruchu pokojowego
Laura von Wimmersperg  oraz
proboszcz Ko�cio³a �w. Krzy¿a
Jurgen Kwant. Obradom prze-
wodniczy³ wybitny specjalista
prawa miêdzynarodowego profe-

Znany i lubiany powszechnie
francuski pisarz Saint-
Exupery jest autorem

ksi¹¿ki pod tytu³em �Ziemia �
Ojczyzna ludzi. �I jak wiemy ta-
kie spojrzenie na Ziemiê to by³
jego codzienny punkt widzenia,
poniewa¿ jako pilot samolotu pa-
sa¿erskiego na co dzieñ tê ziemiê
oblatywa³. Nam ten tytu³ zawsze
siê podoba³ i co wiêcej wzbudza³
romantyczne skojarzenia, bo
wszyscy w g³êbi duszy tak to poj-

mujemy � Ziemia nasz dom, Zie-
mia nasza Matka. Zreszt¹ nie ja-
ka� samotna, zab³¹kana we
wszech�wiecie planeta lecz stano-
wi¹ca czê�æ wieczystego, nieogar-
nionego, tchn¹cego tajemnicz¹
si³¹ i urokiem Kosmosu.

W ten sposób, sami o tym nie
wiedz¹c zwi¹zani jeste�my niewi-
dzialn¹, my�low¹ nitk¹ z obra-
zem �wiata, odczuwanym przez
naszych praojców, niegdy� na roz-
leg³ych obszarach S³owiañszczy-

zny. Mówi nam o tym nasza tra-
dycja, nie tylko jak siê zwyk³o
uwa¿aæ ludowa i pogañska, lecz
równie¿ bogata i oryginalna s³o-
wiañska tradycja filozoficzna.
S³owianin pojmowa³ ca³o�ciowo
kosmos i ziemiê jako swoje natu-
ralne warunki ¿ycia. Wszystko to
w jego my�leniu mia³o charakter
intuicyjny, wynika³o z g³êbi jego
ja�ni, pojmowa³ siebie jako cz¹st-

W dniach 19 - 21 maja w
Warszawie odby³ siê
Kongres Rolniczo-Eko-

logiczny zorganizowany przez
AWI - Animal Welfare Institute.
Tematem obrad by³a ekspansja
koncernu Smithfield Foods pro-
wadz¹ca do zdominowania ho-
dowli, przetwórstwa i rynku miê-
snego w Polsce. Obok polskich i
amerykañskich dzia³aczy ekolo-
gicznych obecni byli tak¿e rolni-
cy z ró¿nych krajów, filozofowie,
publicy�ci, politycy, weterynarze
oraz dzia³acze zwi¹zkowi.

Kampaniê  przeciwko koncer-
nowi Smithfield porównaæ mo¿-
na do �cigania przestêpcy przez
szeryfa  poza granicami swojego
stanu, albo z akcj¹ epidemiolo-
gów przestrzegaj¹cych przed roz-
przestrzenianiem siê gro�nego
wirusa na terenach dot¹d zaraz¹
nie objêtych. Smithfield maj¹cy
coraz wiêksze k³opoty z wymia-
rem sprawiedliwo�ci i opini¹ pu-
bliczn¹ w USA przenosi siê jak
wirus w inne miejsce, s³absze, nie
tylko nie uodpornione na choro-
bê jak¹ s¹ tego typu �inwestycje
obcego kapita³u�, ale wrêcz ni¹
zafascynowane. Oczywi�cie cho-
dzi o III RP wiêc AWI przyjecha-

³o za poszukiwanym Smithfield
do Polski po tym jak koncern ten
przej¹³ wiêkszo�æ akcji najwiêk-
szej polskiej firmy przetwórstwa
rolnego Animexu i og³osi³, ¿e:
�Polska hodowla trzody jest pod
wieloma wzglêdami podobna do
amerykañskiej hodowli trzody
sprzed 30 lat. Wierzymy w to, ¿e
strategie którymi kierowali�my
siê w Stanach Zjednoczonych,
sprawdz¹ siê równie dobrze lub
lepiej w Polsce i w Europie.�

Amerykañscy go�cie opowia-
dali, bogato ilustruj¹c swe wypo-
wiedzi szokuj¹cymi slajdami i fil-
mami na czym polegaj¹ te �stra-
tegie� i jakie fatalne skutki wy-
nikaj¹ z ich wdra¿ania dla przy-
rody i ludzi. Mówiono nie tylko o
skutkach zdrowotnych jakie po-
woduje spo¿ywanie miêsa nafa-
szerowanego antybiotykami i
hormonami. Jak napisa³ Tom
Garrett strategie i praktyki fir-
my Smithfield to przede wszyst-
kim korupcja ¿ycia politycznego
przez finansowanie kampanii
wyborczych lokalnych polityków,
którzy pó�niej �dziwnym trafem�
podejmuj¹ korzystne dla firmy
decyzje np. wy³¹czaj¹c gminy w

Oskar¿enia w Ko�ciele �wiêtego Krzy¿a

NIE TYLKO GLOB ALE KOSMOS
Barbara Krygier

(Wyst¹pienie na Miêdzynarodowej  Konferencji �Cywilizacja S³owiañska w XXI wieku�
-  Sankt Petersburg, 30 maja 2000 roku)

Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Ekolodzy kontra Smithfield
Dokoñczenie na stronie 2

Dokoñczenie na stronie 5 Dokoñczenie na stronie 4

Dokoñczenie na stronie 8

Obrady Trybuna³u d/s Przestêpstw NATO w Jugos³awii, Berlin 2-3 czerwca
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Boles³aw Tejkowski

Dokoñczenie na stronie 3

wolenia i popierania w³adzy. Na-
tomiast 50% obywateli ¿yj¹cych
w biedzie, poni¿ej minimum so-
cjalnego oraz 15% ¿yj¹cych w
nêdzy i g³odzie poni¿ej minimum
biologicznego ma wszelkie powo-
dy, aby d¹¿yæ do zmiany w³adzy.
Jest to 2/3 Narodu Polskiego - 26
milionów ludzi niezadowolonych
i zagro¿onych. Wielka to si³a, ale
jak dot¹d bierna i niezorganizo-
wana, nie�wiadoma i zastraszo-
na, a co najgorsze - trac¹ca wia-
rê w mo¿liwo�æ zmiany na lepsze.
Te masy Polaków za³ama³a zdra-
da obietnic solidarno�ciowych
przez solidarno�ciow¹ w³adzê.

W tej paskudnej sytuacji, w
atmosferze fa³szywych obietnic i
k³amstw oraz terroru psychiczne-
go i materialnego, w³adza niemal
bez oporu zlikwidowa³a PGR-y
oraz wiele kopalñ i fabryk, wy-
przeda³a za bezcen obcemu kapi-
ta³owi wiêkszo�æ banków, fabryk
i domów handlowych, setki tysiê-
cy hektarów ziemi. Niemal bez
oporu zmniejszy³a o po³owê pro-
dukcjê, skazuj¹c 2/3 Narodu na
biedê i nêdzê, pozbawi³a pracy 5
milionów Polaków, skaza³a na
bezdomno�æ 500 tysiêcy Polaków.
Bez wiêkszego oporu uda³o siê jej
wmontowaæ Polskê we wrogie
nam NATO. Na skutek tego, z li-
cz¹cego ju¿ tylko 180 tysiêcy ¿o³-
nierzy Wojska Polskiego ma do
koñca roku odej�æ 50 tysiêcy ofi-
cerów, w tym przede wszystkim
8 tysiêcy oficerów - majorów, pod-
pu³kowników, pu³kowników i ge-
nera³ów. Pozostali oficerowie
musz¹ znaæ jêzyk angielski. Woj-
sko Polskie przestanie byæ kiero-
wane przez Polaków, którzy mog¹
byæ tylko porucznikami i kapita-
nami. Majorami, pu³kownikami i
genera³ami maj¹ byæ Niemcy i
Amerykanie. Tak spreparowane
Wojsko Polskie nie jest obroñc¹
niepodleg³o�ci Polski, lecz kiero-
wan¹ przez obcych struktur¹
agresji na inne Kraje.

Brak oporu Narodu rozzu-
chwala w³adzê, która wbrew pol-
skim interesom narodowym po-
spiesznie wpycha Polskê do Unii
Europejskiej. W³adza dobrze wie,
¿e Polska samodzielna mo¿e od-
zyskaæ gospodarkê sprzedan¹
bezprawnie obcemu kapita³owi.
Po wej�ciu do UE bêdzie to nie-
mo¿liwe. Nie tylko nie odzyska-
my sprzedanych obiektów gospo-
darczych, ale stracimy resztê
bankowo�ci, przemys³u i handlu
oraz wiêkszo�æ ziemi ornej. Stra-
cimy ca³¹ w³asno�æ na Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych. Bo-
wiem UE nie uznaje dzier¿awy
wieczystej, jak¹ maj¹ Polacy na
tych ziemiach. Uznaje natomiast
przedwojenne prawo w³asno�ci

Niemców. Polakom za� nie mo¿-
na w miejsce dzier¿awy wieczy-
stej przyznaæ prawa w³asno�ci, bo
wed³ug Trybuna³u Konstytucyj-
nego jest to niezgodne z Konsty-
tucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Nawet Trybuna³ Konstytucyjny w
Polsce okaza³ siê proniemiecki i
tym samym przes¹dzi³, ¿e po wej-
�ciu Polski do UE ca³a w³asno�æ
na naszych Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych bêdzie odebrana
Polakom i przekazana Niemcom.

Jak by tego by³o ma³o, prezy-
dent Kwa�niewski podczas poby-
tu z koñcem maja br. w Izraelu
obieca³ zwróciæ ¯ydom nierucho-
mo�ci w Polsce. Ich roszczenia
obejmuj¹ 1/3 nieruchomo�ci,
g³ównie domów i fabryk. Tyle
samo wynosz¹ roszczenia Niem-
ców, obejmuj¹ce równie¿ ziemiê.
Pozosta³¹ 1/3 nieruchomo�ci w
Polsce obiecuje sobie przej¹æ Unia
Europejska. Jest to próba gospo-
darczego i maj¹tkowego rozbioru
Polski. Warto tu przypomnieæ
prezydentowi Kwa�niewskiemu,
próbuj¹cemu metod¹ Zag³oby
darowaæ nieswoje, ¿e Polska jest
wy³¹cznie i tylko w³asno�ci¹
wszystkich obywateli polskich, a
nie Niemców czy ¯ydów w Izra-
elu b¹d� w innych Krajach �wia-
ta.

Nikt z Polaków nie mo¿e mieæ
ju¿ ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e po
wst¹pieniu do UE Polska straci
niepodleg³o�æ i bêdzie uzale¿nio-
n¹ od Zachodu koloni¹, od której
odpadn¹ Ziemie Odzyskane. Po-
lacy bêd¹ traktowani jak najni-
¿ej op³acana si³a robocz¹. Ju¿ s¹
tak traktowani w przedsiêbior-
stwach w Polsce wykupionych
przez Zachód i za byle co wyrzu-
cani z pracy przez zachodniego
kapitalistê. Po to miêdzy innymi
jest bezrobocie, by obcy w³a�ciciel
zmusza³ Polaków do pracy za
najni¿sze wynagrodzenie. Do tego
w³a�nie w³adza chce zmusiæ gór-
ników. Wypowiedzenie z koñcem
maja br. zawartego w 1991 roku
ponadzak³adowego uk³adu zbio-
rowego pracy dla pracowników
górnictwa wêgla kamiennego ma
odebraæ górnikom ich ciê¿ko wy-
pracowane przywileje, odebraæ
14-t¹ wyp³atê, obni¿yæ stawki
osobistego zaszeregowania i wy-
soko�æ wynagrodzeñ, przed³u¿yæ
czas pracy potrzebny do emery-
tury. Chodzi w sumie o znaczne
obni¿enie zarobków w górnictwie
i wiêksze eksploatowanie górni-
ków kosztem ich zdrowia i ¿ycia.
I robi siê to w bran¿y daj¹cej Pañ-
stwu wielki dochód i samowystar-
czalno�æ energetyczn¹. Przeciw-
ko tej antypolskiej i antypracow-
niczej decyzji zaprotestowa³ Wol-
ny Zwi¹zek Zawodowy �Sierpieñ

80�, organizuj¹c w kopalniach
strajk okupacyjny, a¿ do zwyciê-
stwa. Przewodnicz¹cy Komisji
Krajowej WZZ �Sierpieñ 80� po-
wiedzia³: �Ubijemy ³apy, wyci¹ga-
ne po przywileje górnicze. I bê-
dzie nam bez ró¿nicy, czy bêd¹ to
pracodawcy, pseudozwi¹zkowcy
lub inne pucybuty Banku �wia-
towego�.

W³adza robi wszystko, by�my
byli koloni¹ Zachodu. A Naród
musi zrobiæ wszystko, by Polska

by³a samodzielna i niepodleg³a.
Nie jest to ³atwe zadanie, bowiem
Polska prawie ju¿ nie ma w³a-
snych banków. Ma niewiele w³a-
snego przemys³u, ale niszczone
górnictwo jest jeszcze mocne i
polskie. Górnicy s¹ si³¹, która
mo¿e skutecznie ratowaæ nasz
Kraj. Polska ma jeszcze w³asn¹
ziemiê w rêkach polskich rolni-
ków. �Tyle Polski, ile ziemi w rê-
kach Polaków� - mówili nasi dzia-
dowie i ojcowie w czasie rozbio-
rów i podczas ustalania naszych
granic po I i II wojnie �wiatowej.
Dlatego o polsk¹ ziemiê i polskie-
go rolnika rozgorza³a obecnie
ostra walka. Bowiem bez opano-
wania ziemi, kapita³ zachodni nie
bêdzie w pe³ni panowaæ nad Pol-
sk¹. St¹d te¿, po w³¹czeniu Pol-
ski do UE, ma ulec likwidacji 80%
czyli 1,6 miliona gospodarstw rol-
nych, a ich ziemiê przejm¹ kapi-

ta³owe spó³ki zachodnie, g³ównie
niemieckie.

Rolnicy polscy wiedz¹ o tym i
nie chc¹ Unii Europejskiej. Zanie-
pokojone tym Bruksela i Berlin
przyst¹pi³y do intensywnego
przekonywania stronnictw ludo-
wych i rolniczych zwi¹zków za-
wodowych do integracji Polski z
UE. Licz¹ na to, ¿e ludowe stron-
nictwa i zwi¹zki rolnicze przeko-
naj¹ polskich rolników do korzy-
�ci wynikaj¹cych z wej�cia do UE.

Jak z tego wynika, rolnicy s¹ naj-
mocniejsz¹ przeszkod¹ dla UE w
ca³kowitym opanowaniu Polski.

W tej sytuacji mo¿na bez prze-
sady powiedzieæ, ¿e teraz wszyst-
ko zale¿y od rolników. Je�li zo-
stan¹ otumanieni  i zgodz¹ siê na
wej�cie do UE, to strac¹ ziemiê,
a wraz z nimi straci ziemiê Pol-
ska, trac¹c tym samym niepod-
leg³o�æ. Je�li rolnicy odrzuc¹ UE,
to uratuj¹ siebie  i Polskê, uratu-
j¹ swoj¹ i polsk¹ ziemiê.

Apelujemy do wszystkich pol-
skich rolników! Nie zgadzajcie siê
na integracjê Polski z Uni¹ Eu-
ropejsk¹!

Apelujemy do wszystkich stron-
nictw ludowych, do wszystkich rol-
niczych zwi¹zków zawodowych!
Odrzuæcie integracjê Polski z Uni¹
Europejsk¹ i namawiajcie do tego
wszystkich rolników!

Rolnicy polscy jak dot¹d nie
ulegli nikomu. Skutecznie oparli

siê zaborcom podczas rozbiorów,
Niemcom podczas wojny, komuni-
stom po wojnie. Skutecznie opr¹ siê
równie¿ Unii Europejskiej, ca³emu
temu nieludzkiemu globalizmowi
zachodniemu, który jest nowym
totalitaryzmem, nowym faszy-
zmem.

W tej pogarszaj¹cej siê sytuacji,
coraz wiêcej Polaków zadaje sobie
pytanie: Kto rz¹dzi Polsk¹? W czy-
im interesie? Dlaczego rz¹dz¹cy
niszcz¹ Polskê i jej obywateli? Czy
rz¹dz¹cy s¹ Polakami? Czy Polacy
mogliby tak okrutnie niszczyæ swo-
j¹ Ojczyznê i swoich Rodaków?
Wiêc kim s¹ rz¹dz¹cy? Na czyich
s¹ us³ugach? Czy niszcz¹ Polskê
bezinteresownie, czy za pieni¹dze
i za czyje? Pytania te �wiadcz¹ o
tym, ¿e po chwilowym og³upieniu
wraca nam Polakom rozum do g³o-
wy. Je¿eli pójdzie tak dalej, to Na-
ród odrzuci integracjê Polski z UE.
Rosn¹ca �wiadomo�æ pozwala
wreszcie Polakom zlokalizowaæ
�ród³o z³a. �ród³em zdrady naro-
dowej jest przekupny Sejm i Senat.
To tam za obce pieni¹dze uchwala
siê ustawy korzystne dla innych
Pañstw i niekorzystne dla Polski,
rujnuj¹ce nasz Naród i Kraj. To
tam podejmuje siê wszelkie decy-
zje, które potem realizuje s¹d, rz¹d
i administracja. Ta antypolska rola
korupcyjnego sejmu ka¿e nam za-
daæ pytanie, kim s¹ pos³owie i czym
s¹ ugrupowania sejmowe? Dlacze-
go s¹ w Sejmie?

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w
Sejmie s¹ partie rz¹dz¹ce i opozy-
cyjne, ró¿ni¹ce siê programem. Nic
podobnego. Wszystkie partie w
Sejmie s¹ za integracj¹ Polski z
NATO i UE, za wyprzeda¿¹ Polski
kapita³owi obcemu, za zdradza-
niem Polski za marki i dolary - te
wspó³czesne srebrniki. Nawet w
uchwaleniu prawa eksmisji ludzi
na bruk, wszystkie partie w Sej-
mie by³y zgodne.

Wynikiem tej haniebnej zgo-
dy sejmowej jest kilkadziesi¹t
tysiêcy eksmitowanych Polaków,
którym najpierw bezprawnie ode-
brano pracê, zarobki i �wiadcze-
nia socjalne, a potem odebrano
mieszkanie. Czêsto Polakowi od-
biera siê mieszkanie za zaleg³o-
�ci czynszowe wynosz¹ce 2000z³,
za które Niemcowi sprzedaje siê
w Polsce pa³ac sto razy wiêkszej
warto�ci. Wielu z eksmitowanych
Polaków pope³ni³o samobójstwo.
Wielu jest chorych i sponiewiera-
nych. Najwiêksz¹ krzywdê wy-
rz¹dza siê eksmitowanym dzie-
ciom, którym w³adza funduje na
ulicy �solidarno�ciowe� dzieciñ-
stwo, zapewne zgodne z prawa-
mi dziecka. Przejawem sejmowe-
go bandytyzmu w Warszawie by³a
majowa eksmisja bezrobotnej mat-
ki i 13-letniego syna. W obawie
przed dobijaj¹c¹ siê do drzwi poli-
cj¹, matka powiesi³a siê, a dziecko
wzywa³o pomocy. Nic nie pomog³o.
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Wyeksmitowano trupa matki i ¿y-
wego syna. Pytany o to wydarze-
nie sêdzia S¹du Rejonowego, wy-
daj¹cego nakaz eksmisji odpowie-
dzia³, ¿e procedura eksmisyjna od-
by³a siê zgodnie z prawem i wszyst-
ko jest w porz¹dku. Tego sêdziego
na pewno wynagrodzi minister
Hanna Suchocka za przestrzega-
nie prawa w �Pañstwie prawa�.
Rozstrzeliwanie Polaków przez
Niemców w czasie okupacji te¿ by³o
zgodne z prawami w Pañstwie pra-
wa, jakim by³y Niemcy hitlerow-
skie. Tylko jakiego prawa? Obec-
na Polska jest Pañstwem prawa
nieludzkiego i niesprawiedliwego.
Jest to prawo w znacznej czê�ci
ludobójcze i neofaszystowskie,
ustanowione przez pos³ów  po-
przednich i obecnego Sejmu.

A wiêc nawet w eksmitowaniu
na bruk okradzionych przez kapi-
talizm Polaków zgadzaj¹ siê
wszystkie partie w Sejmie, te rz¹-
dz¹ce i te niby opozycyjne. Bo po-
s³owie mieszkania maj¹ - du¿e,
dobre i nienaruszalne. Nikczemno-
�ci¹ pos³ów jest to, ¿e wyrzucanie
ludzi z mieszkañ usprawiedliwia-
j¹ ich lenistwem, pró¿niactwem i
niechêci¹ do pracy. Nieprawda.
Polacy eksmitowani i bezrobotni,
g³odni i biedni, s¹ lud�mi okradzio-
nymi przez system, ten sam który
stworzyli pos³owie ustanawiaj¹cy
antyludzkie i antypolskie prawa.
Pos³owie je�li uchwal¹ podatek ka-
tastralny pomys³u Balcerowicza
dopuszcz¹ siê totalnego okradzenia
Polaków. Ma on byæ tak wysoki, ¿e
niemo¿no�æ jego op³acenia stanie
siê przyczyn¹ masowego odbiera-
nia Polakom domów i ziemi.

Mo¿e jednak partie sejmowe
ró¿ni¹ siê czymkolwiek miêdzy
sob¹? Zapewne ró¿ni¹ siê w spra-
wach tak drugorzêdnych i niewa¿-
nych, ¿e nie warto o tym mówiæ.
Na pewno ró¿ni¹ siê zdaniem, co
do obsady stanowisk samorz¹do-
wych w najbogatszej w Polsce gmi-
nie Warszawa-Centrum. Bowiem
od ilo�ci tych stanowisk zale¿y ilo�æ
pieniêdzy przechwytywanych
przez UW, AWS i SLD. O te pie-
ni¹dze czyli o szeroko�æ koryta roz-
gorza³a tak wielka walka, ¿e na-
wet dosz³o do zmian w rz¹dzie.
Natomiast o wej�cie Polski do
NATO walki nie by³o. Wszystkie
partie rado�nie i zgodnie opowie-
dzia³y siê za okupacj¹ Polski przez
obce wojska, w tym niemieckie, tak
niedawno usuwaj¹c z Kraju wojska
radzieckie. By³o wprawdzie sied-
miu Rejtanów, ale to niewiele da³o.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej trójpar-
tii rz¹dz¹cej Polsk¹. Dwie z nich
- UW i SLD wywodz¹ siê bezpo-
�rednio z PZPR i s¹ kierowane
przez by³ych funkcjonariuszy ko-
munistycznych skrzyd³a liberal-
nego - Balcerowicza i Millera.

Trzecia z nich - AWS jest usiana
agentami PZPR i kierowana
przez antynarodowych libera³ów
typu Krzaklewski i Buzek, ma-
skuj¹cych swoj¹ antypolsko�æ
chrze�cijañstwem na pokaz. Te
trzy partie od 10 lat rz¹dz¹ na-
przemian Polsk¹, z czasowym
udzia³em PSL, ROP i UP. SLD i
AWS s¹ partiami wzglêdnie ma-
sowymi. SLD nagania ludzi do
wyborów niespe³nianymi obietni-
cami socjalnymi. AWS walczy o
wyborców, wykorzystuj¹c uczucia
katolickie i poparcie Ko�cio³a.
UW jest parti¹ nieliczn¹, jedno-
lit¹ i kadrow¹. Jest stró¿em pol-
skich przemian od komunizmu do
kapitalizmu, gwarantem zniesie-
nia niepodleg³o�ci Polski i uzale¿-
nienia jej od Zachodu. Tak jak
dawniej PZPR kierowa³a ZSL-em
i SD przez swoich tajnych cz³on-
ków w tych stronnictwach, tak
teraz UW kieruje AWS-em i SLD,
maj¹c w tych partiach swoich lu-
dzi. Jeden z funkcjonariuszy UW
tak niedawno poufnie powiedzia³:
�Nasza w³adza nie zale¿y od elek-
toratu w Polsce, lecz od poparcia
Zachodu. Nam wystarczy mini-
malny elektorat, który nas tylko
wprowadzi do Sejmu nawet ma³¹
grup¹. Wtedy i tak bêdziemy rz¹-
dziæ przez partiê maj¹c¹ wiêk-
szo�æ w Sejmie�. I rzeczywi�cie.
W obecnym Sejmie rz¹dzi ma³a
UW za po�rednictwem du¿ej
AWS. Ju¿ dzisiaj planuje siê, ¿e
w przysz³ym Sejmie rz¹dziæ bê-
dzie równie¿ ma³a UW za po�red-
nictwem du¿ego SLD. By³aby to
dla Polski kompletna klêska.

Ratunkiem dla Polski jest ca³-
kowite wyeliminowanie antynaro-
dowej UW z ¿ycia politycznego. Tak
jak dzisiaj UW wyeliminowa³a z
oficjalnej sceny politycznej Polsk¹
Wspólnotê Narodow¹ i w ogóle pol-
ski ruch narodowy. Do niepodleg³o-
�ciowo-narodowo-socjalnej formu-
³y programowej Polskiej Wspólno-
ty Narodowej powinno przekonaæ
siê nie tylko masy bezpartyjnych
Polaków, lecz polskie do³y w SLD i
AWS oraz PSL. Bêdzie to si³a, któ-
ra korzystnie odwróci losy zagro-
¿onej Polski i Polaków. O taki sze-
roki front narodowy, o tak¹ szero-
k¹ Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹,
ogarniaj¹c¹ masy Polaków w mia-
stach i wsiach, chcemy walczyæ w
obecnych wyborach prezydenckich
i przysz³ych wyborach sejmowych
i senackich.

Polacy wszystkich �wiatopogl¹-
dów, wyznañ, klas, zawodów i
orientacji politycznych - ³¹czcie siê
w jedn¹ Polsk¹ Wspólnotê Naro-
dow¹! Razem uratujemy Polskê i
stworzymy Narodowi warunki roz-
woju!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

W numerze 11/2000 dwu-
tygodnika Tylko Polska
ukaza³ siê tekst in-

strukcji �45 zasad zniewolenia�,
jakie radzieckie tajne s³u¿by mia-
³y realizowaæ na terenach Polski
okupowanej przez Armiê Czerwo-
n¹. Z tekstem tym zapozna³em siê
ju¿ kilkana�cie lat temu, dziêki
jego opublikowaniu w prasie pod-
ówczas �podziemnej�. Zastana-
wia³em siê wtedy, czy to nie jest
przypadkiem fa³szywka. Czytaj¹c
ten tekst powtórnie, w warun-
kach �Polski niepodleg³ej�, nasu-
nê³o mi siê skojarzenie, ¿e owa
�sowiecka� instrukcja sprzed po-
nad 50 laty jako� dziwnie dobrze
pasuje do realiów Polski roku
2000. Oczywi�cie, nale¿y odwró-
ciæ o 180 stopni jej �klasowy wy-
d�wiêk� i pomin¹æ nieaktualne,
zawarte w jej pierwszej czê�ci
(zw³aszcza pkt. 3 i 4) zalecenia,
odnosz¹ce siê do sytuacji bezpo-
�rednio po II wojnie �wiatowej.

By nie byæ go³os³ownym, przy-
toczê niektóre z wytycznych tej
tajnej instrukcji, z mym aktuali-
zuj¹cym je przypisem (tekst w na-
wiasie).

Pkt. 13. Ukierunkowaæ polity-
kê stosunku do rolnictwa indywi-
dualnego tak, aby prowadzenie
gospodarstw sta³o siê nieop³acal-
ne ... spowodowaæ, aby rolnictwo
nie dawa³o pe³nego pokrycia po-
trzeb ¿ywno�ciowych kraju i
oprzeæ wy¿ywienie na imporcie.
(Postulowan¹ podówczas kolekty-
wizacjê nale¿y zast¹piæ �cis³ym
uzale¿nieniem rolników od zagra-
nicznych koncernów monopolizu-
j¹cych przetwórstwo ¿ywno�ci.)

Pkt. 14. Spowodowaæ, aby
wszystkie zarz¹dzenia i akty
prawne, gospodarcze i admini-
stracyjne nie by³y precyzyjne.
(Pozostaje bez zmian.)

Pkt. 15. Spowodowaæ, aby dla
ka¿dej sprawy powo³ywano kilka
komisji, urzêdów, instytucji spo-
³ecznych, ale ¿adne z nich nie
powinno mieæ prawa podejmowa-
nia ostatecznych decyzji. (Pozo-
staje bez zmian.)

Pkt. 16. Samorz¹dy w zak³a-
dach pracy nie mog¹ mieæ ¿adne-
go wp³ywu na kierunek dzia³ania
przedsiêbiorstw. (Pozostaje bez
zmian.)

Pkt. 29. Przy budowie i roz-
budowie przedsiêbiorstw dopilno-
waæ, aby �cieki przemys³owe sp³y-
wa³y do rzek mog¹cych stanowiæ
rezerwaty wody pitnej. (Obecnie,
w zwi¹zku z likwidacj¹ przemy-
s³u, nale¿y dopilnowaæ, aby odpa-
dy po-konsumpcyjne by³y sk³ado-
wane powy¿ej ujêæ wody pitnej.
Nale¿y te¿ maksymalnie utrud-
niaæ odzysk surowców wtórnych
takich jak makulatura, szk³o, pla-

styk czy puszki aluminiowe. Trze-
ba tak pokierowaæ gospodark¹
komunaln¹, aby siê pojawi³o jak
najwiêcej �dzikich� wysypisk,
oraz innych miejsc gromadzenia
siê odpadów, zw³aszcza w okoli-
cach torowisk przy dworcach ko-
lejowych. W ten sposób krajowcy
bêd¹ mieli ci¹g³e, naoczne wra-
¿enie nikczemno�ci swego kraju.)

Pkt. 32. Doprowadziæ do mak-
symalnej rozbudowy administra-
cji biurowej wszystkich stopni.
(Pozostaje bez zmian.)

Pkt. 34. Szczególnej obserwa-
cji poddaæ Ko�ció³ i tak ukierun-
kowaæ (jego) dzia³alno�æ o�wiato-
wo - wychowawcz¹, aby wzbudziæ
powszechny wstrêt do tej insty-
tucji. (Pozostaje bez zmian.)

Pkt. 35. W szkolnictwie pod-
stawowym, zawodowym, a w
szczególno�ci w szko³ach �rednich
i wy¿szych doprowadziæ do ...
zmiany korelacji miêdzy przed-
miotami, do ograniczenia wyda-
wania materia³ów �ród³owych, do
usuwania ze szkó³ ³aciny, greki,
filozofii ogólnej itd. (Pozostaje bez
zmian.)

Pkt. 36. Inspirowaæ organizo-
wanie imprez pañstwowych zwi¹-
zanych z walk¹ krajowców z za-
borcami, szczególnie z Niemcami
i walki o socjalizm. (Zmieniæ na:
inspirowaæ organizowanie imprez
potêpiaj¹cych zbrodnie komuni-
zmu, a szczególnie te dokonane
przez Zwi¹zek Radziecki.)

Pkt. 44. Dbaæ o wymianê lu-
dzi na stanowiskach roboczych
przez dopuszczanie do tych funk-
cji ludzi z awansu, maj¹cych naj-
ni¿sze kwalifikacje. (Pozostaje
bez zmian.)

Takie porównanie �sowiec-
kiej� instrukcji z 1947 roku, z rze-
czywisto�ci¹ �reform�, jakie s¹
przeprowadzane w naszym kra-
ju od lat dziesiêciu, ka¿e podej-
rzewaæ, ¿e i dzisiaj opiekuj¹ce siê
naszym krajem super-mocarstwo
do�æ pilnie przestrzega przepisów
�recepty na zniewolenie� opraco-
wanej ponoæ w Moskwie ponad 50
lat temu. G³osy na temat tego, ¿e
po hucznym �wyrwaniu siê z oko-
wów komuny� wpadli�my pod but
jeszcze bardziej aroganckiego
�Nowego Starszego Brata�, daj¹
siê rzeczywi�cie s³yszeæ w pol-
skich mediach. 14 stycznia br.,
ówczesny redaktor naczelny Try-
buny, Janusz Rolicki napisa³ na
pierwszej stronie swej gazety
w³a�nie o tym �nowym zniewole-
niu�. Oczywi�cie w dwa dni pó�-
niej przesta³ byæ redaktorem na-
czelnym tej, obecnie ju¿ tylko po-
zoruj¹cej lewicowo�æ, gazety.

Ostatnie, znamienne zdanie
�Testamentu ideowego� by³ego
naczelnego Trybuny brzmi �nie

wierzê, by�my dwa razy mogli
wej�æ do tej samej, rosyjsko-so-
wieckiej wody�. Có¿, ja niestety
wierzê w cykliczno�æ dziejów, a
wiêc wierzê w to, ¿e zamiast i�æ
do przodu, do koñca �wiata (któ-
rego to koñca, zgodnie z moj¹
wiar¹, nigdy ma nie byæ) bêdzie-
my siê ustawicznie krêciæ w wi-
rze ci¹gle tych samych koncepcji
(i anty-koncepcji) umys³owych.
Przecie¿, je�li wszystkie na �wie-
cie kraje maj¹ s³u¿by specjalne,
to wszystkie te s³u¿by musz¹ pra-
cowaæ na mniej wiêcej podobnych
zasadach, przy czym te zasady s¹
zazwyczaj kalk¹ tych, jakie sto-
suje konkurencja.

Zachodnie � a zw³aszcza ame-
rykañskie � s³u¿by te¿ jednak co�
samodzielnego potrafi³y w tej
materii wymy�leæ. Na temat �nie-
widzialnej kontroli� USA nad
krajami Zachodniej Europy mo-
gli�my siê co nieco dowiedzieæ
dopiero dziesiêæ lat temu, przy
okazji akcji �czyste rêce�, kiedy
to do r¹k dziennikarzy we W³o-
szech trafi³y tajne akta tamtej-
szej �bezpieki�. I co siê wtedy oka-
za³o? A to miêdzy innymi, ¿e ka¿-
dy kraj, do którego wkroczy³a w
1944 lub 45 Armia Amerykañska,
ma swój tajny �nadrz¹d� zabez-
pieczaj¹cy jego pro-amerykañskie
i pro-NATO-wskie  zachowanie
siê. Co wiêcej, by nie dopu�ciæ do
rozprzestrzenienia siê w�ród spo-
³eczeñstw Europy Zachodniej idei
komunistycznych, Amerykanie
od lat stosuj¹ socjotechnikê �pod-
sycania napiêcia�, odwracaj¹c¹
uwagê ludno�ci od spraw istot-
nych. Osi¹gaj¹ to zarówno po-
przez wymuszanie na rz¹dach
tolerancji dla dzia³alno�ci rozma-
itych mafii, jak i za pomoc¹ ter-
roru wspieranych przez nich z
ukrycia ekstremistycznych, le-
wackich grup w rodzaju �Czerwo-
nych Brygad�.

Ten temat ma nawet swe
opracowania ksi¹¿kowe we W³o-
szech i w Anglii. Pisa³em o tej so-
cjotechnice zarówno w Przegl¹-
dzie Tygodniowym (�Manipulato-
rzy marionetek�, nr 3/96) oraz w
My�li Polskiej (�Terroryzmu w
Rosji model ... w³oski�, nr 42/99).
W oparciu o najnowsz¹ literatu-
rê jak¹ uda³o mi siê zdobyæ,
chcia³bym tutaj nieco szerzej roz-
win¹æ sprawê na pozór �niewi-
dzialnego�, zachodniego terroru.
Otó¿ pod koniec roku ubieg³ego
Aleksander Zinowiew wyda³
ksi¹¿kê �La grande rupture�
(Wielkie zerwanie), w której oma-
wia obecn¹ transformacjê spo³e-
czeñstw �tradycyjnej� Europy w
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kê przyrody, a wiêc jako czê�æ in-
tegraln¹ z³o¿onej ca³o�ci.

Kiedy siê zag³êbiæ w nasz¹
spu�ciznê filozoficzn¹, deprecjo-
nowan¹ zreszt¹ bezwzglêdnie
przez �postêpowców� i �wspó³cze-
�niaków�, to okazuje siê, ¿e cech¹
charakterystyczn¹ �wiatopogl¹-
du s³owiañskiego by³o pojmowa-
nie i odczuwanie ca³o�ciowe przy-
rody i kosmosu  oraz pojmowa-
nie siebie samego jako czê�ci
przyrody i kosmosu przenikniê-
tego wszechobecn¹ bosko�ci¹.
St¹d bierze siê te¿  w s³owiañskiej
tradycji filozoficznej stale poja-
wiaj¹ca siê (choæ w ró¿nych sfor-
mu³owaniach) idea antropoko-
smizmu. St¹d koncepcje ca³o�cio-
wego, dzi� mówimy holistyczne-
go �wiatopogl¹du stanowi³y nie-
zmienny motyw w dzie³ach s³o-
wiañskich filozofów, zarówno pol-
skich  (A. Cieszkowski, B. Tren-
towski, K. Libelt), jak przede
wszystkim rosyjskich   (W. So³o-
wiow, L Karsawin, M, Danilew-
ski } i wielu innych.

Jak wiemy wydarzenia histo-
ryczne od II wojny �wiatowej po-
cz¹wszy, a przede wszystkim
wdro¿enie nowego ustroju i ogól-
nie obowi¹zuj¹cego �nowego
�wiatopogl¹du�, odciê³y co naj-
mniej dwa pokolenia od naszej
tradycji my�lowej, si³¹ narzuca-
j¹c quasi-socjalistyczne, a obec-
nie liberalistyczne modele ¿ycia
spo³ecznego,  a wraz z nimi ma-
terialistyczne, redukcjonistyczne
koncepcje filozofii. Jak mieli�my
okazjê to do�wiadczyæ, spo³eczna
efektywno�æ tych, mówi¹c w skró-
cie modeli okaza³a siê grubo nie-
zadowalaj¹ca. Zamiast  do rozwo-
ju prowadz¹ one do degradacji.

Tymczasem z nag³a, pod ko-
niec lat dziewiêædziesi¹tych ze-
wsz¹d podnios³o siê wo³anie, ¿e
ludzko�æ mieszka na jednym,
wspólnym globie, tak jakby do tej
chwili nie by³o to oczywiste. A
przecie¿  kula ziemska  zawsze
by³a jedn¹ ca³o�ci¹, i zawsze by³a
wspólnym miejscem  ¿ycia cz³o-
wieka i w ogóle gatunku ludzkie-
go jako czê�ci biosfery .

Tê prost¹ oczywisto�æ  nag³a-
�nia siê obecnie, pokazuj¹c bez
przerwy w wizualnych mediach
krêc¹cy siê globus, aby zaraz po-
tem arbitralnie twierdziæ, ¿e  nie-
zbêdna i pilna jest przede wszyst-
kim globalna ekonomika, global-
na centralizacja finansów i glo-
balne (a wiêc -  centralne} zarz¹-
dzanie ca³ym ¿yciem spo³ecznym.
No i oczywi�cie niezbêdny jest
jeden, ogólnie obowi¹zuj¹cy �wia-
topogl¹d. Przy czym, jednocze-

�nie wynosi siê pod niebiosa re-
gionalizacjê, czyli rozdrobnienie
pañstw i narodów na spo³eczno-
�ci lokalne. Z³o¿ony, mistyczny,
kulturowo wyra¿any stosunek
cz³owieka do Ziemi i wspólnoty,
próbuje siê zamieniæ na abstrak-
cyjn¹ relacjê typu �niezale¿na
jednostka na wiruj¹cym globie�,
staraj¹ca siê przy pomocy du¿ej
liczby potrzebnych oraz zbêdnych
(lecz atrakcyjnych) przedmiotów,
kurczowo siê ich trzymaj¹c, za-
pomnieæ o swym rozpaczliwym
po³o¿eniu.

W tym samym czasie dzia³a-
j¹, jakie� podobno niezwykle
kompetentne i uczone gremia,
które doskonale wiedz¹ jak tê jed-
n¹ ludzko�æ, na tym jednym glo-
bie uszczê�liwiæ, a  rzesze  nie-
�wiadomych, b³¹kaj¹cych siê i
umys³owo zapó�nionych narodów
maj¹ siê temu procesowi uszczê-
�liwiania pokornie poddaæ. Ten
nowy system ideologicznego ste-
rowania masow¹ �wiadomo�ci¹
nosi nazwê � globalizacja.

Skoro tak siê okaza³o, ¿e osi¹-
gniête  mo¿liwo�ci techniczne
pozwalaj¹ na komunikowanie siê
ludzi w skali globu, to mamy daæ
siê przekonaæ, ¿e wszystkie inne
zjawiska te¿ musz¹ wyst¹piæ w
skali globu (a szczególnie zjawi-
ska wyj¹tkowo odra¿aj¹ce jak
niszczenie narodów, cz³owieka i
przyrody). A mo¿e globalna kata-
strofa ?

Nam �s³owiañskim kmiot-
kom�, którzy nie zach³ystuj¹ siê
globalizacj¹ wmawia siê nastêpu-
j¹ce opinie: �Razem (przeciwnicy
globalizacji) tworz¹ pr¹dy po-
wietrzne unosz¹ce wszystkie nie-
dojdy �wiata. Wszystkim niedo-
uczonym, tym, którym siê nie
chce, nie potrafi¹ albo boj¹ siê,
¿e kto� zabierze  im przywileje,
daje do r¹k ideologiê. Antygloba-
lizm, czyli koalicja motylków�.
{Tygodnik �Wprost�, nr8,
2000,T.Wróblewski).

Potrzebna jest s³owiañska
odpowied�

Ideologiê globalizacji narzuca
siê nam jako �model rozwoju�, ja-
koby najbardziej postêpowy  i nie-
unikniony. Zamiast anga¿owaæ
wszystkie si³y  w obronê przed t¹
propagand¹, twórzmy nasze w³a-
sne s³owiañskie modele rozwoju
i to w³a�nie w oparciu o filozoficz-
ny i naukowy model �wiata z
uwzglêdnieniem ca³ej dotychcza-
sowej wiedzy przyrodniczej i spo-
³ecznej, wobec której mechani-

styczny, zredukowany i wulgar-
ny model globalizmu  nie wytrzy-
muje krytyki.

I niech nikt nam nie wmawia,
¿e nie mamy dostatecznie szero-
kich horyzontów, aby wypowia-
daæ siê w sprawie naszego domu
� planety Ziemi.

Jak szerokie mo¿emy mieæ ho-
ryzonty odpowiada nam na to s³o-
wiañska tradycja filozoficzna, o
której kazano nam zapomnieæ, a
któr¹ powinni�my  twórczo roz-
wijaæ  z po¿ytkiem nie tylko dla
S³owiañszczyzny, ale dla zagro¿o-
nej, znêkanej Ziemi wraz z jej
mieszkañcami.

Przede wszystkim trzeba do-
ceniæ, ¿e charakterystyczna dla
obszaru S³owiañszczyzny intuicja
filozoficzna jest bardzo bliska
wspó³czesnych poszukiwañ na
gruncie ekofilozofii. Na przyk³ad
w filozofii rosyjskiej sfera sacrum
nie jest oddzielona od przyrody.
Przeciwnie, jest otwarcie na bo-
gactwo przyrody i mistykê ko-
smosu. Podobny duch wyra¿a siê
w filozofii s³owiañskiej Trentow-
skiego w rozwa¿aniach o �Bogu
w naturze� i �naturze w Bogu�.
Trudno w tym miejscu  omówiæ
obszernie, zas³uguj¹ce na uwagê,
szczególnie aktualne dzi� w¹tki
filozofii s³owiañskiej, bo to wyma-
ga oddzielnego opracowania. Ko-
niecznie jednak trzeba zwróciæ

uwagê na filozofiê M. Bierdiaje-
wa, a szczególnie jego krytykê tak
zwanego  �postêpu�, opartego na
mechanicystycznym racjonali-
zmie i nie uwzglêdnianiu wymia-
ru duchowego ludzkiej egzysten-
cji. Pisa³ o tym w czasie, kiedy
powszechn¹ by³a wiara w nie-
ograniczone mo¿liwo�ci i dobro-
dziejstwo tego �postêpu�.

Najwa¿niejsze jednak  jest to,
¿e w s³owiañskiej tradycji filozo-
ficznej obserwujemy d¹¿no�æ do
ca³o�ciowego widzenia cz³owieka
w kontek�cie przyrody, �wiata,

kosmosu. Tego widzenia, którego
tak bardzo nam brakuje we
wspó³czesnym, pokawa³kowanym
rozumieniu �wiata.

�ród³em takiego holistyczne-
go �wiatopogl¹du jest dawny,
jeszcze pras³owiañski tradycyjny
model stosunków miêdzy cz³owie-
kiem, a �wiatem, który daje siê
odczuæ w kulturze � w sztuce i
literaturze wszystkich narodów
s³owiañskich.

W filozofii rosyjskiej holistycz-
na wizja wszech�wiata znalaz³a
wyraz w �filozofii wszechjedno�ci�
W. So³owjowa. Idea �wszechjed-
no�ci�, obejmuj¹ca zarazem pojê-
cia jedno�ci i zró¿nicowania �wia-
ta materialnego i duchowego wy-
maga³a syntezy religii, filozofii i
nauki. Tak¹ koncepcjê  �wiedzy
integralnej� przedstawi³ w³a�nie
W. So³owiow i w tym wzglêdzie
wyprzedzi³ epokê. Nie znaczy to
oczywi�cie, ¿e ca³y jego dorobek
filozoficzny mamy przyjmowaæ
bezkrytycznie.

Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e usi-
³owania wspó³czesnej ekofilozofii
zmierzaj¹ równie¿ w kierunku
holistycznej wizji wszech�wiata,
bo tylko taka wizja mo¿e byæ pod-
staw¹ dla pomy�lnego rozwi¹za-
nia najwiêkszych problemów
cz³owieka i jego  �rodowiska czy-
li, krótko mówi¹c globu.

Przede wszystkim jednak,  mu-
simy na nowo poj¹æ nasz¹ w³asn¹

naturê, jako integralnej cz¹stki
przyrody, lecz posiadaj¹cej atrybut
�wiadomo�ci, uczestnicz¹cej w ewo-
lucji kosmosu. Wg³êbiaj¹c siê w
nasz¹ s³owiañsk¹ tradycjê pojmu-
jemy, ¿e takie widzenie natury cz³o-
wieka to nie jest  ca³kowicie nowy
pomys³ lecz, ¿e posiadamy natural-
n¹ dyspozycjê, któr¹ zaniedbali�my
rozwijaj¹c siê, a raczej �zwijaj¹c
siê� jednostronnie w ciasnych ra-
mach materializmu i racjonalizmu.

Zamiast wiêc, bezkrytycznie
przyjmowaæ zachodnie, redukcjoni-
styczne modele globalizacji, narzu-
cane nam z du¿ym impetem przez
wszystkie media, twórzmy w³asne
modele, bardziej przydatne dla roz-
woju i pomy�lno�ci S³owiañszczy-
zny.

Siêgaj¹c do naszej spu�cizny fi-
lozoficznej, nie mo¿emy zapominaæ,
¿e XIX � wieczni filozofowie czer-
pali z tego dorobku naukowego,
który by³ dla nich w owym czasie
dostêpny. My jednak nie mo¿emy
ignorowaæ znakomitego dorobku
nauk przyrodniczych w zakresie
wiedzy o cz³owieku, w kontek�cie
badañ biosfery. Tymczasem zagad-
nienie istoty cz³owieczeñstwa jako
struktury biopsychicznej, w reflek-
sji filozoficznej pozostaje bardzo
czêsto poza horyzontem naszych
obserwacji.

W obecnej dobie, zarówno w ra-
mach rozwa¿añ filozoficznych jak
i w ramach psychologii (a szczegól-
nie psychosyntezy), istniej¹ warun-
ki dla osi¹gniêcia syntezy zachod-
niego racjonalizmu i wschodniego
mistycyzmu, gdy¿ jako atrybuty
natury i dzia³alno�ci cywilizacyjnej
cz³owieka nie s¹ one, ani konku-
rencyjne, ani  przeciwstawne lecz
komplementarne. Od dawna wie-
lu s³owiañskich filozofów, a wspó³-
cze�nie Mircea Eliade  przewidy-
wali, ¿e do syntezy tej s¹ predesty-
nowane kraje s³owiañskie Europy
�rodkowo-Wschodniej.

Tak wiêc, w tworzeniu w³a�ci-
wych nam kulturowo, a jednocze-
�nie odpowiadaj¹cych wyzwaniom
trzeciego tysi¹clecia wzorów i kon-
cepcji ¿ycia spo³ecznego, równie¿
model ¿ycia gospodarczego znajdzie
swoje miejsce. Jednak ,bynajmniej,
nie jako tajemniczy (nie badany
naukowo), �samosteruj¹cy siê�, glo-
balny mechanizm ekonomiczny,
lecz jako dziedzina dzia³alno�ci cy-
wilizacyjnej cz³owieka �wiadomie
uczestnicz¹cego w ewolucji ko-
smicznej.

Wierzê, ¿e nadchodz¹ce nowe
tysi¹clecie przyniesie nam: synte-
zê filozofii ,teozofii i nauki -  holi-
styczne widzenie �wiata -  ducho-
wo�æ jako sta³y atrybut (nie tylko
od �wiêta) - rozumienie i celebro-
wanie wiêzi z przyrod¹ - szacunek
dla �wiêto�ci  ¿ycia -  odpowiedzial-
no�æ i nadziejê.

Za� my S³owianie do tego w
znacz¹cym stopniu siê przyczyni-
my. 

NIE TYLKO GLOB ALE KOSMOS
Barbara Krygier

(Wyst¹pienie na Miêdzynarodowej  Konferencji �Cywilizacja S³owiañska w XXI wieku�
-  Sankt Petersburg, 30 maja 2000 roku)

Konferencja �Cywilizacja S³owiañska w XXI wieku� - Sant Petersburg, 30 maja.
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których inwestuje koncern spod
jurysdykcji stanowych przepisów
o ochronie �rodowiska. Korumpu-
je siê równie¿ uniwersytety i na-
ukowców poprzez �dotowanie�
badañ i ekspertyz, które maj¹
zamazaæ fakty takie jak np. ten,
¿e co roku co najmniej 50 tysiêcy

przypadków ofiar zatruæ spowo-
dowanych produktami przemy-
s³owej hodowli zwierz¹t trafia do
szpitali. Koszty leczenia to tylko
niektóre z tak zwanych kosztów
zewnêtrznych, których przerzu-
cenie na konsumentów pozwala
fabrykom ¿ywno�ci obni¿aæ w³a-
sne wydatki i niszczyæ konkuren-
cjê ze strony drobnych farmerów.
Inny sposób na powiêkszanie zy-
sków to obni¿anie pensji, ³ama-
nie praw pracowniczych, barba-
rzyñskie metody hodowli i ubo-
ju, w czasie którego wiele zwie-
rz¹t jest kaleczonych czy wrêcz
obdzieranych ¿ywcem ze skóry,
gdy¿ Smithfield chce produkowaæ
nie tylko bardzo tanio, ale te¿
bardzo du¿o i szybko � jak na

postêpow¹ i nowoczesn¹ firmê
przysta³o.

Kevin Madonna  z River Ke-
eper Foundation opowiada³ o za-
gro¿eniach jakie masowa, fa-
bryczna  hodowla �wiñ powoduje
dla okolicznych rzek, do których
wydostaje siê skoncentrowana

gnojowica.  W efekcie czego za-
miera normalne ¿ycie, a rodzi siê
wynaturzone w postaci zupe³nie
nowych chorób dotykaj¹cych
ryby, rybaków, i nie tylko, bowiem
choroby okaza³y siê byæ zaka�ne.
Za to wszystko p³ac¹ podatnicy,
konsumenci, miejscowi rybacy, a
tak¿e drobni farmerzy, którzy tra-
c¹ pracê i zmuszeni s¹ opuszczaæ
rodzinne farmy. Kevin Madonna,
który jest prawnikiem, opowiada³
równie¿ o sposobach jakimi
przedstawiciele koncernów ma-
mi¹ lokalne spo³eczno�ci by go-
dzi³y siê na lokalizacjê zak³adów
na swoim terenie. Z regu³y jest
to oferta budowy  przedszkoli,
szkó³, obiektów sportowych, nowe
miejsca pracy i tym podobne obie-

canki znane dobrze tak¿e z Pol-
ski. Prawdziwe rezultaty �doin-
westowania regionu� s¹ wrêcz
odwrotne od zapowiadanych,
ma³e miasteczka i fermy pusto-
szej¹, a w wielu do niedawna têt-
ni¹cych ¿yciem regionach amery-
kañskiej prowincji strasz¹ dzi�

ruiny opuszczonych domostw.
Koncerny w rodzaju Smithfield
bardzo chêtnie lokuj¹ swoje fa-
bryki na gruntach zalewanych
przez powodzie. Powód� chocia¿
powoduje hekatombê w�ród zwie-
rz¹t, ma jedn¹ zaletê, pozwala

pozbyæ siê tanio k³opotu jakim s¹
gigantyczne ilo�ci gnojowicy za-
nieczyszczaj¹cej rzeki i wody
gruntowe. Patent stary jak mit o
Heraklesie i stajniach Augiasza,
ale jak¿e sprytny.

Na terenach na których za-
gnie�dzi³y siê koncerny nie ma
mowy o turystyce, a nawet nor-
malnym ¿yciu. Wydobywaj¹cy siê
z fabryk Smithfielda fetor, nie

Ekolodzy kontra Smithfield
Dokoñczenie ze strony 1

tylko psuje powietrze, to przede
wszystkim atak na ca³y orga-
nizm, w wyniku którego ro�nie
zapadalno�æ na bardzo wiele cho-
rób. Wygl¹da jednak na to, ¿e
spo³eczeñstwo amerykañskie po-
woli zaczyna sobie zdawaæ spra-
wê z niszczycielskiego i po pro-
stu przestêpczego charakteru
agrokoncernów. Jeden z dyrekto-
rów rze�ni Smithfielda zosta³
skazany za fa³szowanie doku-
mentów, stan Virginia wszcz¹³
proces przeciw firmie Smithfield,
w którym oskar¿y³ j¹ o 22 tysi¹-
ce trzysta naruszeñ prawa ochro-
ny �rodowiska. Jednak szkody
jakie koncerny miêsne zada³y �ro-
dowisku s¹ nie do odrobienia.
Przywrócenie do jako takiego sta-
nu tylko jednej z rzek zniszczo-
nych przez Smithfielda kosztowa-
³oby oko³o 10 miliardów dolarów,
za co oczywi�cie musieliby zap³a-
ciæ podatnicy, bo Smithfield nie
poczuwa siê do ¿adnej odpowie-
dzialno�ci. Jeszcze bardziej g³ê-
bokie s¹ rany jakie koncerny wy-
rz¹dzaj¹ tkance spo³ecznej. Jak
podaje Tom Garett w roku 1945
pomimo recesji lat 30-tych ci¹gle
istnia³o 5 milionów gospodarstw
rolnych. Obecnie liczba farm spa-
d³a do poni¿ej dwóch milionów, a
na wielu z nich farmerzy s¹ ca³-
kowicie uzale¿nieni od banków i

kontraktów z firmami typu Smi-
thfield.

Publicysta Marek G³ogoczow-
ski i filozof Dariusz Liszewski
zwrócili uwagê zebranych na
strukturê systemu, który prowa-
dzi do mno¿enia i rozprzestrze-
niania siê monstrów w rodzaju
Smithfielda. Marek G³ogoczowski
swój referat zatytu³owa³: �Sarco-
ma jako najbardziej efektywny

sposób pozyskiwania miêsa� i
porówna³ kierunki w jakich roz-
wija siê obecny system ekono-
miczny i spo³eczny do rozwoju
tkanki rakowej. Dariusz Liszew-
ski pokaza³, ¿e za systemem go-
spodarczym i politycznym stoi
ca³y system ideologiczny, który
nie toleruje ¿adnych alternatyw,
a historia jego rozwoju trwa ju¿
co najmniej 300 lat. Jest to ten
sam kapitalizm, który krytyko-
wa³ Marks, a którego dzisiejszy
patologiczny rozwój potwierdza,
niestety, jego przestrogi sprzed
150 lat. Walka z ekonomicznymi
zabobonami, które uzasadniaj¹
niecny proceder takich korpora-
cji jak Smithfield powinna byæ
przede wszystkim zadaniem in-
telektualistów i ekologów.

Olaf Swolkieñ pokaza³ na
przyk³adzie dzia³añ lobby auto-
stradowego, ¿e podobnie jak w
przypadku Smithfielda wspó³cze-
sne pañstwo polskie jest jedynie
pos³usznym wykonawc¹ woli
wielkiego kapita³u. Kapita³ staje
siê coraz potê¿niejszy dziêki pie-
ni¹dzom podatników, a warunki
egzystencji zwyk³ych ludzi we
wszelkich dziedzinach ¿ycia sta-
le siê pogarszaj¹. Konkluduj¹c
stwierdzi³, ¿e ekologia nie mo¿e
uciekaæ od polityki, bo ka¿de
dzia³anie dla dobra wspólnego
jest polityk¹ w³a�nie. Problem
polega na tym, ¿e takie rozumie-
nie polityki zosta³o dzi� zatarte
przez prymat w¹sko pojêtych in-
teresów gospodarczych nad do-
brem publicznym i tradycyjn¹
polityk¹, pojmowan¹ jako wspól-

na, demokratyczna debata nad
dobrem wszystkich obywateli.

W spotkaniu uczestniczyli An-
drzej Lepper i Genowefa Wi-
�niowska przedstawiciele  Zwi¹z-
ku Zawodowego Rolników �Samo-
obrona�.

Dariusz Liszewski,
Olaf Swolkieñ

Uprzejmie zawiadamiamy, ¿e przy Polskim Komitecie S³owiañskim powsta³
Klub Inicjatyw Gospodarczych. Celem klubu jest wymiana ofert, do�wiad-
czeñ, kontaktów miêdzy firmami,  promocja ciekawych inicjatyw i pomy-

s³ów. Posiadamy liczne kontakty za granic¹. Obecnie klub posiada oferty
producenta makaronu oraz hurtowni herbaty, kawy i mieszanek owocowo-
zio³owych. Zainteresowanych prosimy o kontakt listowny lub telefoniczny

(022) 6254170, 0501005881.

OG£OSZENIA

Technik sanitarny z uprawnieniami budowlanymi przyjmie zlecenia na robo-
ty hydrauliczne i gazowe, tel. (022) 8437312.

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê przy lesie. Dobry dojazd, teren uzbrojony, tel.
(022) 7722209, 0605437405.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Rykach woj. Lubelskie, tel. 0603779914.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 2645 m2 na zachodnich obrze¿ach Pozna-
nia. Dzia³ka jest wyposa¿ona w gaz, wodê i kanalizacjê. Aktywizacja gospo-
darcza i mieszkalna 100 z³/m2,  tel. (061) �8-770131.

Sprzedam nowoczesne okna z PCV lub drewna, okna dachowe, ¿aluzje,
rolety, parapety, drzwi, bramy. Zapewniam transport i monta¿. Poznañ, ul.
Grochowska 69, tel./fax (061) 8686891

Konferencja ekologiczna ekspansji firmy Smithfield

Konferencja ekologiczna ekspansji firmy Smithfield
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kierunku beznarodowego �global-
nego cz³owiekowiska�. A oto opi-
nia autora, który bodaj¿e 25 lat
temu napisa³ ksi¹¿kê �Homo so-
vieticus�. Pozwolê sobie do³¹czyæ,
dostrze¿one przez Zinowiewa w
najnowszych czasach zachodnie
zasady odmó¿d¿ania (decerebra-
lizacji) ca³ych narodów, do wcze-
�niej omawianych, ponoæ sowiec-
kich �45 zasad zniewolenia�:

 (Pkt. 46.) Nale¿y zdyskredy-
towaæ wszystkie co bardziej istot-
ne, charakterystyczne cechy
ustroju spo³ecznego krajowców,
których zamierzamy skolonizo-
waæ.

(Pkt. 47.) Nale¿y d¹¿yæ do de-
stabilizacji kolonizowanego przez
nas kraju.

(Pkt. 48.) Trzeba podsycaæ w
nim kryzys ekonomiczny, poli-
tyczny i ideologiczny.

(Pkt. 49.) Nale¿y d¹¿yæ do po-
dzia³u ludno�ci na zantagonizo-
wane miêdzy sob¹ grupy, podtrzy-
mywaæ ruchy opozycyjne, zwi¹zaæ
elitê intelektualn¹ z warstwami
uprzywilejowanymi.

(Pkt. 50.) Jednocze�nie nale-
¿y rozpowszechniaæ propagandê
gloryfikuj¹c¹ zachodni sposób ¿y-
cia.

(Pkt. 51.) Trzeba stymulowaæ
u ludzi po¿¹danie dobrobytu po-
dobnego do tego na Zachodzie.

 (Pkt. 52.) Nale¿y stworzyæ
iluzjê, ¿e dobrobyt mo¿e zostaæ
osi¹gniêty w bardzo krótkim cza-
sie, ale pod warunkiem, ¿e kraj
wst¹pi na drogê reform dyktowa-
nych z Zachodu.

(Pkt. 53.) Trzeba popularyzo-
waæ w�ród krajowców wszystkie
wady spo³eczeñstw zachodnich,
przedstawiaj¹c te wady jako cno-
ty bêd¹ce wyrazem wolno�ci oso-
bistej.

(Pkt. 54.) Wszelkimi sposoba-
mi nale¿y rozwijaæ paso¿ytnic-
two, dostarczaæ pomoc ekono-
miczn¹ w wymiarze zezwalaj¹-
cym li tylko na zniszczenie lokal-
nej wytwórczo�ci.

 (Pkt. 55.) Nale¿y urabiaæ Za-
chodowi reputacjê bezinteresow-
nego zbawcy, który wyzwala kraj
z b³êdów jego poprzedniej egzy-
stencji.

Po wyszczególnieniu tych
punktów �programu zbawienia�,
Zinowiew zauwa¿a:

Jedn¹ z cech charaktery-
stycznych dla Zachodu jest
pokojowe rozwi¹zywane pro-
blemów. Ale te �metody poko-
jowe� s¹ pokojowe tylko z po-
zoru. Zachód (symbolizowany
przez Amerykê) posiada si³ê
ekonomiczn¹, ideologiczn¹
oraz polityczn¹, które s¹ wy-
starczaj¹ce do przekonania
opornych do podporz¹dkowa-
nia siê jego (mafijnym) w³ad-
com. ... Do�wiadczenie wska-
zuje, ¿e kiedy zaistnieje tego
potrzeba, ten �pokojowy� Za-
chód, przekonany o swej
ogromnej wy¿szo�ci, nie waha
siê u¿yæ militarnej si³y.

Nieco dalej autor ten pisze:
Okcydentalizacja jest specy-

ficzn¹ form¹ kolonializmu. Jest
to ustrój sztuczny, narzucony z
zewn¹trz, na przekór mo¿liwo-
�ciom oraz tendencjom ewolucyj-
nym, odziedziczonym przez dany
kraj. Ten ustrój jest utrzymywa-
ny za pomoc¹ (historycznie zna-
nych) metod kolonialnych ... Cza-
sami siê go reklamuje jako wy-

zwolenie danego ludu spod uci-
sku jego s¹siadów. Cokolwiek by
siê rzek³o, idea wyzwolenia oraz
narodowej suwerenno�ci jest w
tym przypadku li tylko instru-
mentem ideologicznym, s³u¿¹cym
do manipulacji lokaln¹ ludno�ci¹.

Zinowiew koñczy sw¹ najnow-
sz¹ ksi¹¿kê krótkim opisem �no-
wego pañstwa�, który to opis
wiernie pokrywa siê z charakte-
rystyk¹ Polski dzisiaj:

Kraj kolonizowany jest dopro-
wadzany do takiego stanu, ¿e we
wszystkich dziedzinach ¿ycia sta-
je siê on niezdolnym do samo-
dzielnej egzystencji. Jest on zde-
militaryzowany do tego stopnia,
¿e jakikolwiek opór zbrojny z jego
strony staje siê niemo¿liwo�ci¹.
Jego si³y wojskowe mog¹ s³u¿yæ
co najwy¿ej do ograniczania pro-
testów oraz do t³umienia ewen-
tualnych insurekcji. Kultura na-
rodowa jest zepchniêta do pozio-
mu wegetacji. Jej miejsce zostaje
zajête przez kulturê � a raczej
pseudo-kulturê � Zachodu (coraz
�ci�lej zreszt¹ ograniczon¹ do
na�ladowania lumpenkultury
Stanów Zjednoczonych).

Jak widaæ z tych prognoz, za-
równo tajne jak i jawne programy
zniewolenia realizowane obecnie
przez �Zachód� (USA) s¹ o wiele
bardziej precyzyjne i szczelne ni¿
te, ponoæ opracowane 50 lat temu
na Wschodzie (w ZSRR). Te ostat-
nie usi³owano w Polsce realizowaæ
tylko przez lat 7, miêdzy 1948 a
1955 rokiem. Natomiast udoskona-
lona genetycznie, nowa odmiana
�monokultury Zachodu� jest nie-
zwykle agresywna i z racji poczu-
cia swej wy¿szo�ci �rasowej�, jest
ona odporna na wszelk¹ krytykê.
Zauwa¿a to Zinowiew w ostatnich
zdaniach swej ksi¹¿ki:

Okcydentalizacja naszej
planety zamienia j¹ w ten
sposób, ¿e nie mo¿e na niej po-
zostaæ jakiekolwiek ognisko,
z którego mog³aby siê rozwin¹æ
jaka� forma ewolucji, która
by³aby ró¿na od tej kopiowa-
nej na Zachodzie. Zaw³aszcza-
j¹c sobie �wiat, li tylko w celu
ci¹gniêcia zeñ zysków, Zachód
zabija w zarodku wszystkie
mo¿liwo�ci kierunków rozwo-
ju, które mog³yby dla niego byæ
konkurencyjne.

Mówi¹c jêzykiem naszych
szlachetnie urodzonych przod-
ków, dzisiaj niestety napraw-
dê zmierzamy do Finis Polo-
niae. I to do takiego koñca hi-
storii naszego kraju, po którym
nikt nie bêdzie ju¿ p³aka³.  
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RECEPTA NA FINIS POLONIAE
Marek G³ogoczowski

Wspólnotowy i narodowy
system warto�ci, który
wynika ze wspólnoto-

wej i narodowej istoty cz³owieka
- to fundament dzia³ania Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Cz³owiek
¿yje nie tylko dla siebie, lecz rów-
nie¿ dla wspólnoty, do której na-
le¿y. Bowiem ka¿dy z nas ¿yje we
wspólnocie i dla wspólnoty ro-
dzinnej, zawodowej, narodowej,
pañstwowej. S¹ to te wspólnoty,
które nas najbardziej kszta³tuj¹
i okre�laj¹,  z którymi siê najbar-
dziej uto¿samiamy. Cz³owiek ¿yje
przede wszystkim dla rodziny i
Narodu, a przez naród dla Boga
� co wyra¿a siê w naszej polskiej
tradycji. Dlatego wspólnota ludzi
jest warto�ci¹ stoj¹c¹ ponad po-
jedynczym cz³owiekiem, ponie-
wa¿ dobro jednostki zale¿y nie
tylko od jej indywidualnych sta-
rañ lecz  wynika z dobra ogó³u, z
dobra Narodu i Pañstwa jako ca-
³o�ci wspólnoty tworz¹cej. A wiêc
najwa¿niejsze uznawane przez
nas warto�ci to:
- Bóg
- Wspólnota Narodowa
- Wspólnota Rodzinna
- Wspólnota Wytwórcza.

Uznanie Boga jako warto�ci
najwy¿szej nie mo¿e powodowaæ
konflikt wierz¹cych i niewierz¹-

cych. Natomiast powinno u�wia-
domiæ jednym i drugim, ¿e jest
nad nami Si³a Najwy¿sza, od któ-
rej zale¿ymy i której prawa przy-
rodzone uznawaæ powinni�my.

Drug¹ warto�ci¹ jest Naród
jako najwa¿niejsza i nadrzêdna
ludzka wspólnota kulturotwór-
cza. Naród to trwa³a, niepodziel-
na i �wiadoma wspólnota ludzi
okre�lonej przynale¿no�ci etnicz-
nej i kulturowej, wspólnych dzie-
jów i wspólnych celów. Dzisiejsza
jednorodno�æ Narodu jest jego
najwiêksz¹ si³¹ i podstaw¹ trwa-
³o�ci. Wspólne pochodzenie i po-
czucie pokrewieñstwa oraz wspól-
ne dziejowe prze¿ycia i warto�ci
rodz¹ najmocniejsz¹ wiê� i wolê
zbiorowego dzia³ania cz³onków
Narodu. Naród tworzy kulturê,
przekazuje swoje osi¹gniêcia
dziejowe i umo¿liwia wszystkim
skuteczne dzia³anie, zachowuj¹c
nieprzerwan¹ ci¹g³o�æ tworzenia.
Wiê� z narodem wyzwala w cz³o-
wieku najmocniejsze uczucia i
si³y twórcze, najwiêksz¹ gotowo�æ
do wielkich czynów i po�wiêceñ.
Najwa¿niejsza dla cz³owieka jest
narodowo�æ okre�laj¹ca jego za-
chowanie oraz najmocniej kszta³-
tuj¹ca jego los i osobowo�æ. W
Narodowej Wspólnocie cz³owiek
zaspokaja wszelkie swoje potrze-

by, ma pe³ne poczucie si³y, rado-
�ci i bezpieczeñstwa, uzyskuje
pe³niê wolno�ci, twórczo�ci i roz-
woju, osi¹ga pe³niê cz³owieczeñ-
stwa. Cz³owiek jest najbardziej
aktywny i twórczy we w³asnym
Narodzie, który jego osi¹gniêcia
najlepiej rozumie i najw³a�ciwiej
po¿ytkuje.

W organizacji dzia³añ na rzecz
Narodu  skuteczno�æ i powszech-
na akceptacja partii zale¿y od
uwzglêdniania potrzeby wspólno-
ty i patriotyzmu.

Na ogó³ partie ograniczone s¹
zazwyczaj do �ci�le wydzielonej
ideologii, bazy spo³ecznej i strefy
interesów. S¹ jedn¹ tylko stron¹
czy te¿ czê�ci¹ spo³eczeñstwa,
Narodu, Pañstwa i jego proble-
mów. Umieszczaj¹ siê one same
lub s¹ umieszczane w sposób
mniej lub bardziej dok³adny na
skali: skrajna lewica, lewica, cen-
trolewica, centrum, centroprawi-
ca, prawica, skrajna prawica.
Nierzadko partie reprezentuj¹
interesy jednych przeciwko dru-
gim, jednej czê�ci spo³eczeñstwa
przeciwko drugiej. Gdy partie
polityczne zaniechaj¹ dzia³añ
korzystnych wy³¹cznie dla swo-
jej grupy spo³ecznej i skupi¹ siê
na dzia³aniach dla dobra ogó³u
dopiero wtedy mo¿liwe jest przy-

st¹pienie Narodu (spo³eczeñstwa)
do wspó³zawodnictwa (g³ównie na
polu gospodarczym) z innymi
pañstwami (narodami). Wtedy
dopiero zjednoczony Naród prze-
staje trwoniæ w³asn¹ energiê na
ja³owe wewnêtrzne spory, a za-
czyna zu¿ywaæ j¹ na poprawê
swojego bytu. Okazuje siê wtedy,
¿e poprzez wspólne dzia³anie ka¿-
dy z cz³onków zjednoczonego Na-
rodu zyskuje wiêcej ni¿ jak by
dzia³a³ sam dla w³asnej korzy�ci.

Polska Wspólnota Narodowa
stara siê byæ parti¹ nowoczesn¹,
odrzucaj¹c¹ partyjniactwo, go-
dz¹ce w dobro ca³ego Narodu i
Pañstwa. Na tym polega w³a�ci-
we zrozumienie ponad stuletnie-
go dziedzictwa polskiego ruchu
narodowego, którego Polska
Wspólnota Narodowa jest twór-
cz¹ ci¹g³o�ci¹ i wspó³czesnym
wyrazem. Tworzy ona nowocze-
sn¹ postaæ ruchu narodowego,
³¹cz¹c jego poprzedni dorobek z
w³asnymi osi¹gniêciami (wynika-
j¹cymi z obecnego po³o¿enia i no-
wych potrzeb Narodu), z osi¹gniê-
ciami ruchu niepodleg³o�ciowego,
ludowego i robotniczego. To dopie-
ro mo¿e daæ pewn¹ ca³o�æ, która
partiê stronnicz¹, na przyk³ad
klasow¹ przekszta³ca w ogólno-

narodow¹, zdoln¹ do podjêcia
walki o interesy ca³ego Narodu i
Pañstwa, wszystkich jego �rodo-
wisk zawodowych i warstw spo-
³ecznych.

Polska Wspólnota Narodowa
przywi¹zuje wielk¹ wagê do
uczuæ narodowych, do patrioty-
zmu jako mi³o�ci do w³asnego
Narodu i Ojczyzny. Patriotyzm
wyzwala bowiem najwiêksze si³y
twórcze, najskuteczniej prowa-
dz¹ce do rozwoju Kraju. Patrio-
tyzm jest moralnym nakazem
dba³o�ci o wspólne dobro narodo-
we, o dobro ca³ej Polski, wszyst-
kich jej mieszkañców.

Polska Wspólnota Narodowa
nie jest zatem parti¹ ani lewico-
w¹ ani prawicow¹. Jest parti¹
ogólnospo³eczn¹ czyli ponadkla-
sow¹ i ponadwyznaniow¹. Naj-
czê�ciej klasowo�æ oraz wyznanio-
wo�æ czyni¹ partie albo lewicowy-
mi albo prawicowymi.

Polska Wspólnota Narodowa
jest parti¹ wspólnotow¹, co wy-
ra�nie akcentuje jej nazwa. Nie
stronnictwo stroni¹ce od innych,
a wspólnota otwarta dla wszyst-
kich, dla wszystkich patriotów
bez wzglêdu na zawód, wyznanie
i stan posiadania, którym na ser-
cu le¿y wspólne dobro jakim jest
Polska. Polska Wspólnota Naro-
dowa ³¹czy  wiêc wszystkich Po-
laków wokó³ narodowych warto-
�ci i celów oraz ukazywania
wspólnej drogi ich osi¹gniêcia.
Jednoczy Polaków w narodow¹,

Wspólnota i patriotyzm
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

09.05.2000
 Amnesty International zaape-

lowa³a do ONZ o potêpienie Sta-
nów Zjednoczonych za narusza-
nie praw cz³owieka i praktykowa-
nie �zinstytucjonalizowanego�
okrucieñstwa policji i s³u¿by wiê-
ziennej.

12.05.2000
 Zwi¹zkowcy z Ogólnopolskie-

go Zwi¹zku Pielêgniarek i Po³o¿-
nych z³o¿yli do Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy skargê na pol-
ski rz¹d za ³amanie miêdzynaro-
dowych konwencji dotycz¹cych
prawa pracy, mo¿liwo�ci jej swo-
bodnego wyboru, ochrony przed
bezrobociem, okresu  pobierania
i wysoko�ci zasi³ków dla bezro-
botnych.

13.05.2000
 W Warszawie w Zamku Kró-

lewskim na Starym Mie�cie zor-
ganizowano VII Spotkania Euro-
pejskie i niewielki (jak na siln¹
radiow¹ i telewizyjn¹ �reklamê�),
oko³o tysi¹c osobowy pochód uli-
cami Warszawy zwolenników in-
tegracji z UE. W pochodzie wziê-
³y g³ównie udzia³ zorganizowane

grupy przywiezione z kraju. Pod
Kolumn¹ Zygmunta �rodowiska
przeciwne integracji zorganizo-
wa³y pikietê. Jej uczestnicy w
kierunku rz¹dowych i unijnych
dygnitarzy skandowali �Berlin
p³aci, wy idziecie�, �Sprzedawczy-
ki�, �Niepodleg³o�æ� itd.

17.05.2000
 W zwi¹zku z wypowiedzeniem

przez pracodawców ponadzak³a-
dowego zbiorowego  uk³adu pra-
cy w górnictwie zwi¹zki zawodo-
we rozpoczê³y protesty. Wolny
Zwi¹zek Zawodowy �Sierpieñ 80�
zorganizowa³ pikiety przed sie-
dzibami spó³ek wêglowych i w
Gliwicach, gdzie mia³ byæ obecny
Jerzy Buzek.

 Na przej�ciu granicznym w
Ko³baskowie protestowali rolni-
cy zrzeszeni w �Samoobronie�
przeciwko nadmiernemu impor-
towi zachodniej ¿ywno�ci i per-
spektywie wprowadzenia zerowej
stawki celnej na produkty ¿yw-
no�ciowe.

 Adam Ha³aciñski z Departa-
mentu Europy �rodkowej i Po³u-
dniowej MSZ poinformowa³, ¿e
wydano 40 milionów dolarów na

 uczestnictwo polskich ¿o³nie-
rzy w operacjach pokojowych w
Bo�ni, Chorwacji i Kosowie oraz
na realizacjê tak zwanych �pro-
jektów demokratyzacyjnych� np.
szkolenia kadr administracji sa-
morz¹dowej w Albanii, itd.

 Krajowa Partia Emerytów i
Rencistów poprze w wyborach
prezydenckich Aleksandra Kwa-
�niewskiego poniewa¿  �daje on
najbardziej realne szanse na re-
alizacjê naszych postulatów� po-
informowa³  jej przewodnicz¹cy
Tomasz Mamiñski. Na politycz-
nym rynku dzia³aj¹ dwie partie
emeryckie. Jedna zorganizowana
przez SLD, druga przez AWS. Za-
daniem obu jest zagospodarowa-
nie niezadowolonych oraz niedo-
puszczenie do powstania praw-
dziwej organizacji dzia³aj¹cej rze-
telnie dla dobra emerytów i ren-
cistów.

20.05.2000
 Stowarzyszenie na rzecz Tra-

dycji i Kultury �Niklot� zaprote-
stowa³o przeciwko o�wiadczeniu
biskupa Edwarda Janiaka o po-
parciu przez Ko�ció³ otwarcia
Polski na nap³yw imigrantów.

21.05.2000
Prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp przyzna³, ¿e: �ba³ siê roz-
lewu krwi w czasie stanu wojen-
nego, wiedz¹c jak wielkie jest
oburzenie ludu. [...] Pozostaje na
moim sumieniu ciê¿ar, ¿e nie zdo-
³a³em ocaliæ ¿ycia ksiêdza Jerze-
go Popie³uszki, mimo moich wy-
si³ków podejmowanych w tym
kierunku. Niech mi to Bóg prze-
baczy, mo¿e taka by³a Jego �wiê-
ta wola� Episkopat i Prymas nie
tylko nie zdo³a³ ocaliæ ksiêdza
Popie³uszkê, ale jak poda³a gaze-
ta �Fakty i Mity� wiedzia³ o za-
miarach SB.

26.05.2000
Sejm g³osami UW, czê�ci AWS i
SLD zdecydowa³ o umorzeniu
postêpowania wobec Janusza Le-
wandowskiego by³ego ministra
przekszta³ceñ w³asno�ciowych. W
1992 roku z z³o¿onym  wniosku
wstêpnym, zarzucano mu: niego-
spodarno�æ (doprowadzenie do
uszczuplenia dochodów bud¿etu
pañstwa o 116 miliardów starych
z³otych) i naruszenie ustawy o
prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych.

 W podobny sposób Sejm zde-
cydowa³ o odrzuceniu obywatel-
skiego wniosku o referendum w
sprawie reprywatyzacji lasów,
który by³ poparty  540-stoma  ty-
si¹cami podpisów.

29.05.2000
 Wolny Zwi¹zek Zawodowy

�Sierpieñ 80� rozpocz¹³ strajki
okupacyjne w kopalniach w
zwi¹zku z wypowiedzeniem gór-
niczego uk³adu zbiorowego pra-
cy przez pracodawców.

30.05.2000
 Podczas wspólnego posiedze-

nia parlamentów Jugos³awii, Bia-
³orusi i Rosji w Belgradzie zapro-
ponowano utworzenie zwi¹zku
pañstw s³owiañskich. Ma siê on

staæ przeciwwag¹ dla procesu
rozszerzania NATO na Wschód.

02.06.2000
 Obroñca Janusza Lewandow-

skiego (UW) z³o¿y³ wniosek do
s¹du o umorzenie postêpowania
(prowadzonego od 8 lat) w spra-
wie nieprawid³owo�ci przy prze-
kszta³caniu jednoosobowych spó³-
ek skarbu pañstwa (Techmy i
Krakchemii) oraz po�wiadczenia
nieprawdy. G³ówny argument
wniosku o umorzenie postêpowa-
nia s¹dowego stanowi fakt posia-
dania przez by³ego ministra prze-
kszta³ceñ w³asno�ciowych  immu-
nitetu poselskiego. Oszacowane
przez bieg³ych straty Skarbu
Pañstwa zwi¹zane z t¹ spraw¹
wynosz¹ 2 miliony  400 tysiêcy
z³otych.

 G³ówny prokurator haskiego
trybuna³u pani Carla Del Ponte
uzna³a, ¿e nie ma podstaw do
wszczêcia �ledztwa w sprawie
zarzutów przeciw NATO o zbrod-
nie wojenne dokonane  podczas
bombardowañ w Jugos³awii. Zda-
niem pani Del Ponte  NATO �po-
pe³ni³o jedynie pewne b³êdy�. Ta-
kie jak masowe stosowanie broni
zawieraj¹cej radioaktywny uran,
zbombardowanie 300 szkó³, 70
szpitali, kilkunastu ambasad, kil-
kuset cywilnych zak³adów prze-
mys³owych i dzielnic mieszkanio-
wych.

 Po odmowie wszczêcia docho-
dzenia w sprawie ubieg³orocz-
nych nalotów NATO na Jugos³a-
wiê rosyjskie MSZ o�wiadczy³o,
¿e: �To ju¿ nie po raz pierwszy try-
buna³ przymkn¹³ oczy na przy-
padki ³amania miêdzynarodo-
wych praw cz³owieka przez in-
nych uczestników konfliktu w
by³ej Jugos³awii�

04.06.2000
 Zarz¹d Domów Komunalnych

gminy Warszawa Centrum prze-
znaczy³ 37 tysiêcy z³otych na re-
mont biura poselskiego prezyden-
ta Warszawy Paw³a Piskorskie-
go (UW). Po wyj�ciu sprawy na
jaw Piskorski o�wiadczy³, ¿e �o
sprawie nic nie wiedzia³� , a jego
rzecznik prasowy �ze jest to pro-
wokacja� Czyste kpiny.

kulturow¹ i pañstwow¹ ca³o�æ
ponad ró¿nice i stronnicze podzia-
³y w nadrzêdnym poczuciu pol-
skiej racji stanu. Polska Wspól-
nota Narodowa skupia wszystkie
pokolenia i �rodowiska, jednocz¹c
zró¿nicowany Naród, rozbijany
przez obc¹ konkurencjê i w³asn¹
niezgodê. £¹czy Polaków w s³u-
¿eniu sobie nawzajem oraz
wszystkim tera�niejszym i przy-
sz³ym polskim pokoleniom. Ze-
spala Polaków w ponadklasowym
i ponadwyznaniowym poczuciu
polsko�ci, narodowego solidary-
zmu i odpowiedzialno�ci za ca³y
Naród i Pañstwo.

Nie ulega w¹tpliwo�ci , ¿e
uczucia narodowe s¹ wielk¹ si³¹
twórcz¹. Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e
Japoñczycy, Koreañczycy, Chiñ-
czycy, Niemcy, Anglicy, Francuzi
i inni zawdziêczaj¹ swoje osi¹-
gniêcia wielkiemu poczuciu
wspólnoty, patriotyzmu i solida-
ryzmu narodowego. Zatem od-
wrót od patriotyzmu w dzisiejszej
Polsce oraz proces rozbijania na-
rodowej wspólnoty i wynarada-

wiania Polaków jest hamulcem
wszelkiego naszego postêpu i po-
prawy bytu oraz jest zagro¿eniem
dla naszej przysz³o�ci.

Dlatego Polska Wspólnota Na-
rodowa stawia na patriotyzm, na
solidaryzm narodowy, na mocne
poczucie wspólnoty Polaków. W
tym w³a�nie upatruje wielk¹ si³ê,
która skutecznie przeciwstawi siê
degradacji Polski i Polaków. Si³a ta
doprowadziæ mo¿e w krótkim cza-
sie do rozwoju, wykorzystuj¹c na-
sze wielkie bogactwa duchowe i
materialne, dzisiaj marnotrawione
lub zaw³aszczane przez obcy kapi-
ta³ kieruj¹cy siê wy³¹cznie swoim
(obcym i wrogim nam) patrioty-
zmem.

Poczucie patriotycznej wspólno-
ty to wola walki o przodowanie na
arenie miêdzynarodowej. Bez woli
przodowania nie ma rozwoju i do-
brobytu, do którego tak bardzo tê-
skni¹ Polacy. Niech wiêc najpierw
zorganizuj¹ siê we wspólnotê i obu-
dz¹ w sobie patriotyzm, a wtedy
spe³ni¹ swoje têsknoty.

Polska Wspólnota Narodowa
akcentuje potrzebê intensywnej

wspó³pracy politycznej i gospodar-
czej z pañstwami s³owiañskimi.
Oprócz wspólnej historii i tradycji
wspó³pracy znajduj¹ siê one na
podobnym poziomie gospodarczym.
Zatem ka¿dy z naszych s³owiañ-
skich krajów ma szansê odbudowy
sfery produkcji � rolnictwa i prze-
mys³u  i sprzeda¿y wytworzonych
dóbr na wspólnym rynku. Inaczej
jest w sytuacji tak zwanej wspó³-
pracy krajów silnych gospodarczo
ze s³abszymi. Kraj s³abszy na  ta-
kiej �wspó³pracy� traci, poprzez
zalanie jego rynku zbytu dobrami
importowanymi, co w efekcie przy-
nosi za³amanie produkcji, wzrost
bezrobocia i zubo¿enie spo³eczeñ-
stwa. Na takich kolonialnych za-
sadach jest oparta nasza �wspó³-
praca� gospodarcza z krajami Unii
Europejskiej i USA. Natomiast
Wspólnota Krajów S³owiañskich
mo¿e okazaæ siê jedyn¹ si³¹ pozwa-
laj¹c¹ zachowaæ posiadane teryto-
ria i narodowe bogactwa  oraz za-
chowaæ ich kulturow¹ to¿samo�æ.

   Redakcja

Wspólnota i patriotyzm
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Firma remontowo-budowlana przyjmie zlecenia na remonty, adaptacje biur i miesz-
kañ. Pe³ny zakres us³ug, tel. 0501005881, (022) 6254170

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rykach (woj. Lubelskie), tel. 0603779914.

Firma Gerimpex oferuje reklamowe imitacje produktów np. nadmuchiwane tuby
pasty do zêbów, butelki, batony i inne tego typu gazoszczelne wyroby z folii PCV o
wysoko�ci do 170 cm. z pe³nokolorowym nadrukiem. Firma wytwarza równie¿ ba-
nery (napisy) , displaye, kapelusze, breloczki, wobblery i inne tego typu materia³y
reklamowe. Kontakt: 90-558 £ód�, ul. 28-go Pu³ku Strzelców Kaniowskich 77, tel.
(042) 6377553, fax (042) 6369950

OG£OSZENIA



Numer 6 (11) Czerwiec 2000 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 8

Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Redaguje zespó³. Redaktor naczelny: Barbara Krygier.
Rada programowa: Marek G³ogoczowski, Jan Jêdrak, prof.
dr hab. Adam J. Karpiñski, Barbara Krygier, prof. dr hab. Ta-
deusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski, dr
Stanis³awa Stachnik - Czajkowska, Boles³aw Tejkowski.
Ukazuje siê co miesi¹c. Nak³ad: 13000 egzemplarzy.

Adres redakcji: 00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62/1,
tel. (22) 621-55-71, (22) 625-41-70.
Internet: http://www.pwn.xox.pl, pwn@xox.pl
Wydawca: Polska Wspólnota Narodowa,

00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62/1.
Konto bankowe: Polska Wspólnota Narodowa,
PKO BP X O/Warszawa, 10201101-570561-270-1
Druk: KDP Drukpress, Kraków, ul. Nowohucka 50.

Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca i
zastrzega sobie prawo ich skracania. Za tre�æ og³oszeñ
redakcja nie odpowiada i publikuje je na  wy³¹czn¹ odpo-
wiedzialno�æ og³oszeniodawcy.

Gazeta jest bezp³atna.
Osoby mog¹ce pomóc w rozwoju naszej gazety

proszone s¹ o wp³aty i darowizny na konto Polskiej
Wspólnoty Narodowej.

DROGI CZYTELNIKU!
Otrzymujesz nasz¹ gazetê, w której pragnie-

my Ciê informowaæ o bliskich nam sprawach.
Chcemy, aby gazeta by³a ³¹cznikiem miêdzy

Tob¹ a nami, aby umo¿liwi³a Ci kierowanie do
nas listów i artyku³ów do opublikowania.
Gazetê wydajemy ze sk³adek naszych cz³on-

ków. Jest ona bezp³atna, aby mog³a jak najszyb-
ciej dotrzeæ do Ciebie.

Je�li chcesz pomóc w wydawaniu naszej
gazety, wesprzyj nas finansowo, nawet najdrob-

niejsz¹ kwot¹ przekazem pocztowym lub po-
przez wp³atê na konto. Takie wsparcie, jako

darowiznê mo¿esz odliczyæ od podatku
 Nasze konto bankowe:

Polska Wspólnota Narodowa,
PKO BP X O/Warszawa, nr rachunku:

10201101-570561-270-1
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sor Norman Paech. Na ³awach
sêdziowskich m. in. zasiadali:
Claudia von Werlhof (Austria),
Wolfgang Schulz (Niemcy), Paolo
Pioppi (W³ochy), Stanislav Pa-
tejdl (Czechy), Svetomir �kariæ
(Macedonia), Barbara Krygier
(Polska), Lea Launokari (Finlan-
dia), Reszö Banyasz (Wêgry), Vil

Romaszczenko (Ukraina). Po
stronie oskar¿enia Ulrich Dost
(Niemcy), Pierre Kaldor (Fran-
cja). Obroñc¹ NATO z urzêdu
by³a Valentina Sztraus (Rosja).
      Drugiego dnia obrad przyby-
li z opó�nieniem z powodu trud-
no�ci wizowych: przewodnicz¹cy
Trybuna³u S³owiañskiego prof.
Michai³ Kuzniecow z Moskwy,
oraz prof. Jacenko i  Jole Stani-
sziæ.
    Przez dwa dni dziesi¹tki
oskar¿ycieli i �wiadków mówi³o
o przestêpstwach NATO w Jugo-
s³awii. Szczególnie wstrz¹saj¹ce
by³y relacje ofiar bombardowañ:
matek, które straci³y dzieci, oj-
ców, których dzieci s¹ niewiary-
godnie okaleczone, ludzi, którzy
stracili ca³y swój ¿yciowy doro-
bek.. Nie sposób wymieniæ
wszystkich przedstawionych tam
tragedii.
     Mówiono te¿ wiele o k³amli-
wej akcji propagandowej, która
mia³a uzasadniæ agresjê. Przed-
stawiono te¿ geopolityczne aspek-
ty tej wojny. M.in. przedstawiciel
Polski Boles³aw Tejkowski w swo-
im wyst¹pieniu powiedzia³:
�Agresja NATO na Jugos³awiê
nie by³a jednorazowym incyden-
tem zbrojnym. By³ to kolejny etap
zaplanowanego i konsekwentnie
realizowanego przez rz¹dz¹ce eli-
ty procesu ekspansji USA i Unii
Europejskiej na Wschód. Sta³o siê
jasne, ¿e NATO nie ma charak-
teru obronnego lecz ofensywny i
imperialny.

Pocz¹tkiem tego procesu by³o
zjednoczenie Niemiec w 1990
roku. Rozpoczê³o ono upadek ja³-
tañskiego porz¹dku �wiatowego,
bêd¹cego dwubiegunow¹  domi-
nacj¹ USA i ZSRR nad �wiatem.
Porozumienie radziecko - ame-
rykañskie o zjednoczeniu Nie-
miec i jednoczesnym rozwi¹za-
niu swoich sojuszów wojsko-

wych, jako niepotrzebnej ju¿ mi-
litarnej podstawy porz¹dku ja³-
tañskiego, mia³o i mog³o dopro-
wadziæ do nowego demokratycz-
nego porz¹dku �wiatowego bez
dominacji jakiegokolwiek Pañ-
stwa. Ale elity rz¹dz¹ce Zacho-
dem zdradziecko z³ama³y to po-
rozumienie. Rozwi¹zany zosta³
tylko Uk³ad Warszawski z wy-
cofaniem wojsk radzieckich ze
wszystkich Pañstw. Natomiast
NATO, nie powstrzymywane ju¿

przez stronê radzieck¹, uzyska-
³o w ten sposób znakomite wa-
runki ekspansji jako jedyna wie-
lopañstwowa struktura militar-
na. Z kolejn¹ korzy�ci¹ dla
NATO rozwi¹za³a siê Rada Wza-
jemnej Pomocy Gospodarczej
jako wspólnota Pañstw socjali-
stycznych, za� w 1991 roku
ZSRR podzieli³ siê na odrêbne
Pañstwa. W tym te¿ roku Zachód
przez sprowokowanie wojny do-

mowej rozpocz¹³ niszczenie moc-
nego i niezale¿nego Pañstwa Ju-
gos³awii, odrywaj¹c od niej S³owe-
niê, Chorwacjê, Bo�niê - Hercego-
winê i Macedoniê. Czechos³owacjê
uda³o siê Zachodowi rozbiæ poko-
jowo na Czechy i S³owacjê.

W tej sytuacji NATO przyst¹-
pi³o do ekspansji na Wschód.
Rozpoczê³o realizacjê wcze�niej-

szego planu elit
rz¹dz¹cych Amery-
k¹ i Uni¹ Europej-
sk¹ budowy nowe-
go amerykañskiego
porz¹dku �wiato-
wego, stanowi¹ce-
go dominacjê jed-
nego mocarstwa
USA nad �wiatem.
[....] NATO przygo-
towuje siê do kolej-
nych agresji. Dla-
tego konieczne jest
surowe os¹dzenie
zbrodni NATO jako
organizacji prze-
stêpczej, zagra¿a-
j¹cej pokojowi
�wiatowemu i eg-
zystencji  ca³ej

ludzko�ci.
Konieczne jest przeciwsta-

wienie siê totalitarnemu, neofa-
szystowskiemu globalizmowi
USA i d¹¿enie do rozwi¹zania
NATO i UE jako jego narzêdzi.
Przywróci to suwerenno�æ i to¿-
samo�æ zniewolonym Narodom i
Pañstwom Europy. Bowiem
wbrew wspólnym interesom eu-
ropejskim, NATO i UE jako na-
rzucone Europie struktury ame-
rykañskie przeciwstawiaj¹ jedne

Pañstwa europejskie drugim
Pañstwom dla realizacji globali-
stycznych interesów USA.

Przysz³o�ci¹ Europy, zgodnie
z jej odwieczn¹ tradycj¹, s¹ nie-
zale¿ne i suwerenne Pañstwa
narodowe. Powinny one wspó³-
pracowaæ w ramach jednej ogól-
noeuropejskiej struktury, jak¹
jest Organizacja Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie. Odrzu-
cenie globalizmu i amerykaniza-

cji, rozwi¹zanie amerykañskie-
go NATO i UE przywróci Euro-
pie jej europejsko�æ, jej charak-
ter narodowy i demokratyczny.

Obecny by³ równie¿ przed-
stawiciel International Action
Center z Nowego Jorku Richard
Becker, który koñcz¹c swoje wy-
st¹pienie podkre�li³: �Zdajemy
sobie sprawê, ¿e kampania na
rzecz rozwi¹zania NATO nie
mo¿e byæ prowadzona przez od-

dzielne organizacje, lecz musi
byæ skoordynowanym wspólnym
programem opartym o dzia³anie
masowe, musi byæ masowym
ruchem wielu krajów na wszyst-
kim kontynentach [...] Wierzê,
¿e miêdzynarodowa solidarno�æ
przyniesie zwyciêstwo nad mi-
litaryzmem i wyzyskiem.�

Obrady trybuna³u by³y rela-
cjonowane przez niemieck¹ te-
lewizje i  prasê np. Neues
Deutschland, Junge Welt. W
Polsce �rodki masowej informa-
cji przemilcza³y to znacz¹ce
wydarzenie.

opr. red.

Oskar¿enia w Ko�ciele �wiêtego Krzy¿a
Dokoñczenie ze strony 1

Obrady Trybuna³u d/s Przestêpstw NATO w Jugos³awii, Berlin 2-3 czerwca


