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Orze³ z Kolbuszowej?

Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

P

odobno naczelny wódz Solidarnoci Marian Krzaklewski pochodzi z Kolbuszowej. Podobno! Natomiast na
pewno Krzaklewski jest godnym
nastêpc¹ Wa³êsy. Po Wa³êsie - tej
najfatalniejszej solidarnociowej
kandydaturze na tamte czasy,
przyszed³ Krzaklewski - najfatalniejsza solidarnociowa kandydatura na obecne czasy. Tak widocznie musi byæ, jeli Solidarnoæ ma
do koñca odegraæ swoj¹ niechlubn¹ rolê wynajêtego przez Uniê
Europejsk¹ i USA niszczyciela
Polski. Wa³êsa rozpocz¹³ pokomunistyczne niszczenie Polski.
Krzaklewski usi³uje je zakoñczyæ.
Krzaklewski zdecydowanie
przewy¿sza Wa³êsê w zaprzedawaniu Polski obcemu kapita³owi.

Przewy¿sza go tak¿e w stosowaniu nieludzkiego wyzysku ludzi
pracy pod pozorem obrony ich
interesów. Jako przywódca AWS
w Sejmie, Krzaklewski nie zrobi³
nic aby powstrzymaæ przekazywanie zachodniemu kapita³owi
polskiej w³asnoci, spokojnie
przyzwala³ aby polscy rolnicy,
robotnicy i inteligenci mieli coraz
mniej, a obcy kapitalici coraz
wiêcej. Za to chc¹c przypodobaæ
siê wyborcom Krzaklewski podobnie jak Wa³êsa w sposób nachalny podkrela swoj¹ katolickoæ. Podkrela tak mocno, ¿e
chyba katolikiem nie jest. Nie
podkrela natomiast swojej polskoci, bo teraz nie potrzeba byæ
Polakiem, ¿eby rz¹dziæ. Polskoæ

D

ziêkujê wszystkim, którzy
zbierali podpisy oraz z³o¿yli podpisy na moj¹ kandydaturê na Prezydenta Polski.
Byæ mo¿e zostanê, byæ mo¿e nie
zostanê zarejestrowany jako kandydat na Prezydenta. To zale¿eæ
bêdzie od zebrania 100 tysiêcy
podpisów poparcia oraz od ich
oceny przez Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹.

Niezale¿nie od tego, czy zostanê czy nie zostanê kandydatem
na Prezydenta, s³u¿yæ bêdê Polsce nadal z ca³ych swoich si³.
Walka o Polskê trwa i trzeba j¹
toczyæ z ka¿dej pozycji, jak¹ zajmuje siê w spo³eczeñstwie.
Ta walka toczy siê miêdzy
niszczonym Narodem a niszcz¹c¹ go w³adz¹. Najnowszym antypolskim wyczynem w³adzy jest

sprzeda¿ 25 lipca br. zachodnim
kapitalistom 35% Telekomunikacji Polskiej i zapowied rych³ego
sprzedania dalszych 16%. Czyli
w decyduj¹cych 51% dochodowa
Telekomunikacja Polska staje siê
w³asnoci¹ obc¹, przynosz¹c¹
wielkie zyski obcemu kapita³owi.
Nawet pieni¹dze uzyskane z tej
z³odziejskiej sprzeda¿y nie trafi¹,
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a pocz¹tku lipca br. odby³
siê ju¿ czwarty Kongres
Przysz³oci Europy, organizowany corocznie przez zwi¹zan¹ z Parlamentem Europejskim
organizacjê TEAM  The European Anti-Maastricht Aliance. W
roku obecnym Kongres odbywa³
siê w dwóch turach, jedna 2 lipca
w Bratys³awie na S³owacji, a druga w tydzieñ póniej w Lublanie
w S³owenii. Mnie uda³o siê
uczestniczyæ tylko w pierwszej
jego czêci, która by³a wyj¹tkowo ciekawa. W du¿ym stopniu na
uatrakcyjnienie obrad wp³ynê³o
uczestnictwo w tym spotkaniu
kilku notabli z by³ego s³owackiego rz¹du Vladimira Meèiara,
przez kilka lat doæ skutecznie
opieraj¹cego siê dyrektywom globalizacji. W zwi¹zku z tym w³anie, nieodwo³alnym procesem
likwidacji uprzednio istniej¹cych
w Europie pañstw, który z mówców przypomnia³ opiniê amerykañskiego ekonomisty Paula Samuelsona, ¿e aby zlikwidowaæ

naród, wystarczy mu podci¹æ jego
ekonomiczne korzenie. Co w³anie siê odbywa w gigantycznej
wrêcz skali i ten proces odczuwany nawet w najbogatszym kraju
naszego Kontynentu jakim jest
Szwajcaria. Pomimo ogólnego
poczucia bezradnoci, pojawi³y
siê jednak na tym mini-kongresie propozycje jak temu zjawisku
siê przeciwstawiaæ.
Z ciekawych wyst¹pieñ warte
by³y odnotowania krótkie referaty m³odych przedstawicieli krajów ba³tyckich, którzy doskonale
ju¿ dostrzegli, ¿e otrzymana blisko dziesiêæ lat temu niepodleg³oæ doæ szybko przeradza siê
w swe przeciwieñstwo, któremu
dodatkowo towarzyszy wczeniej
nie istniej¹ce, ekonomiczne
upodlenie tych dawniej doæ zasobnych republik radzieckich.
Wed³ug, na przyk³ad przedstawicielki £otwy, odciêcie siê jej kraju od rynku rosyjskiego spowodowa³o kompletny upadek przemy-
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Pe³zaj¹ce ludobójstwo w majestacie prawa
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amiêtamy, jak to Prezydent Wa³êsa przy ka¿dej
sposobnoci apelowa³ do
Polaków, mówi¹c: Bogaæcie siê.
Bogaæcie!. Bez w¹tpienia, okrelona iloæ Polaków wzbogaci³a
siê: maj¹ domy, domki, wille,
dzia³ki, ziemiê, samochody, na
wsi - traktory , inwentarz itd.
Obecnie, dziêki inicjatywie pana
pos³a Adama Bieli, s¹ szanse zlikwidowania tak zwanej w³asnoci postkomunistycznej (szczególnie na naszych Ziemiach Odzyskanych) oraz uw³aszczenie
wszystkich (albo niemal wszystkich) Polaków. By³oby to wiêc z
pozoru wszystko w porz¹dku,
gdyby... nie pewne fakty. W Szwecji szkoleni s¹ urzêdnicy z Polski

Jerzy Wieluñski
- nabêd¹ tam umiejêtnoci wymierzania podatku katastralnego i maj¹tkowego. W Polsce bêdzie przeprowadzany spis powszechny. Polska - jako cz³onek
NATO oraz kraj w wiêkszoci
katolicki, wst¹pi do Unii Europejskiej, albowiem katolicka wiêkszoæ Polaków nie sprzeciwi siê
(?) woli Stolicy Apostolskiej, która zawsze popiera³a i dalej popiera przyst¹pienie Polski do
Unii Europejskiej.
Pan Stanis³aw Kozanecki wydaje w Belgii polskie pismo Syntezy. W numerze 22 z 1999 roku,
na stronach 47-49 opublikowa³
artyku³ p.t. Podatek katastralny. Dowiadujemy siê z niego, ¿e
po wst¹pieniu Polski do Unii

Europejskiej w Polsce zostanie
wprowadzony podatek katastralny i podatek maj¹tkowy. Jakie
bêd¹ skutki wprowadzenia tych
dwu podatków (obok VAT!)? Dotkliwe, rozleg³e, wysoce negatywne i siêgaj¹ce wszystkich dziedzin
¿ycia, w tym tak¿e stosunku obywatela do pañstwa. Jest to skoncentrowany atak na polski stan
posiadania. Jest to zamach zarówno na polsk¹ wie, jak i na
w³acicieli miejskich, jest to atak
na ka¿dego, który cokolwiek posiada. Równoczesne wprowadzenie wymienionych podatków spowoduje wypêdzenie milionowych
mas ch³opskich z gospodarstw na
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ani do bud¿etu Pañstwa, ani do
kieszeni polskich obywateli. Zostan¹ w czêci w bankach Unii
Europejskiej, a w czêci na zagranicznych kontach cz³onków w³adzy. Z takiej w³anie prywatyzacji, by³y minister przekszta³ceñ
w³asnociowych Lewandowski z
Unii Wolnoci zgromadzi³ za granic¹ wielki maj¹tek.
Rz¹d przygotowuje siê do kolejnego przekrêtu. Planuje
sprzeda¿ Niemcom PKP - dumy

Polski przedwojennej. Ogromne
zyski z kolei w Polsce zagarnie
kapita³ niemiecki.
Obie instytucje - Telekomunikacja Polska i Polskie Koleje Pañstwowe, o podstawowym znaczeniu dla obronnoci Kraju, staj¹
siê obc¹ w³asnoci¹. Jest to kolejny akt okupacji Polski. Jest to
równie¿ kolejny akt niszczenia
podstaw bytu wielu Polaków, bowiem po przejêciu tych instytucji przez zachodni kapita³, wyrzuconych z pracy zostanie 100 tysiêcy ludzi.
Ile jeszcze setek tysiêcy Polaków trzeba sponiewieraæ i zniszczyæ, by Naród siê wreszcie zjednoczy³ i usun¹³ antypracownicz¹
i antypolsk¹ w³adzê?
W pierwszym programie Telewizji, w przedpo³udniowej audycji Tydzieñ w dniu 23 lipca
br., rolnicy domagali siê od w³adzy zaprzestania sprzeda¿y
Niemcom polskiej ziemi w województwie zachodniopomorskim.
Mówili o tragicznej sytuacji polskich rolników, którzy czêsto nie
maj¹ ju¿ co jeæ. By ratowaæ siebie i swoje dzieci, zmuszeni s¹
sprzedawaæ po kawa³ku swoj¹
ziemiê. W³adza pomyla³a o sposobach niszczenia gospodarstw
ch³opskich, tak by by³y zmuszone do oddawania Niemcom ziemi.

Boles³aw Tejkowski
Rolnicy zwracali uwagê, ¿e je¿eli
tak dalej pójdzie, Ziemie Zachodnie odpadn¹ od Polski. W³anie
to jest celem obecnej w³adzy. Jeden z rolników pyta³ Niemca, dlaczego on i inni jego rodacy przychodz¹ do Polski i bezczelnie wykupuj¹ polsk¹ ziemiê. Niemiec
odpowiedzia³: My chwilowo nie
bêdziemy pieszyæ siê z wykupem
waszej ziemi. Trochê poczekamy.
Wasz rz¹d i tak was szybko wykoñczy, a wtedy wasz¹ ziemiê
dostaniemy za darmo.
Niemiec powiedzia³ prawdê.
Tak mo¿e byæ, jeli
Polacy tolerowaæ
bêd¹ tak¹ w³adzê.
Tolerujemy j¹ o
wiele za d³ugo.
Przypominam sobie podobn¹ rozmowê z Niemcem,
któr¹ mia³em w
1990 roku. Zapyta³em go, dlaczego
Niemcy zaczynaj¹
wykupywaæ polski
maj¹tek narodowy? Niemiec odpowiedzia³: Niech
Pan nie ma pretensji do nas , tylko do swojego rz¹du. Gdyby wasz
rz¹d nie pozwala³
na to, ani jeden
Niemiec nie kupi³by w Polsce ani
jednej fabryczki, ani jednego hektara ziemi. Ale skoro wasz rz¹d
naprasza siê o kupowanie w Polsce w³asnoci i osiedlanie siê, to
my to robimy, bo to dla nas dobry
interes.
Niemcy mówi¹ prawdê. To
w³adza w Polsce, zdradzaj¹c interesy Polaków, realizuje za niemieckie pieni¹dze niemieckie interesy kosztem naszego Narodu.
Za tê haniebn¹ zdradê Kraju odpowiadaj¹ prawie wszyscy pos³owie wszystkich kadencji Sejmu
od 1989 roku po dzieñ dzisiejszy.
I pomyleæ, ¿e sporód tych pos³ów wywodzi siê wiêkszoæ kandydatów na Prezydenta Polski w
tegorocznych wyborach!
Sejm nieoczekiwanie uchwali³ w lipcu ustawê uw³aszczeniow¹. Nie jest to bynajmniej przejaw dobrej woli w³adzy. Kiedy
burzy siê Naród, w³adza popuszcza ze strachu. Czêciowo ze strachu, a czêciowo dla wygrania
wyborów prezydenckich. W³adza
ponoæ obdarza Polaków mieszkaniami, za rolnikom posiadaj¹cym do 10 hektarów ziemi zamienia dzier¿awê wieczyst¹ na w³asnoæ notarialn¹. Pozosta³ym
obywatelom przyznaje bony wartociowe. Takie uw³aszczenie jest
niedostateczne i niesprawiedliwe.
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Ale jest. Trzeba wiêc braæ, co daj¹,
i upominaæ siê o wiêcej. Trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e ta w³adza daje
ma³o, by odebraæ wiêcej. Otó¿
w³adza przez planowane wprowadzenie z³odziejskiego podatku
katastralnego odbierze Polakom
to, co daje im ustawa uw³aszczeniowa. Odbierze o wiele wiêcej.
Przejêciem na rzecz skarbu Pañstwa bêd¹ zagro¿one wszystkie
domy jednorodzinne, wszystkie
mieszkania w³asnociowe, sklepy,
warsztaty rzemielnicze i ma³e
fabryki, ma³e i rednie gospodarstwa rolne. Wydarta Polakom,
przy pomocy podatku katastralnego w³asnoæ, bêdzie za pó³darmo sprzedawana obcemu kapita³owi.
Ile jeszcze Polakom trzeba
ukraæ, by siê zjednoczyli i usunêli do cna skorumpowan¹ w³adzê?
Takim pierwszym krokiem do
zmiany w³adzy mog¹ byæ wybory
prezydenckie, pod warunkiem, ¿e
wybierzemy najbardziej propolskiego i propracowniczego Prezydenta. Nale¿y wiêc g³osowaæ na
kandydatów spoza uk³adu w³adzy, a nie na kandydatów wysuwanych przez UW, AWS, i SLD,
a wiêc równie¿ przez PPS. Nie
nale¿y g³osowaæ na Olechowskiego, Wa³êsê, Krzaklewskiego,
Kwaniewskiego, Ikonowicza. S¹
to kandydaci tych czterech partii, które wyros³y z PZPR, które
rz¹dz¹ od 10 lat i od 10 lat niszcz¹ Polskê. Jakikolwiek inny
kandydat spoza tego uk³adu w³adzy mo¿e jako Prezydent nawet
mimo woli dokonaæ po¿ytecznych
zmian.
Przewiduje to nawet Olechowski. Jako doradca finansowy w³adzy, radzi³ 3 miesi¹ce temu, ¿eby
... w nowym bud¿ecie Pañstwa
zmniejszyæ dotacje na przedszkola, bo tam ju¿ nie wrócimy, natomiast zwiêkszyæ dotacje na wiêzienia, bo tam mo¿emy siê znaleæ, jeli nast¹pi¹ zmiany.
Naród Polski mo¿e przypuszczenia Olechowskiego uczyniæ
smutn¹ dla niego rzeczywistoci¹. Naród musi tylko uwierzyæ
w swoje si³y. Musi wreszcie zrozumieæ, ¿e kartka wyborcza w
demokracji jest mocn¹ broni¹
obalaj¹c¹ nie takie re¿ymy, jak
tyle pod³y co i mieszny re¿ym
Kwaniewskiego, Buzka, Krzaklewskiego. Naród Polski musi
sobie wreszcie zafundowaæ now¹
w³adzê, która zapewni Polsce i
Polakom godn¹ teraniejszoæ i
przysz³oæ.
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej
Boles³aw Tejkowski

Pe³zaj¹ce ludobójstwo
w majestacie prawa
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roli i zredukowanie liczby gospodarstw rolnych do poni¿ej 300
tysiêcy. Bêdzie to likwidacja polskiego rolnictwa, od lat zreszt¹
planowana i zapowiadana. Podatek katastralny, którego wiêkszoæ polskich w³acicieli nie bêdzie w stanie zap³aciæ, spowoduje nag³e pojawienie siê na rynku
oko³o miliona nieruchomoci i
tym samym gwa³towny spadek
ich cen. I o to chodzi technokratom z Brukseli. Polskie nieruchomoci, ju¿ i tak tanie, potaniej¹
jeszcze wiêcej. Bêd¹ je nabywaæ
w pierwszym rzêdzie obcokrajowcy czyli mówi¹c dobitniej: Niemcy. 30 milionów hektarów Ziem
Zachodnich warte jest 15 miliardów dolarów. Podczas gdy dzienny obrót, na przyk³ad jednej tylko gie³dy frankfurckiej wynosi ...
500 miliardów dolarów. Dochód
narodowy Niemiec wynosi 2750
miliardów dolarów. We wschodnich landach niemieckich zainwestowano 3000 miliardów dolarów. Niemcy bez najmniejszej
w¹tpliwoci znajd¹ te mieszne
15 miliardów na wykupienie polskiej ziemi z r¹k (uw³aszczonych!)
Polaków, którzy nie bêd¹ w stanie zap³aciæ wymierzonego im
podatku. Oto mechanizm pokojowego ludobójstwa szykowany
nam przez Brukselê, przez tak
zwan¹ Uniê Europejsk¹, do której mamy czy raczej musimy
przyst¹piæ, bo taka jest wola - nie
nasza wola, oczywicie. Przy
stawce podatku katastralnego 2%
polscy w³aciciele przeka¿¹ Skarbowi Pañstwa (a raczej tym, co
nim dysponuj¹) ca³¹ wartoæ posiadanej nieruchomoci ju¿ po 35

latach! W ten sposób, ludzie zostan¹ ukarani za to, ¿e wydali
swoje pieni¹dze na cel spo³ecznie
u¿yteczny - na dom, mieszkanie,
ziemiê itd. Powiêkszy siê liczba
nêdzarzy, iloæ bezdomnych, iloæ
wegetuj¹cych w ubóstwie. Czy
chodzi³o o to, ¿eby Polska by³a
tak¹ Polsk¹? Czy zamiast narodzin polskiej solidarnoci, nie
by³o przypadkiem importu soli
durnoci?...
Dodam jeszcze tylko, ¿e wed³ug tak zwanego testamentu
Hitlera (pisa³ o tym w swojej
ksi¹¿ce Hermann Rauschning, w
latach 1933-1934 przewodnicz¹cy Senatu Wolnego Miasta
Gdañska; zerwa³ on z hitleryzmem i wyjecha³ do USA), na terenie Polski ma mieszkaæ nie wiêcej ni¿ 15 milionów osób. Wed³ug
tak zwanych Uk³adów Rzymskich: 15 -16 milionów, czyli to
samo, o czym mówi³ Hitler. Wytyczne Brukseli dok³adnie odpowiadaj¹ woli Hitlera oraz planom
Unii Europejskiej. Powinnimy
wiedzieæ, co nas czeka. A to ju¿
nied³ugo. Spis powszechny oraz
zaistnienie w Polsce wy³¹cznie
jednego rodzaju w³asnoci - znakomicie u³atwi pracê urzêdnikom, którzy bêd¹ nam wymierzaæ
oba podatki. Niepowa¿ne s¹ w
tym kontekcie wszelkie dyskusje na temat warunków, na jakich
Polska ma wejæ do Unii. Nie
mo¿na bowiem rozmawiaæ na temat: jak najbezpieczniej wejæ
pod jad¹cy walec drogowy. A tak¹
dyskusjê prowadz¹ z Polakami,
wszyscy kandydaci na prezydenta, z wyj¹tkiem pana Boles³awa
Tejkowskiego.
Jerzy Wieluñski

Polski Komitet S³owiañski otrzyma³ niedawno z Pragi
smutn¹ wiadomoæ,
¿e 29 czerwca br. zmar³a
Pani Olga Chvalova
- zas³u¿ona, przez wszystkich szanowana i kochana
wspó³organizatorka Zjazdu Wszechs³owiañskiego w
Pradze w 1998 roku i wspó³za³o¿ycielka Czeskiego
Komitetu S³owiañskiego.
W jej osobie ca³a S³owiañska Spo³ecznoæ ponios³a
ogromn¹ stratê. Jej przyjañ, serdecznoæ i gotowoæ
pomocy by³a dla nas zawsze wielk¹ wartoci¹. Pragniemy, aby nasz wspania³y Przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego - Pan Profesor
Bretislav Chvalaá wiedzia³, ¿e podzielamy jego ból i z
ca³ego serca mu wspó³czujemy.
Polski Komitet S³owiañski
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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s³owy i ludnoæ obecnie ¿yje w
du¿ej mierze z porednictwa przy
tranzycie towarów na trasie z
Zachodu do Rosji. W przypadku
jednak znalezienia siê w Unii
Europejskiej, granica na wschodzie zostanie uszczelniona i z czego £otysze bêd¹ wtedy ¿yli? W dodatku ogromna chêæ, jak¹ wykazuje rz¹d ³otewski, by wst¹piæ do
NATO, mo¿e zaowocowaæ kolejnymi, militarnymi tym razem zagro¿eniami. W tym bowiem przypadku Rosjanie bêd¹ musieli na
granicy z £otw¹ postawiæ du¿e
jednostki wojskowe, co bêdzie
oczywicie pretekstem do zainstalowania na £otwie, specjalizuj¹cych siê w tworzeniu pokoju
 tym razem w rejonie Ba³tyku 
baz amerykañskich.
Podobne obiekcje mia³ tak¿e
przedstawiciel Estonii, który dodatkowo zauwa¿y³, ¿e jego, najbardziej liberalny na pó³nocy
kraj, zamiast tworzyæ, po odseparowaniu siê od WNP, autonomicz-

n¹ kulturê, coraz wyraniej tê autonomiê kulturow¹ traci, na rzecz
zreszt¹ ¿ywio³u rosyjskiego, który wskutek wy¿szych p³ac, z pobliskiej Rosji zacz¹³ masowo, legalnie i nielegalnie, doñ nap³ywaæ. Najbardziej jednak rozweseli³o zebranych wyst¹pienie s³owackiego biofizyka i dzia³acza
spo³ecznego Karola Ondriasza,
który na specjalnie przygotowanych planszach pokazywa³ jak siê
maj¹, zachodnie zapewnienia z
przed dziesiêciu lat, do obecnej
rzeczywistoci: Mówiono nam, ¿e
komunizm to ustrój niewydajnej
pracy, a oto, proszê popatrzeæ, jak
spad³a wydajnoæ tej¿e pracy po
zmianie ustroju; Wolna Europa
wmawia³a nam, ¿e ten ustrój nie
dba o ludzi, no to proszê popatrzeæ, obecnie siê buduje mniej
mieszkañ ni¿ przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹, ale za to, trzeba
przyznaæ, w niektórych dziedzinach mamy osi¹gniêcia, dziesiêæ
lat temu o swe bezpieczeñstwo
osobiste ba³o siê zaledwie 8 pro-

cent ludzi, a dzisiaj ju¿ siê boi 56
procent. I tak dalej i tak dalej:
W czasach komunizmu bezrobocie wynosi³o 0 procent, a obecnie
22 (patrz wykres).
Wszystkie te piêkne dane
jak najbardziej potwierdzaj¹ tak
zwan¹ spiskow¹ teoriê rozwoju
ludzkoci, nad której przygotowaniem pracowa³ ju¿ w 1931 roku
znany i w Polsce angielski historyk i politolog Arnold Tonbye:
Obecnie pracujemy w tajemnicy
z ca³¹ moc¹, ¿eby wyrwaæ tê tajemnicz¹ si³ê polityczn¹  zwan¹
suwerennoci¹  z pazurów lokalnych pañstw narodowych na
wiecie. Ca³y czas zaprzeczamy
ustami temu, co robi¹ nasze rêce
... (narody) bez w¹tpienia przetrwaj¹ jako administracyjne udogodnienia, ale suwerennoæ je
opuci1. Teoretycznym (i praktycznym) aspektom przeprowadzanej obecnie w Europie operacji denacjonalizacji  czyli mówi¹c
obrazowo, lobotomii  narodów
powiêci³ swój referat, pod tytu-

³em Quo vadis Europe (wyg³oszony w jêzyku GSL, czyli Global Super-Language, dawniej
zwanym angielskim) ni¿ej podpisany. A oto skrót tej wypowiedzi.
Jako filozof sproletaryzowany
przez Zachód, chcia³bym przedstawiæ proces globalizacji z punktu widzenia mej profesji, jako ¿e
ta, dominuj¹ca dzisiaj idea, nie
powsta³a z niczego. Ka¿dy, kto
czyta³ choæ trochê Bibliê, zna jej
religijny korzeñ. Znani prorocy,
tacy jak Zachariasz czy Izajasz,
zapowiadaj¹ w swych pismach
przyjcie Tysi¹cletniego, wiatowego Królestwa, w którym Jeden bêdzie Pan i jedno bêdzie jego
Imiê, za Naród i królestwo,
które nie bêdzie mu s³u¿y³o, zginie, takie narody zostan¹ doszczêtnie wytêpione. Jak wskazuj¹ na to statystyki, w Stanach
Zjednoczonych po³owa ludnoci
wierzy tym przepowiedniom. Jest
zatem ewidentnym ¿e ta, kierowana Bibli¹ czêæ elektoratu USA

w sposób automatyczny popiera
rz¹d amerykañski, który po prostu stara siê zrealizowaæ nakazy
zawarte w Pimie wiêtym.
W przeciwieñstwie do idei
Globalizacji Globu, która ma ju¿
ponad dwa i pó³ tysi¹ca lat, idea
Europeizacji Europy jest relatywnie m³oda. Jest ona produktem rewolucji naukowej ostatnich
dwóch stuleci i zosta³a opracowana z du¿¹ przejrzystoci¹ przez
francuskiego filozofa pozytywizmu, Augusta Comte, w po³owie
XIX wieku. Wed³ug jego p³odnych
pomys³ów, narody europejskie
winny zostaæ zhomogenizowane
(tzn. ujednolicone) i Europa winna zostaæ zjednoczona w formie
super-pañstwa, sk³adaj¹cego siê
z mniejszych, licz¹cych po oko³o
trzy miliony ludnoci, Euro-regionów. Wymarzone przez Comtea przysz³e spo³eczeñstwo pozytywistyczne winno byæ podzielone na kasty: na szczycie ma siê
znajdowaæ w¹ska elita bankierów
i ich pomocników, poni¿ej ¿o³nierze, spe³niaj¹cy rolê policji umierzaj¹cej ewentualne bunty oraz
zamieszki, na dole za kasta proletariuszy, pracuj¹cych g³ównie
dla chwa³y  i wartoci moral-
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Cz³onkowie i Sympatycy Polskiej Wspólnoty Narodowej
W dniu 11 czerwca br. zebrani na naradzie krajowej Przewodnicz¹cy Zarz¹dów Wojewódzkich i Miejskich PWN postulowali zg³oszenie kandydata Polskiej Wspólnoty
Narodowej na prezydenta Polski. Zgodnie z tym wnioskiem, Zarz¹d Naczelny PWN
zadecydowa³, ¿e naszym kandydatem bêdzie Boles³aw Tejkowski  Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej.
Niezale¿nie od oceny szans Boles³awa Tejkowskiego w wyborach prezydenckich
bêdzie to okazja do zaprezentowania programu Polskiej Wspólnoty Narodowej jako
alternatywy dla Kraju. Popularyzacja programu mo¿e mieæ te¿ korzystny wp³yw na
mo¿liwoci naszej partii w przysz³orocznych wyborach do Sejmu.
Apelujemy wiêc o szybkie zebranie jak najwiêkszej iloci podpisów osób popieraj¹cych naszego kandydata. Jeli za³¹czonych kart do zbierania podpisów jest za ma³o,
to mo¿emy je dos³aæ, lub mo¿na je samemu kserowaæ.
Wprawdzie termin rejestracji kandydata mija 24 sierpnia br., jednak powinnimy zebraæ 100 tysiêcy podpisów do 20 sierpnia br., aby mo¿liwa by³a wczeniejsza

rejestracja kandydata i ewentualne uzupe³nienie podpisów na wypadek wykazania
przez Komisjê Wyborcz¹ zaistnia³ych b³êdów i braków.
Podpisy prosimy wysy³aæ poleconym do Zarz¹du Naczelnego w Warszawie najpóniej w pi¹tek 18 sierpnia lub przywieæ najpóniej w niedziele 20 sierpnia br.
Przywiezienie podpisów jest form¹ bezpieczniejsz¹.
Liczymy na Wasz¹ sprawnoæ i ofiarnoæ w zebraniu jak najwiêkszej iloci podpisów we wskazanym terminie. Zróbmy wszystko, aby nasz program dotar³ do jak
najwiêkszej liczby Polaków i aby nasz kandydat zosta³ zarejestrowany.
Serdecznie dziêkujemy czytelnikom za dotychczas przys³ane podpisy z poparciem
dla Boles³awa Tejkowskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Barbara Krygier
Warszawa, 1 sierpnia 2000 roku

Wytnij, powiel i wype³nij!

Komitet Wyborczy Kandydata
ta na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Po
Boles³awa Tejkowskiego
000-682 Warszawa, ulica Ho¿a 62, telefon 621-5
55-71

Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydentaa Rzeczypospolitej Polskiej Boles³awowi Tejkows
wskiemu w wyborach przypadaj¹cych w 2000 roku.
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Orze³ z Kolbuszowej?
Dokoñczenie ze strony 1
nawet przeszkadza w ubieganiu
siê o w³adzê.
Kim wiêc jest Krzaklewski?
Jest niew¹tpliwie zwolennikiem
wyprzeda¿y polskiej gospodarki.
Miêdzy innymi to z jego przyzwoleniem 80% banków i 70% przemys³u zosta³o sprzedane zagranicznym w³acicielom. Za akceptacj¹ kierowanego przezeñ klubu
poselskiego AWS na Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych sprzedaje siê Niemcom setki tysiêcy hektarów polskiej ziemi, a ostatnio
sprzedano 25 lipca br. 35% akcji
Telekomunikacji Polskiej i sprzeda¿ trwa nadal. Teraz za solidarnociowa w³adza z namaszczenia
Krzaklewskiego naciska na szybk¹ sprzeda¿ PKP Niemcom. Tym
sposobem kolejne 100 tysiêcy
Polaków pójdzie na bruk.
Wiadomo, ¿e Krzaklewski jest
konsekwentnym zwolennikiem
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i przejêcia na skutek
tego przez Niemców w³asnoci na
Ziemiach Odzyskanych. Bêdzie to
wstêp do w³¹czania tych Ziem do
Niemiec.
Entuzjazm Krzaklewskiego
dla NATO jest powszechnie znany, do tego NATO, które przygotowuje siê do wojny z Bia³orusi¹
i Rosj¹. Mo¿e Krzaklewski - ten
Orze³ z Kolbuszowej widzi siebie
wkraczaj¹cego na czele zwyciêskich wojsk NATO do Miñska i
Moskwy? Mo¿e! Natomiast to, ¿e
Krzaklewski by³ zwolennikiem
wkroczenia wojsk NATO do Belgradu, to pewne!
Wróæmy jednak do Kolbuszowej, która w przedwojennej Polsce by³a ma³ym ¿ydowskim miasteczkiem pod Rzeszowem. Stam-

t¹d podobno wywodzi siê Marian
Krzaklewski. Ojcem jego by³ podobno miejscowy lekarz, matk¹ skromna ¿ydowska niewiasta,
strzeg¹ca ogniska domowego. Ten
sielankowy rodowód k³óci siê jednak z innym, mniej pogodnym
rodowodem. Otó¿ ojcem Mariana
Krzaklewskiego, a mo¿e bratem
ojca (?) by³ funkcjonariusz
NKWD ze Lwowa, przeniesiony
s³u¿bowo do Rzeszowa w celu
budowania w Polsce Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Pisa³a
o tym kilka lat temu prasa rosyjska.
Wyjanienie tych rodowodowych sprzecznoci nale¿y do Mariana Krzaklewskiego. Jest to
konieczne, gdy¿ kandyduje on na
Prezydenta Polski. Polacy maj¹
wiêc prawo wiedzieæ, kim Krzaklewski by³, kim jest i kim bêdzie.
Byæ mo¿e sprawê tê wyjani
samemu Krzaklewskiemu los
jego siostry. Otó¿ tygodnik Angora poinformowa³ swych czytelników w marcu br., ¿e mieszkaj¹ca w Izraelu siostra Mariana
Krzaklewskiego bra³a tam lub.
Przylecia³o nañ samolotem z Polski oko³o 500 osób. Mamy nadziejê, ¿e przelot tak du¿ej grupy nie
by³ finansowany ze zwi¹zkowych
pieniêdzy Solidarnoci, ani te¿ z
bud¿etu Pañstwa. Wyborców bêdzie przede wszystkim interesowa³o, czy Marian Krzaklewski
zamierza przenieæ siê do siostry
czy pozostaæ w Polsce. Bo gdyby
Krzaklewski mia³ siê przenieæ,
to jego wybór na Prezydenta Polski by³by nieop³acalny.
H. K.
Kolbuszowa

Dnia 31 lipca br. zosta³ zarejestrowany Komitet Wyborczy Kandydata Na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Boles³awa Tejkowskiego. W sk³ad Komitetu wchodz¹: Jan
Jêdrak (pe³nomocnik), Jarogniewa Cielak (pe³nomocnik finansowy) oraz Emil Bartosiak, Tadeusz G³¹bski, dr hab. Adam Karpiñski, in¿. Henryk Koryciñski, red. Barbara Krygier-Bucka, mgr Zygmunt Kuligowski, prof. dr hab. Tadeusz Kwiatkowski, Zbigniew £azuka, Andrzej Marsza³kowski, mgr Dariusz Nowañski, Miros³aw Podbielski,
dr Stanis³awa Stachnik-Czajkowska, mgr Jerzy Surowiecki, Konrad Wa³kowski, dr
Jerzy Wieluñski, Zbigniew Zalewski, Marian Zin.
Poni¿ej przedstawiamy skrót programu wyborczego. Jego pe³ny tekst opublikowany
zosta³ w poprzednim numerze Wspólnoty (Nr 7 (12) lipiec 2000).

Polki i Polacy!
Prosimy Was o udzielenie swymi
podpisami poparcia kandydatowi
na Prezydenta Polski Boles³awowi Tejkowskiemu. Tylko dziêki
Waszym podpisom Boles³aw Tejkowski mo¿e byæ zarejestrowany
jako kandydat na Prezydenta i
przedstawiæ publicznie w telewizji swój program dla Polski.
Oto w skrócie najwa¿niejsze
punkty programu.
1. Przywrócenie Polsce niepodleg³oci.
2. Przywrócenie Pañstwu Polskiemu roli opiekuñczej wobec
wszystkich obywateli.
3. Zniesienie bezrobocia i zapewnienie wszystkim pracy.
4. Zniesienie bezdomnoci, zakaz eksmisji, zapewnienie
wszystkim mieszkañ stanowi¹cych nienaruszaln¹ w³asnoæ lokatorów, obni¿enie op³at mieszkaniowych.
5. Zwiêkszenie najni¿szych p³ac,
rent, emerytur i zasi³ków na dzieci, zmniejszenie wygórowanych
p³ac ludzi w³adzy rz¹dowej i samorz¹dowej.
6. Obni¿enie podatków ludziom
o najni¿szych dochodach, zakaz
wprowadzania podatku katastralnego od nieruchomoci.
7. Zapewnienie ca³ej m³odzie¿y
bezp³atnego 12-letniego wykszta³cenia redniego.

8. Udostêpnienie ca³ej m³odzie¿y bezp³atnych studiów wy¿szych
i zapewnienie stypendiów.

macji. Przywrócenie Polsce i Polakom obiektów nielegalnie
sprzedanych.

Boles³aw Tejkowski
- Przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej

9. Wprowadzenie dla wszystkich
bezp³atnego leczenia i bezp³atnych leków.
10. Zorganizowanie skutecznej
walki z przestêpczoci¹, z aferami gospodarczymi i korupcj¹ we
w³adzach. Ca³kowite zlikwidowanie rozpowszechniania narkotyków. Wprowadzenie pracy produkcyjnej dla wiêniów, przywrócenie kary mierci i konfiskaty
maj¹tku.
11. Zakaz wyprzeda¿y obcokrajowcom ziemi, fabryk, sklepów,
banków, rodków masowej infor-

12. Uczynienie Polaków na Ziemiach Odzyskanych notarialnymi w³acicielami nieruchomoci
dot¹d u¿ytkowanych w formie
nietrwa³ej dzier¿awy wieczystej.
13. Oparcie rozwoju rolnictwa o
maksymaln¹ produkcjê roln¹
przez uprawê od³ogów oraz o nienaruszaln¹ rodzinn¹ w³asnoæ
ch³opskich gospodarstw rolnych.
Zapewnienie pañstwowego skupu
p³odów rolnych po cenach op³acalnych.
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Wytnij, powiel i wype³nij!

Komitet Wyborczy Kandydata
ta na Prezydenta Rzeczypospolitej Po
Polskiej Boles³awa Tejkowskiego
000-682 Warszawa, ulica Ho¿a 62, telefon 621-5
55-71

Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydentaa Rzeczypospolitej Polskiej Boles³awowi Tejkows
wskiemu w wyborach przypadaj¹cych w 2000 roku.
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Dok¹d zmierzasz, Europo?
Marek G³ogoczowski

Dokoñczenie ze strony 3
nych  pracy. Zgodnie z projektem tego filozofa, cz³onkowie kast
ni¿szych nie maj¹ mieæ prawa formu³owania samodzielnych pogl¹dów. Warto dzisiaj dopowiedzieæ,
¿e w takim spo³eczeñstwie pozytywistycznym demokracja mo¿e
byæ tylko dekoracj¹, zas³aniaj¹c¹ ca³kowicie despotyczny charakter nowoczesnego pañstwa.
Wed³ug znanego polskiego filozofa Leszka Ko³akowskiego, August
Comte by³ w znacznym stopniu
prorokiem pañstw faszystowskich, charakterystycznych dla
pierwszej po³owy 20 wieku.
Jak wygl¹da, na tym religijnym i naukowym tle, Europa u
zarania 21 wieku? Wszystkie
istotne dla nas decyzje s¹ podejmowane w czasie na wpó³ tajnych
spotkañ rozmaitych nieformalnych gremiów, z³o¿onych z w³acicieli najwiêkszych banków
oraz rodków masowego przekazu. (Na przyk³ad, nasz kandydat na prezydenta, Andrzej Olechowski, bywa na sympozjach,
organizowanych przez niezwykle wp³ywow¹ Grupê Bildbergu.) Jeden ze znamienitszych

uczestników spotkañ tego¿ gremium, amerykañski publicysta
Thomas Friedman, w taki oto
przejrzysty sposób, zdefiniowa³
cele prowadzonej obecnie globalizacji Globu. Zrobi³ to w najpoczytniejszym w USA dzienniku New York Times, na cztery dni przed rozpoczêciem
przyjacielskich bombardowañ
Jugos³awii:
Aby globalizacja mog³a zadzia³aæ, Ameryka nie powinna
siê obawiaæ postêpowaæ jak
wszechmocna super-potêga,
któr¹ jest. Niewidzialna rêka
rynku nigdy nie bêdzie w stanie funkcjonowaæ bez niewidzialnej piêci. £añcuch McDonaldów nie bêdzie funkcjonowa³
bez McDonnel-Duoglasa, wytwórcy (bombowca) F-15. Za
niewidzialna piêæ, która trzyma wiat bezpieczny dla technologii Doliny Krzemowej, nazywa siê amerykañska armia,
marynarka, si³y powietrzne
oraz korpus Marines.
Tutaj przynajmniej mamy
napisane otwartym tekstem
stwierdzenie, jaki rodzaj totali-

Polki i Polacy!
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14. Zwiêkszenie produkcji przemys³owej przez uruchomienie
zamykanych kopalñ i fabryk.
15. Stworzenie polskim kupcom
warunków wypierania zachodnich supermarketów.
16. Zwiêkszenie nak³adów finansowych na ochronê rodowiska
naturalnego, na rolnictwo, naukê, wynalazczoæ, szkolnictwo,
lecznictwo, Policjê, Wojsko Polskie.
17. Odrzucenie integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹ jako niemieckim imperium niszcz¹cym Polskê. Wejcie do UE to utrata
przez Polskê gospodarki, Ziem
Odzyskanych i suwerennoci, to
wynarodowienie Polaków i odebranie nam w³asnoci, to likwidacja 80% gospodarstw rolnych i
zaw³aszczenie ich ziemi.
18. Wyst¹pienie Polski z NATO
jako agresywnego narzêdzia globalistycznego podboju wiata.
NATO to okupacja i wykorzystywanie Polski i Polaków do agre-

sji na inne Pañstwa, zw³aszcza na
Pañstwa s³owiañskie. Grozi to
zniszczeniem naszego Kraju.
19. Rozwiniêcie wszechstronnej
wspó³pracy samodzielnej, niezale¿nej i suwerennej Polski ze
wszystkimi Narodami i Pañstwami s³owiañskimi. Wspó³praca ze
s³owiañskim Wschodem i Po³udniem jest dla Polski najkorzystniejsza ze wzglêdu na najwiêkszy
rynek zbytu polskich towarów i
najbogatsze zaplecze surowcowe
oraz najskuteczniejsz¹ obronê
przed kapita³em zachodnim i niemieckimi roszczeniami maj¹tkowymi i terytorialnymi.
Jeli podoba siê Wam ten program, poprzyjcie go swymi podpisami poparcia kandydata na
Prezydenta Polski Boles³awa Tejkowskiego. Umo¿liwicie mu rejestracjê i wyst¹pienie w telewizji,
a sobie  wiêkszy wybór w g³osowaniu!

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Warszawa, 2000 rok

tarnej przysz³oci przygotowuje dla nas wszechmocna Koalicja Globalnych Inwestorów,
zwana w skrócie KGI. Przystosuj siê do obowi¹zuj¹cych w
USA technologii ¿ycia lub giñ

 to jest podstawowy nakaz,
przekazywany nam przez naszych korporacyjnych Globalnych Panów.
Dla uwa¿nego obserwatora
jest ewidentnym, ¿e ta paso¿ytuj¹ca na naszej pró¿noci i g³upocie, miêdzynarodówka KGI,
ma dobrze rozwiniêt¹ wewnêtrzn¹ strukturê, obejmuj¹c¹ praktycznie wszystkie aspekty naszej kultury, naszej nauki,
a nawet i religii. Tutaj chcia³bym siê skoncentrowaæ na specyficznych m³odzie¿owych organizacjach afiliowanych przy
KGI,. Te liczne  przynajmniej
we Wschodniej i rodkowej Europie  Ruchy M³odych Demokratów, przygotowuj¹ zastêpy
wyspecjalizowanych harcerzy,
którzy s¹ bardzo przydatni w
trakcie liberalnej transformacji namierzonych przez KGI
krajów. Niewidzialnym Wodzem tych skautów (komercyjnej) wolnoci jest znany w ca³ym wiecie finansista i filantrop George Soros (po polsku
Jerzy Piwko). Jest on rodzajem genera³a Baden Powella naszych post-modernistycznych
czasów. Z tego powodu pozwolê
sobie nazwaæ zorganizowany
przez niego ruch m³odzie¿owy

Soros Jugend, dla upamiêtnienia znanej niemieckiej organizacji m³odzie¿owej lat 30-tych i
40-tych. (Jak przypomina to
zreszt¹ sam Soros w swych
ksi¹¿kach, w okresie swej m³odoci by³ on
rzeczywicie
cz³onkiem wêgierskiego odpowiednika
Hitlerjugend.
Uczestniczy³
on nawet, jako
tej organizacji
aktywista, w
deportacji ¯ydów wêgierskich w kierunku Owiêcimia.)
Do kontrolowanej przez
Sorosa sieci
organizacji
nale¿¹ przede
wszystkim
jego Fundacje
(w Polsce Fundacja Batorego) które odgrywaj¹ podstawow¹ rolê
w
polityce
wielu, wie¿o
wyzwolonych z komunizmu,
krajów. W ksi¹¿ce Podpisuj¹c
siê pod demokracj¹ opublikowanej w 1993 roku, George Soros przedstawi³ otwarcie cel
tych swych filantropijnych
fundacji: Wed³ug niego, tym celem jest stworzenie miêdzynarodowej siatki... której sercem
bêdzie skomputeryzowana baza
danych (osobowych) zezwalaj¹cych zachodnim Stowarzyszeniom na wyszukanie kandydatów, którzy im odpowiadaj¹. Mówi¹c dosadnie, wszyscy ci, wykszta³ceni przez Sorosa m³odzi
demokraci, przygotowywani s¹
do spe³nienia roli porównywalnej z t¹, jak¹ w wykwintnym towarzystwie spe³niaj¹ w Japonii
gejsze. Ci M³odzi Zurbanizowani Profesjonalici (w jêzyku GSL
jupies) dziêki swym delikatnym, intymnym kontaktom z
biurokracj¹ kolonizowanych
przez KGI krajów, u³atwiaj¹ implantacjê, w tkance rozk³adanych przez KGI pañstw narodowych, z³otodajnych dla Globalnych Inwestorów przedsiêwziêæ.
Wed³ug informacji posiadanych przez Instytut Schillera,
praw¹ rêk¹ Georga Sorosa w
Unii Europejskiej jest jej aktualny szef, Romano Prodi. Ozna-

cza to, ¿e sieæ sterowanych
przez Sorosa polityków rozci¹ga siê na ca³¹ Europê: wed³ug
naszych danych (Trybuna z
3.11.99) w Rosji, z paczk¹ kolesi tego bankiera-filantropa,
zwi¹zane s¹ nazwiska (wice)premierów takich jak Czubajs, Kirylenko i Niemcow.
(P.S.Nie zdziwi³bym siê, gdyby
i aktualny ekonomiczny doradca Putina, G(H)erman Graf,
okaza³ siê byæ cz³onkiem tej samej paczki.) W Polsce mówimy otwarcie, ¿e Soros jest niewidzialnym cesarzem, który
próbuje, przy pomocy swego
Legionu Gejsz  wzglêdnie
Skautów  Spo³eczeñstwa
Otwartego, zjednoczyæ Europê
zgodnie z projektami podboju,
które wczeniej usi³owa³ realizowaæ Napoleon oraz Hitler.
Czy temu kolejnemu przywódcy narodu wybranego uda
siê zrealizowaæ znowelizowany
program budowy Tysi¹cletniego Imperium Euro? Osobicie
mam pomys³ na humanizacjê
tego pan-europejskiego przedsiêwziêcia i ten pomys³ przedstawiony zosta³ w szerszym zarysie w artykule Quo vadis
Europe (napisanym oczywicie
w jêzyku GSL). Tutaj ograniczê
siê do zauwa¿enia, ¿e w kolonizowanych przez KGI krajach potrzebne jest zorganizowanie
(dla niektórych, jak znam, nie
do pomylenia) koalicji si³, które s¹ uczciwie czy to narodowe,
czy socjalistyczne, czy nawet i
komunistyczne. Taka koalicja
si³ anty-europejskich, nazwana
Pro Jugos³awia, rzeczywicie
powsta³a niedawno w Czarnogórze, w czasie czerwcowych wyborów do miejskich samorz¹dów. Co wiêcej, ta koalicja, w
ogólnym rezultacie, wygra³a z
tamtejsz¹ prorz¹dow¹ koalicj¹
Lepsze ¿ycie, reprezentuj¹c¹
antyspo³eczne w swej istocie interesy bajecznie bogatych, ponadnarodowych finansowych
gangsterów, wspartych przez
swe lokalne mêskie panienki
do wynajêcia.
Marek G³ogoczowski
1. Arnold Tonbye, materia³y na
konferencjê The Trend in International Affairs since War,
1931. Cytowane w ksi¹¿ce Rodneya Atkinsona Eurofaszyzm
w natarciu, Retro, Lubin 1998,
str. 86.
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28.06.2000
[...] Postêpowe si³y w wiecie
rozumiej¹, ¿e Jugos³awia znajduje siê w pierwszym szeregu w
walce przeciwko neoimperializmowii narzucanemu w postaci
nowego porz¹dku wiatowego
przez USA. [....] Niemiecka lewica patrzy na Jugos³awiê, nie tylko jako na ofiarê imperialistycznej agresji, ale tak¿e jako istotny
czynnik przeciwstawiaj¹cy siê
obecnej, katastrofalnej sytuacji
na wiecie, prowadz¹cej do utraty samodzielnoci mniejszych
krajów i pocz¹tku dyktatury mocarzy, szczególnie w sensie ekonomicznym [...] Jestemy wiadomi, ¿e walka Jugos³awii, to walka przeciwko polityce, która wyznaczy³a jej z góry drugorzêdn¹
rolê w Unii Europejskiej [...] powiedzia³ niemiecki polityk N.
Ster w wywiadzie dla gazety
Evropski glasnik wydawanej w
Niemczech.

pierwszy dodatniego wyniku finansowego. Nast¹pi³o to po si³owej interwencji 500 policjantów,
przeprowadzonej na polecenie
wojewody mazowieckiego (udzia³owca gie³dy w Broniszach) w
maju br. Interwencja ta doprowadzi³a do zamkniêcia gie³dy rolno-spo¿ywczej na Okêciu i uzyskaniu pozycji monopolisty przez

biorstwa to czterokrotnoæ zysku
z ostatniego roku. Skoro za do
tej pory zysku nie by³o, a nie
mog³o go byæ bo Bronisze by³y
dopiero budowane, co by³o zwi¹zane z kosztami inwestycji poniesionymi przez nasze pañstwo,
sprzeda¿ tego przedsiêbiorstwa
nast¹pi za dowolnie nisk¹ kwotê. Zagraniczny inwestor, nie

29.06.2000
S¹d w Genewie skaza³ na 18
miesiêcy wiêzienia Paw³a £azarenkê (by³ego premiera Ukrainy)
za wprowadzenie od systemu
bankowego kwoty 6 milionów dolarów skradzionej w nielegalnych
operacjach na Ukrainie. Tacy ludzie dziêki pieni¹dzom z Zachodu wygrywaj¹ wybory w krajach
Europy Wschodniej i rz¹dz¹ z korzyci¹ dla zagranicznych mocodawców, pomna¿aj¹c nasze ubóstwo.

Burkhard Hirsch - obecny pe³nomocnik rz¹du Niemiec poinformowa³ o zniszczeniu we wrzeniu
1998 dokumentów danych komputerowych (ponad 1 milion stron
maszynopisu) dotycz¹cych m.in.
niejasnych operacji sprzeda¿y
broni Arabii Saudyjskiej i prywatyzacji wschodnioniemieckiej
rafinerii Leuna. Nast¹pi³o to za
rz¹dów Helmuta Kohla (CDU/
CSU) w chwile po przegranych
wyborach parlamentarnych.
Zdesperowany Irakijczyk
wtargn¹³ do biura ONZ w Bagdadzie i zastrzeli³ 2 osoby, a rani³ 7 (w tym 3 interweniuj¹cych
policjantów irackich). wiadczy
to o coraz wiêkszej desperacji ludnoci Iraku, która g³oduje, cierpi
na brak lekarstw i wody. Mimo
nie znalezienia przez ponad 9 lat
ladów posiadania broni masowego ra¿enia USA blokuje zniesienie sankcji. Obejmuj¹ one np. czêci zamienne dla stacji odsalania
wody.
W miejscowoci Chirivel (po³udniowa Hiszpania) wybudowano z dotacji dla pomocy regionom
Unii Europejskiej dom publiczny.
Kwota dotacji wynosi³a 54 tysi¹ce euro (216 tysiêcy nowych z³otych).
Podano do publicznej wiadomoci informacje o uzyskaniu
przez gie³dê rolno-spo¿ywcz¹ w
Broniszach pod Warszaw¹ po raz

zaniechaniem og³oszenia upad³oci Zak³adów Futrzarskich Kurów oraz procederem przenoszenia maj¹tku tej spó³ki do spó³ek-córek celem unikniêcia sp³aty zad³u¿enia tej firmy wierzycielom. Mimo takiej sytuacji trwaj¹cej od ponad roku prezes firmy
Bogus³aw Bagsisk uzyska³ bez
przetargu np. zamówienie rz¹dowe na kurtki skórzane dla lotników, za które wojsko p³aci³o oko³o 4 razy wiêcej ni¿ by³y warte.

02.07.2000

Tym razem wybory prezydenckie bez Tadeusza Mazowieckiego?

Bronisze. Obecnie w prasie pojawi³y siê informacje o planach
sprzeda¿y gie³dy w Broniszach
zagranicznym inwestorom. Sytuacja typowa obrazuj¹ca dzia³anie wolnego rynku. Pañstwo
czyli my podatnicy ponielimy
koszty: budowy gie³dy rolno-spo¿ywczej w Broniszach, likwidacji
konkurencji i uzyskania przez
Bronisze pozycji monopolisty w
handlu hurtowym w Warszawie.
Teraz gdy dzia³alnoæ gie³dy w
Broniszach zaczyna przynosiæ
dochód, zostanie za grosze sprzedana prywatnym zagranicznym
w³acicielom przez przekupionych polskich urzêdników. Sprzeda¿ nast¹pi szybko zanim pojawi¹ siê wiêksze zyski, bo przybli¿ony koszt sprzeda¿y przedsiê-
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ponosz¹c wiêkszych kosztów
otrzyma dochodow¹ firmê, posiadaj¹c¹ od maja br. pozycjê lokalnego monopolisty oraz uzyska
kilkuletnie zwolnienie podatkowe
zwykle wy¿sze ni¿ kwota jak¹
zap³aci³. Tak z grubsza przedstawia siê mechanizm finansowania
przez ubogich Polaków coraz
wiêkszych zysków zagranicznych
inwestorów zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w wiecie wolnego rynku
zasad¹ koszty przedsiêwziêæ gospodarczych ponoszone s¹ przez
ogó³ a zyski z nich p³yn¹ce s¹ dla
nielicznych.
Prokuratura w Pu³awach zarzuca Bogus³awowi Bagsikowi
(znanemu z afery Art-B) pope³nienie przestêpstwa w zwi¹zku z

Kilkuset cz³onków Wolnego
Zwi¹zku Zawodowego Sierpieñ
80, wziê³o udzia³ w inauguracji
kampanii Mariana Krzaklewskiego, która odby³a siê w Kolbuszowej. Byli oni zaopatrzeni w
transparenty Marian Krzaklewski prezydentem Ugandy, Krzaklewski zginiesz jak Ceausescu
oraz skandowali has³a AWS ³¿e
jak pies, Krzaklewski pies brukselski, Z³odzieje itd. doprowadzaj¹c do wciek³oci zwolenników AWS.
Trwaj¹ w Sejmie prace nad
projektem przekszta³cenia gmin
warszawskich w dzielnice. Obecnie trwaj¹ konsultacje spo³eczne.
Oko³o 70% mieszkañców gmin
Warszawy jest przeciwna kolejnym zmianom podzia³u administracyjnego, natomiast za s¹ radni Unii Wolnoci, Zgody Warszawskiej i czêæ radnych SLD.
Warto przypomnieæ, ¿e 6 lat temu
dokonano odwrotnego przekszta³cenia dzielnic Warszawy w gminy. Jest to doskona³y przyk³ad
czemu s³u¿y nieustanne reformowanie tzn. utrzymaniu stanu
permanentnego ba³aganu i chaosu organizacyjnego. Przy okazji
zmiany podzia³u administracyjnego mog¹ zagin¹æ np. dokumen-

ty przetargowe, a prasa wielokrotnie pisa³a o w¹tpliwociach co do
ich przeprowadzania.
Marsza³ek Sejmu RP - Maciej
P³a¿yñski w trakcie wizyty na
Ukrainie powiedzia³, ¿e zgadza
siê z prezydentem Leonidem
Kuczm¹, ¿e zmiany konstytucji
proponowane przez Kuczmê w
¿aden sposób nie ³ami¹ zasad demokracji, a s³u¿¹ jedynie wzmocnieniu pozycji prezydenta i ograniczeniu praw parlamentu, co
doprowadzi do zdyscyplinowania
pos³ów i pozwoli na przeprowadzenie szerokich reform, które do
tej pory by³y przez parlament
bojkotowane np. na zmianê w
prawie w³asnoci. Zmiany zaproponowane i wprowadzone w ¿ycie polega³y na blokadzie policyjnej parlamentu, si³owym uniemo¿liwieniu wniesienia weta grupie 1/3 lewicowych pos³ów Rady
Najwy¿szej, do czego mieli prawo wynikaj¹ce z regulaminu
Rady. Gdyby takie dzia³ania podj¹³ prezydent Bia³orusi - Aleksander £ukaszenka ca³y wiat demokratyczny krzycza³by o dyktaturze. Natomiast, gdy dzia³ania policyjno - pacyfikacyjne parlamentu przeprowadza faworyt
Zachodu w imiê reform rynkowych (czyli w interesie zachodnich wielkich korporacji) ocenia
siê, ¿e nie ³amie to zasad demokracji. Niecis³oæ tê wyjania
has³o demokracja ze s³owniczka opublikowanego w tym wydaniu Wspólnoty.
Albañska Demokratyczna
Partia Kosowa zawiesi³a wspó³pracê z administracj¹ ONZ po
podpisaniu przez ni¹ porozumienia z Serbami dotycz¹cego zapewnienia mniejszoci serbskiej dodatkowych rodków bezpieczeñstwa, ochrony ich siedzib i utworzenia tam 20 biur ONZ.

05.06.2000
S¹d Okrêgowy w Krakowie
umorzy³ postêpowanie wobec pos³a UW Janusza Lewandowskiego z powodu niedawnej decyzji
Sejmu (g³osami pos³ów UW, SLD
i czêci PSL) o nieuchyleniu jego
immunitetu poselskiego. Zdaniem krakowskiej prokuratury
Lewandowski jest odpowiedzialny za nieprawid³owoci w przekszta³ceniach jednoosobowych
spó³ek Skarbu Pañstwa Techmy
i KrakChemii oraz za powiadczenia nieprawdy poprzez podpisywanie antydatowanych dokumentów. ledztwo trwa od 1992
roku po doniesieniach Urzêdu
Kontroli Skarbowej i Najwy¿szej
Izby Kontroli za rz¹dów Jana
Krzysztofa Bieleckiego i Hanny
Suchockiej. Straty Skarbu Pañ-
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stwa wynios³y 2 miliony 400 tysiêcy nowych z³otych. Pos³owie
opozycji i prokuratura zaskar¿yli tê decyzjê S¹du Okrêgowego. W
podobnych przypadkach, dotycz¹cych pos³ów innych ugrupowañ
pos³owie UW zwracali siê o honorowe zrzeczenie siê immunitetu poselskiego przez obwinionych.
Mo¿e tym razem Janusz Lewandowski zachowa³by siê honorowo?
Rada Samorz¹dowa Unii Wolnoci wezwa³a rz¹d do znalezienia brakuj¹cych funduszy na podwy¿ki dla nauczycieli. Stanowi to
ciekawy przyk³ad politycznej ob³udy; z jednej strony wszelkie

dzia³ania polityczne Unii Wolnoci prowadz¹ do obni¿enia dochodów bud¿etu i powiêkszenia dochodów zagranicznych i krajowych prywatnych firm, z drugiej
strony w bud¿ecie maj¹ siê znaleæ pieni¹dze dla nauczycieli.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e UW
wysz³a z koalicji rz¹dowej, w
przeciwnym wypadku Leszek
Balcerowicz ostrzega³by o przesadnych ¿¹daniach nauczycieli
gro¿¹cych stabilnoci finansów
publicznych.
Redukcja zleceñ na zakup
akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. wynios³a od 90,8
% do 95,4%, za ustalona cena
sprzeda¿y na 20,50 z³otych. Teoria ekonomi mówi ¿e cena w gospodarce rynkowej ustala siê na
takiej wysokoci by si³y poda¿y i
popytu równowa¿y³y siê. W tym
przypadku popyt jest 20 razy
wiêkszy od poda¿y i cena nie ronie! Dzieje siê tak, bo ta operacja prywatyzacji nie ma nic
wspólnego z wolnym rynkiem, jedynie s³u¿y jak najtañszemu prze-

jêciu maj¹tku wypracowanego
przez ogó³ Polaków przez garstkê zagranicznych i krajowych
posiadaczy kapita³u.

04.07.2000
Lech Wa³êsa zaproponowa³ w
lad za Leszkiem Balcerowiczem
wprowadzenie podatku liniowego od 2004 roku. Oznacza to
znaczne obni¿enie podatków dla
najbogatszych i utrzymanie na
dotychczasowej wysokoci podatków dla rednio i najni¿ej zarabiaj¹cych.
Zwi¹zek Zawodowy Samoobrona z³o¿y³ do
Trybuna³u Konstytucyjnego
skargê na rz¹d i
prezydenta RP w
zwi¹zku z nieprzygotowaniem
ustawy i przepisów wykonawczych o stanach
nadzwyczajnych
np. klêski ¿ywio³owej, co mia³o
nast¹piæ
do
17.10.1999. W
zwi¹zku z brakiem ustawy i
przepisów wykonawczych rolnikom dotkniêtym
susz¹ nie mo¿na
udzieliæ pomocy.
Grupa ekspertów badaj¹ca
okolicznoci wymordowania w
Ruandzie (w 1994 roku) 500 tysiêcy ludzi z plemienia Tutsi
przez cz³onów plemienia Hutu
obci¹¿y³a odpowiedzialnoci¹ za
ludobójstwo Francjê, USA, ONZ,
oraz Kocio³ Anglikañski i Katolicki. Kolejny przyk³ad wybiórczego zastosowania obrony praw
cz³owieka. Szczegó³y w s³owniczku pojêæ demokracji.

12.07.2000
Najwy¿sza Izba Kontroli poinformowa³a, ¿e w latach 19951996 Poczta Polska zawar³a szereg nielegalnych i niekorzystnych
dla siebie umów, przez co straci³a oko³o 100 milionów (nowych)
z³otych. Oczywicie umowy by³y
korzystne dla firm prywatnych,
nale¿¹cych do znajomych urzêdników Poczty Polskiej.
Rz¹d Niemiecki wyrazi³ oburzenie z powodu dzia³añ komor-
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nika greckiego s¹du zwi¹zanych
z szacowaniem wartoci niemieckiej w³asnoci w Grecji. W 1997
roku Areopag - S¹d Najwy¿szy
Grecji orzek³, ¿e przed greckimi
s¹dami mog¹ toczyæ siê sprawy
dotycz¹ce skarg obywateli greckich przeciw pañstwu niemieckiemu, które s¹ zwi¹zane z terrorem
niemieckim w II wojnie wiatowej. W padzierniku 1997 s¹d
okrêgowy w Liwadei przyzna³ odszkodowanie w wysokoci 56 milionów marek rodzinom 217 ofiar
masakry w Distomon z
10.06.1942. (brutalny mord dokonany przez Waffen-SS). Obecnie
greccy komornicy przystêpuj¹c¹
do maj¹tkowej egzekucji wyroku.

Stany Zjednoczone zamierzaj¹ przekazaæ nale¿¹cej do Jugos³awii Republice Czarnogóry kolejne 15 milionów dolarów. Wcze-

¿enie przeciwko rz¹dowi brytyjskiemu i rz¹dom 16 pañstw
NATO o zbrodnie wojenne i odszkodowania dla ofiar nalotu na
siedzibê radia i telewizji w Belgradzie. Angielski tygodnik Sunday Times poda³, ¿e podstawê
prawn¹ stanowi 2-gi artyku³
Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka gwarantuj¹cy prawo
do ¿ycia. Rodziny ofiar domagaj¹ siê uznania winy NATO i przy-

13.07.2000
Bud¿et pañstwa zalega z kwot¹ 37 milionów z³otych dla urzêdów pracy Warmii i Mazur. Spowodowa³o to zawieszenie wyp³at
zasi³ków dla bezrobotnych.
Marian Zagórny - Przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Komitetu
Protestacyjnego NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych
nie zg³osi³ siê do wiêzienia na
odbywanie kary 15 miesiêcy, jak
postanowi³ S¹d Rejonowy w Jastrzêbiu Zdroju. W opinii uczestników procesu s¹d by³ wyj¹tkowo stronniczy, a wyrok z góry
ustalony. S¹d po wys³uchaniu
stron uda³ siê na 20 minutow¹
naradê, po czym przez 20 minut
odczyta³ wyrok - kilkanacie
stron maszynopisu. Wyj¹tkowa
sprawnoæ s¹du - w kwadrans
przygotowaæ wyrok, ciekawe dlaczego zwyk³e procesy rozbojów,
wymuszeñ, zorganizowanej przestêpczoci trwaj¹ ca³e lata.
Ministrowie Spraw Zagranicznych grupy G-8 - najbogatszych
pañstw wiata i Rosji zakoñczyli
szczyt w Miyazaki (Japonia). Mia³
on dotyczyæ odd³u¿enia najbiedniejszych pañstw. Niczego konkretnego nie ustalono, a koszt
zorganizowania szczytu wyniós³
750 milionów USD.

14.07.2000
Sejm uchwali³ ustawê o powszechnym uw³aszczeniu obywateli. Za jej przyjêciem g³osowa³o
222 pos³ów z AWS i PSL, przeciw
by³o 213 z UW i SLD, 2 pos³ów
wstrzyma³o siê od g³osu.

1 sierpnia minê³a 56 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

niej Republika Czarnogóry
otrzyma³a 60 milionów USD jako
poparcie dla prozachodnich reformatorów . Gdy system demokratyczny ju¿ siê tam na dobre zadomowi Czarnogórcy bêd¹ op³acaæ zdrajców i s³ugusów zachodu w innych krajach.
S¹d w Miami (USA) orzek³ odszkodowanie dla ofiar palenia od
firm tytoniowych (Philip Morris,
R.J.Reynolds Tobacco, Brown &
Williamson Tobacco, Lorrillard
Tobacco i Ligett Group) w wysokoci 140 miliardów USD. W Europie Zachodniej i USA sprzeda¿
papierosów spada, w krajach
Europy Wschodniej i Azji silnie
wzrasta. Te kwoty powinny trafiæ na odszkodowania dla pañstw
Europy Wschodniej i Azji.

16.07.2000
Do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka wniesiono oskar-

znania odszkodowañ z tytu³u
straty najbli¿szych.

17.07.2000
Angielski lord Belhaven zaprotestowa³ przeciwko sformu³owaniom oskar¿aj¹cym Polaków o
wspó³pracê z Hitlerem w realizacji planów zag³ady ¯ydów, jakie
znalaz³y siê w podrêczniku dla
zdaj¹cych tzw. ma³¹ maturê
Parlament Czech przyj¹³ ustawê o podporz¹dkowaniu banku
centralnego rz¹dowi.

20.07.2000
230 g³osami pos³ów UW i
AWS, przy 209 g³osami przeciw
pos³ów z PSL i SLD przyjêt¹
stawkê 3% podatku VAT na produkty rolnicze.
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S³owniczek pojêæ wspó³czesnej propagandy
Publikujemy s³owniczek w którym podane jest prawdziwe znaczenie niektórych ha³aliwych hase³ wspó³czesnej propagandy. W³aciwe ich rozumienie uodpornia na proces
prania mózgu nieustannie serwowany nam przez telewizjê, radio, gazety. S³owniczek
pochodzi z artyku³u Remigiusza Okraski pod tytu³em Czarna Ksiêga Amerykanizmu.
Krótka historia imperializmu wg Noama Chomskyego, który zosta³ opublikowany w
kwartalniku ¯aden nr 19, Zima 1999 -2000. (red.)
[...] Demokracja - system rz¹dów, w którym u w³adzy pozostaj¹ si³y polityczne ca³kowicie
podporz¹dkowane Stanom Zjednoczonym (i ich sojusznikom) i
realizuj¹ce ich interesy. Nie jest
istotny sposób, w jaki osoby te
objê³y w³adzê, gdy¿ o okreleniu
danego rz¹du mianem demokratycznego decyduj¹ nie procedury wyborcze, lecz jego postawa
wzglêdem USA. Mog¹ zatem istnieæ kraje rz¹dzone przez osoby wybrane w powszechnych i
wolnych wyborach lub posiadaj¹ce inne formy partycypacji
obywateli w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych ich egzystencji, nie zas³uguj¹ce jednakowo¿
na miano demokratycznych,
podobnie jak mog¹ istnieæ kraje, w których w³adze nie zosta³y wybrane w powszechnych
wyborach lub nie maj¹ nawet
minimalnego poparcia obywateli, bêd¹ce jednak jak najbardziej
demokratycznymi. G³os ludu
nie ma ¿adnego znaczenia jeli
jego wymowa jest niekorzystna,
tj. godzi w interesy amerykañskie lub ich sojuszników.
Wolny rynek - system gospodarczy, w którym dominuj¹c¹
rolê odgrywaj¹ wielkie, ponadnarodowe koncerny, czerpi¹ce gros korzyci z funkcjonowania takiego uk³adu. Nie jest
istotne, jakie mechanizmy ekonomiczne wystêpuj¹ i czy rzeczywicie maj¹ cokolwiek
wspólnego z wolnoci¹ i równym
traktowaniem wszystkich podmiotów. Istot¹ wolnego rynku
jest stworzenie takich mechanizmów, które zapewni¹ nieskrêpowan¹ niczym ekspansjê wielkich koncernów, przy jednoczesnym ograniczeniu rozwoju niewielkich, rodzimych przedsiêbiorstw. Najgroniejszym przeciwnikiem jest interwencjonizm pañstwowy, czyli wszelkie regulacje godz¹ce w interesy wielkich koncernów (w przypadku wspierania tych¿e koncernów przez pañstwo nikt pod
adresem interwencjonizmu nie
zg³asza pretensji). Obroñcami
wolnego rynku s¹ miêdzynarodowe instytucje finansowe, regionalne porozumienia, opiniotwórcze media i pojedyncze osoby ulokowane w newralgicznych
miejscach gospodarek ka¿dego
kraju.

W³asnoæ prywatna - naczelna wartoæ demokratycznego
i wolnorynkowego systemu.
W praktyce oznacza koncentracjê w³asnoci w rêkach elit finansowych i politycznych
(wielkie koncerny i miejscowe
delegatury wiatowej w³adzy)
i pozbawienie tej¿e w³asnoci
przewa¿aj¹cej czêci spo³eczeñstwa. Szczególnie widoczne jest
to w dziedzinie rodków produkcji, nieruchomoci i zasobów gotówki, gwarantuj¹cych
autentyczn¹ niezale¿noæ, st¹d
skupienie takiej w³asnoci w
rêkach nielicznych i pozostawienie ca³ej reszcie och³apów w
postaci dóbr ruchomych, których posiadanie nie ma ¿adnego wp³ywu na faktyczn¹ wolnoæ i swobodê manewru. W
praktyce przejêcie przedsiêbiorstw, gruntów uprawnych,
zasobów surowcowych, posiad³oci ziemskich, obiektów
mieszkalnych itp. przez w¹sk¹
grupê obywateli.

chrzyciela i przeciwnika porz¹dku spo³ecznego.

Wolnoæ - mo¿liwoæ robienia
czego siê chce, pod warunkiem,
¿e nie jest to sprzeczne z interesami USA (na p³aszczynie
szerszej) lub oddanych ich
sprawie osób (na wê¿szej). W
praktyce jest to swoboda w dostosowaniu do ju¿ istniej¹cych
rozwi¹zañ, bez mo¿liwoci ich
modyfikacji. Jak w znanym
powiedzeniu Forda: mog¹ wybraæ dowolny kolor, pod warunkiem, ¿e bêdzie on czarny.
Ograniczenie wolnoci do wyboru dóbr konsumpcyjnych,
oczywicie z gamy produktów
wytwarzanych przez wielkie
koncerny.

kich alternatywnych pogl¹dów,
organizacji i aktywnoci spo³ecznej, czyli konkurencji mog¹cej
zagra¿aæ interesom USA i sojuszników w formie zakazów, regulacji prawnych i administracyjnych oraz stymulowanych ruchów obywatelskich. Porêczna
broñ dla utrzymania porz¹dku i
neutralnoci jego przeciwników
bez naruszania powszechnie szanowanych zasad (komunici i faszyci prawdziwi i mianowani
nie zas³uguj¹ na korzystanie ze
swobód obywatelskich, gdy¿ wed³ug powszechnie przyjêtych definicji s¹ tych¿e swobód przeciwnikami nie ma wolnoci dla wrogów wolnoci).

Prawa cz³owieka - w praktyce ochrona poszczególnych jednostek lub grup ludnoci, wybranych na podstawie jedynego kryterium, jakim s¹ mo¿liwoci za³atwienia amerykañskich (lub sojuszniczych) interesów pod pretekstem dbania
o dobro owych osób lub grup.
W przypadku, gdy na ochronie
danej zbiorowoci nie mo¿na
nic zyskaæ, jej los nie interesuje obroñców praw cz³owieka, a
w przypadku zbyt intensywnego dopominania siê o ochronê
tych praw mo¿na zyskaæ miano elementu wywrotowego, wi-
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Wolnoæ s³owa - w praktyce
oznacza dominacjê przekazów
zgodnych z interesem Stanów
Zjednoczonych i ich sojuszników
oraz eliminacjê przekazów odmiennych. Dokonuje siê to poprzez skupienie najwa¿niejszych
rodków przekazu w rêkach osób
zwi¹zanych z istniej¹cym porz¹dkiem (w ramach koncentracji w³asnoci) i spychanie informacji niewygodnych do mediów
o niewielkim zasiêgu (przedstawianych jako ma³o wiarygodne,
niepowa¿ne, stronnicze), a w
przypadku szczególnie niemile
widzianych przez prawne zakazy obejmuj¹ce pewne treci (w
krajach mniej cywilizowanych fizyczn¹ eliminacjê dziennikarzy,
którzy zbyt dos³ownie traktuj¹
wolnoæ s³owa).

dze podatnika oraz przy pomocy funduszy pochodz¹cych z
krajów podporz¹dkowanych)
systemu wojskowego, w którym
si³y zbrojne USA i sojuszników
maj¹ prawo do podjêcia akcji
zbrojnej w ka¿dym przypadku,
gdy zachodzi podejrzenie, ¿e
mog¹ zostaæ naruszone ich interesy.

Tak wygl¹da prawdziwe znaczenie i wymowa powszechnie
u¿ywanych w przekazach medialnych terminów w konfrontacji z faktami przytoczonymi
przez Noama Chomskyego (w
ksi¹¿ce Rok 501. Podbój trwa).
Dopiero znaj¹c prawdziw¹ zawartoæ znaczeniow¹ propagandowego jêzyka, który s³u¿y do
konstrukcji medialnych przekazów, mo¿emy odbieraæ je i w³aciwie rozumieæ, w przeciwnym
wypadku staniemy siê ofiar¹
propagandowego be³kotu, wiêcie wierz¹c¹ w serwowane opowiastki. [...]

DROGI CZYTELNIKU!

Otrzymujesz nasz¹ gazetê, w której pragniemy 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 cz³onków. Jest ona bezp³atna, aby mog³a jak najszybciej dotrzeæ do Ciebie.
Jeli chcesz pomóc w wydawaniu naszej
gazety, wesprzyj nas finansowo, nawet najdrobniejsz¹ kwot¹ przekazem pocztowym lub poprzez wp³atê na konto. Takie wsparcie, jako
darowiznê mo¿esz odliczyæ od podatku
Nasze konto bankowe:
Polska Wspólnota Narodowa,
Antykomunizm i antyfaPKO BP X O/Warszawa, nr rachunku:
szyzm - w praktyce doskona³e
10201101-570561-270-1
preteksty do eliminacji wszel-

Pomoc (finansowa i innego
rodzaju) - w praktyce taki system wszelkiego rodzaju wiadczeñ, który prowadzi do uzale¿nienia i podporz¹dkowania odbiorcy pomocy, wepchniêcia go w
objêcia USA i sojuszników (tak¿e wielkich instytucji finansowych), przy praktycznym wyeliminowaniu mo¿liwoci prowadzenia samodzielnej i niezale¿nej polityki.
Obrona ³adu wiatowego, pokoju i demokracji - w praktyce oznacza stworzenie (za pieni¹-
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