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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Najserdeczniej dziê-
kujê wszystkim,
którzy zbierali i

sk³adali podpisy poparcia
dla mojej kandydatury na
Prezydenta Polski. Jestem
Wam szczególnie wdziêczny,
bowiem zbieranie podpisów
w okresie urlopowym by³o
bardzo trudne. Towarzyszy-
³a mu atmosfera niechêci i
nieufno�ci do wszystkich
kandyduj¹cych.

Niektórzy odmawiali z³o-
¿enia podpisu poparcia mo-
jej osobie. Jedni z nich byli
do mnie po prostu wrogo
usposobieni, inni uwa¿ali,
¿e nie warto mnie popieraæ,
bowiem Polska jest z góry
skazana na upadek i nic nie
bêdê w stanie zmieniæ na
lepsze. Inni obawiali siê re-
presji w³adz.

"Wspólnota": Serbowie za-
wsze byli wielkimi przyjació³-
mi Polski, i nas z Serbami
zawsze wiele ³¹czy³o. Mamy
nawet tê sam¹ melodiê hym-
nu. W czasie II wojny �wia-
towej w³a�nie Serbowie i Po-
lacy utworzyli najsilniejsze
antyhitlerowskie partyzant-
ki. W Warszawie s¹ dwa po-
mniki na cze�æ Jugos³owian
np. na ulicy Lindleya na pa-
mi¹tkê 117 waszych rodaków,
którzy pomagali po wojnie
odbudowywaæ Warszawê.

Proszê nam powiedzieæ
jak Pan przyj¹³ propozycjê
objêcia stanowiska w Polsce,
która oficjalnie popar³a agre-
sjê NATO na pañski kraj, i w
której wszystkie media rozpo-
wszechnia³y negatywny ob-
raz Serba?
Dr Radovan Matoviæ: Sto-
sunki miêdzy Polakami i Ser-
bami przez d³ugie lata by³y
tradycyjnie bardzo dobre.
Wiem, ¿e w XIX wieku kilku-
nastu lekarzy Polaków pra-
cowa³o w Serbii i tam pozo-
stali, po¿enili siê z Serbkami,
swoje ¿ycie i pracê zwi¹zali z
naszym krajem. Po I wojnie
�wiatowej kiedy w 1918 roku
Jugos³awia i Polska uzyska-
³y pañstwowo�æ, nasze kon-
takty rozwija³y siê z obopól-
n¹ korzy�ci¹. W czasie II woj-
ny �wiatowej w naszych od-
dzia³ach partyzanckich by³o
równie¿ sporo Polaków. Pod
koniec 1939 roku i w 1940,
dziêki pomocy Jugos³owian
ponad 8 tysiêcy Polaków
przyjêto do Jugos³awii i prze-
rzucono na Zachód. Razem
brali�my udzia³ w walce, któ-
r¹ postêpowa Europa organi-
zowa³a przeciw faszyzmowi.
Po wojnie, jak pani wspo-
mnia³a, m³odzi Jugos³owianie
pomagali odbudowywaæ War-
szawê. Niektórzy z nich tak-
¿e zostali w Polsce. Mieli�my
wiele wspólnych tradycji kul-

turowych i nasze pañstwa
bra³y to pod uwagê we wza-
jemnej wspó³pracy. Wiemy, ¿e
przez d³ugie lata Jugos³awia
by³a dla Polaków jedynym
"oknem" na Zachód. Starali-
�my siê Polakom stwarzaæ
warunki, aby mogli do nas
przyje¿d¿aæ.

Teraz, kiedy Polska wst¹-
pi³a do NATO - jako sojuszu
obronnego, muszê przyznaæ,
¿e nie mogli�my do koñca zro-
zumieæ stosunku Polski i Po-
laków do Serbów i Czarnogór-
ców, w ogóle do Jugos³awii. W
naszym narodzie powsta³o
zdziwienie dlaczego Polska

zrobi³a to akurat na 14 dni
przed agresj¹. Niezale¿nie od
tego, d³uga tradycja naszych
wzajemnych dobrych stosun-
ków nawet teraz mo¿e siê
manifestowaæ. Na przyk³ad
polski batalion w Kosowie za-
chowuje siê inaczej ni¿ pozo-
sta³e. Serbowie za� nie odno-
sz¹ siê do polskiego wojska
jak do okupanta. Co siê tyczy
mojego przyjazdu na placów-
kê do Warszawy, to chcia³bym
zapewniæ, ¿e to ja sam zapro-
ponowa³em, ¿e obejmê to sta-
nowisko. Sam po prostu tego

W naszym �wiecie pa-
nuje chaos, w obrê
bie granic i poza

nimi. Irracjonalne prawa
przedstawiane s¹jako boskie
zasady, które przynios¹ pokój,
porz¹dek, dobrobyt i bezpie-
czeñstwo, tak potrzebne naszej
planecie. W to ka¿e siê nam
wierzyæ. Trzy dziesi¹tki rozwi-
niêtych i bogatych pañstw, mo-

nopolizuj¹cych potencja³ eko-
nomiczny, technologiczny i po-
lityczny, spotykaj¹ siê tu z
nami, by zaoferowaæ nam wiê-
cej tych samych recept, które
sprawia³y, ¿e stawali�my siê
coraz biedniejsi, bardziej wy-
zyskiwani i bardziej zale¿ni.

Nie wspomina siê nawet o
radykalnej reformie tej insty-

O tym, ¿e dla polskiej
polityki oraz ekono-
mii mo¿e byæ jaka�

inna alternatywa ni¿ �droga
reform�, raczej nie s³yszy siê
w naszych (?) �rodkach prze-
kazu. Albo bêdziemy mieli
puste sklepowe pó³ki (czyli
�komunê�) albo pó³ki super-
pe³ne (czyli prawdziwy kapi-
talizm); albo pe³ne zatrudnie-
nie (czyli znowu �nêdza ko-
muny�) albo zatrudnienie tyl-
ko dla �wybranych�, czyli
wolny rynek pracy. O mo¿li-
wo�ci istnienia �trzeciej dro-
gi� (czyli pe³nych pó³ek skle-

powych przy pe³nym zatrud-
nieniu) nie wolno rz¹dz¹cym
dzi� elitom marzyæ.

Pomimo to, kilka miesiê-
cy temu premierzy Blair i
Schroeder og³osili taki w³a-
�nie, socjaldemokratyczny
program dla Unii Europej-
skiej (do której to Unii Boga-
czy, Polska, ze sw¹ 200-ty-
siêczn¹ ju¿ armi¹ bezdom-
nych, tak¿e chcia³aby siê
przy³¹czyæ). Niewiele osób te¿
wie, ¿e pomys³ na �trzeci¹
drogê� zrodzi³ siê ju¿ w cza-

Punkt Zwrotny
Rozmowa z doktorem Radovanem Matoviæem

 - Ambasadorem Federalnej Republiki Jugos³awii w Warszawie

Przemówienie Dr Fidela Castro Ruz, wyg³oszone na
Szczycie Milenijnym Organizacji Narodów

Zjednoczonych, Nowy Jork, 6-go wrze�nia 2000.

Ekscelencje:

Uniwersalna Trzecia Droga?
Marek G³ogoczowski
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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Taka  to demokracja w
Polsce, rz¹dzonej przez So-
lidarno�æ. Kszta³tuje ona lu-
dzi na obojêtnych i za³ama-
nych, boj¹cych siê i zastra-
szonych. Przyczyn¹ tego jest
z³a sytuacja Polski i wiêk-
szo�ci Polaków: bezdomno�æ
i bezrobocie, bieda i niepew-
no�æ jutra.

Pomimo tego, uda³o nam
siê zebraæ nieco ponad 106
tysiêcy podpisów. Nie zosta-
³em jednak zarejestrowany
jako kandydat na Prezyden-
ta Polski. Nie zd¹¿yli�my
bowiem do godz. 24.00 w
dniu 24 sierpnia br. zgroma-
dziæ w Warszawie wszyst-
kich podpisów zebranych na
terenie ca³ego Kraju.

A by³o to tak. Znawcy �de-
mokracji solidarno�ciowej�
ostrzegali nas, ¿e w³adza
zrobi wszystko, by nie dopu-
�ciæ mnie do kandydowania,
a  zatem   wystêpowania w
telewizji. Albo na skutek
kampanii oszczerstw nie
zdo³am zebraæ 100 tysiêcy
podpisów. Albo - je�li je zbio-
rê i z³o¿ê - Pañstwowa Ko-
misja Wyborcza uzna ich
czê�æ za fa³szywe i nie zare-
jestruje mnie. Albo - je�li
jednak zostanê zarejestro-
wany jako kandydat na Pre-
zydenta - w procesie lustra-
cji dokonywanej przez V
Wydzia³ Lustracyjny S¹du
Apelacyjnego zostanê uzna-
ny za agenta i stracê prawo
kandydowania. Ten trzeci
sposób utr¹cania niewygod-
nego kandydata jest przez
obóz w³adzy ulubiony, bo-
wiem skutecznie usuwa go
ze sceny politycznej na 10
lat. A mnie w³adza chce
usun¹æ ze wzglêdu na prze-
ciwstawianie siê Unii Euro-
pejskiej i NATO oraz z³o-
dziejskiej wyprzeda¿y pol-
skiego maj¹tku narodowego.

Dlatego na rozprawie lu-
stracyjnej w dniu 11 sierp-
nia br. w obecno�ci dzienni-
karzy, prasy, radia i telewi-
zji zarzucono mi agentural-
n¹ wspó³pracê z S³u¿b¹ Bez-
pieczeñstwa PRL. Dowodem
mia³o byæ dostarczone przez
UOP niewyra�ne ksero rze-
komo mojego raportu oraz
pokwitowania odbioru od
funkcjonariusza SB 1000 z³
za jakie� opracowanie dla
MSW. Na te bezpodstawne
zarzuty odpowiedzia³em
o�wiadczeniem: Nie wspó³-
pracowa³em ze S³u¿b¹ Bez-

pieczeñstwa, nie opracowy-
wa³em dla niej ¿adnych ma-
teria³ów, nie bra³em od niej
jakichkolwiek pieniêdzy, za�
przedstawione mi ksero ra-
portu i pokwitowania jest
sfa³szowane. Jako dzia³acz
opozycyjny wobec komuni-
zmu od 1956 roku by³em
prze�ladowany przez SB a¿
do 1988 roku. By³y to liczne
aresztowania, przes³uchi-
wania, rewizje i konfiskaty
ksi¹¿ek i dokumentów, pró-
by szanta¿owania, zastra-
szania i namawiania do
wspó³pracy, stanowczo prze-
ze mnie odrzucane. Dzisiaj
jako dzia³acz opozycyjny
wobec solidarno�ci, jestem
znowu prze�ladowany przez
by³ych funkcjonariuszy SB,
którzy stali siê twórcami i
pracownikami UOP. S¹ to

obserwacje i pods³uchy, na-
sy³anie agentów, prowokacje
i szkalowanie, szanta¿e i
namawianie do wspó³pracy,
równie¿ stanowczo przeze
mnie odrzucane.

Moje o�wiadczenie zde-
nerwowa³o rzecznika intere-
su publicznego, któremu
bardziej pasowa³aby nazwa
rzecznika interesu Krza-
klewskiego i rz¹du solidar-
no�ciowego. Za¿¹da³ on
przedstawienia orygina³ów
prezentowanych na rozpra-
wie kserokopii oraz podda-
nia tych orygina³ów bada-
niom grafologicznym i che-
micznym. Chodzi³o mu o
stwierdzenie, czy papier ory-
gina³ów jest z roku ich da-
towania i czy zawiera moje
pismo. Ponadto za¿¹da³
przes³uchania funkcjonariu-
sza SB prowadz¹cego moj¹
sprawê, który rzekomo prze-
kaza³ mi 1000 z³. ¯¹dania
rzecznika popar³em i ze swo-

jej strony za¿¹da³em prze-
s³uchania tego funkcjona-
riusza SB na sali s¹dowej w
obecno�ci prasy, radia i te-
lewizji.

S¹d zgodzi³ siê na to
wszystko i zapowiedzia³
drug¹ rozprawê. Wtedy nie-
oczekiwanie dla wszystkich
sêdzia g³ówny powiedzia³:
�Mo¿e pan jednak przyzna
siê do autorstwa przedsta-
wionych kserokopii. Wtedy
ju¿ dzisiaj zakoñczymy pana
proces.� Z przymilnego tonu
jego g³osu mo¿na by³o s¹-
dziæ, ¿e s¹d przewiduje du¿e
k³opoty w udowodnieniu mi
agenturalno�ci. Dla u³atwie-
nia sobie sprawy s¹d wola³-
by, ¿ebym sam siê przyzna³,
a wtedy bez jakichkolwiek
dowodów móg³by wydaæ wy-
rok skazuj¹cy. A mo¿e s¹d

pod pewnymi warunkami,
na przyk³ad wycofania siê z
kandydowania na Prezyden-
ta, wyda³by wyrok uniewin-
niaj¹cy. Tak sugerowa³ po-
tem jeden z dziennikarzy.
Do�æ na tym, ¿e sêdzia na-
mawia³ mnie do k³amstwa.
Musia³em raz jeszcze
o�wiadczyæ, ¿e nie by³em,
nie jestem i nie bêdê niczy-
im agentem, bo tego nie lu-
biê i nie potrzebujê.

Jeszcze w tym samym
dniu i w dni nastêpne tele-
wizja, radio i prasa z �¯y-
ciem� na czele informowa³y
o mojej wspó³pracy z SB, nie
przejmuj¹c siê brakiem wy-
roku s¹dowego w tej spra-
wie. Jest to najbezczelniej-
sza forma szkalowania.

Na drugiej rozprawie lu-
stracyjnej w dniu 22 sierp-
nia br. s¹d nie dysponowa³
ani orygina³ami wmawia-
nych mi kserokopii, ani ich
badaniami grafologicznymi i

chemicznymi, ani funkcjo-
nariuszem SB. Odmówi³ on
przybycia na rozprawê. Na-
tomiast na stole sêdziow-
skim pojawi³a siê dostarczo-
na przez UOP gruba teczka
SB dotycz¹ca mojej osoby.
Zawarte w niej dokumenty
mia³y byæ druzgoc¹cymi do-
wodami mojej agenturalno-
�ci. Dlatego na wstêpie s¹d
poinformowa³, ¿e w teczce
znajduje siê moje zobowi¹-
zanie do wspó³pracy z SB i
zachowania tego w tajemni-
cy. By³o to k³amstwo, bo-
wiem zobowi¹zania takiego
nawet podrobionego w tecz-
ce nie by³o. Chodzi³o tu tyl-
ko o to, by media poda³y to
do publicznej wiadomo�ci i
znies³awi³y moj¹ osobê. Tak
te¿ siê sta³o. To s¹dowe
k³amstwo jest ju¿ w interne-
cie. Natomiast s¹d pozwoli³
mi pod nadzorem zapoznaæ
siê z zawarto�ci¹ teczki w
pó³godzinnej przerwie w roz-
prawie. Przeczytanie ca³o�ci
wymaga³oby kilkunastu go-
dzin.

Dokumenty zaczynaj¹ siê
notatk¹ funkcjonariusza SB
czyli Wydzia³u III Komendy
Wojewódzkiej M.O. w Kra-
kowie z 1957 roku, w rok po
rozpoczêciu mojej dzia³alno-
�ci opozycyjnej wobec stali-
nowskiego komunizmu. Oto
fragment notatki oficera SB,
który rok wcze�niej by³ ofi-
cerem UB: �... Tejkowski.
...nie wyzby³ siê on wcale
swych antymarksistowskich
i antypartyjnych pogl¹-
dów...� W latach 60-tych
funkcjonariusz SB w War-
szawie pisa³, ¿e Tejkowski w
swojej opozycyjnej dzia³al-
no�ci ma powi¹zania z Ku-
roniem i Modzelewskim, ale
ró¿ni siê od nich w kwestii
narodowej. Nie wiem, co
mia³ na my�li funkcjona-
riusz. Ró¿nice, o których
mówi³, s¹ zupe³nie natural-
ne. Kuroñ i Modzelewski
maj¹ swój Naród, a ja mam
swój Naród. W marcu 1970
roku funkcjonariusz SB w
Poznaniu pisa³: �... Tejkow-
ski jest rozpracowywany z
uwagi na prowadzenie dzia-
³alno�ci opozycyjnej...�. W
dniu 2 stycznia 1973 roku
funkcjonariusz SB w War-
szawie major Bill pisa³:
�...mania prze�ladowcza czy-
ni postêpy, nikt go ju¿ abso-
lutnie powa¿nie nie traktu-
je. Nie jest gro�ny dla oto-
czenia.� W lutym 1974 roku

funkcjonariusz SB w War-
szawie pisa³: �... ¿¹dano od
nas (...) zainteresowania siê
dzia³alno�ci¹ Tejkowskiego
celem podjêcia w porê dzia-
³añ przecinaj¹cych tê dzia-
³alno�æ.�

Po wznowieniu po prze-
rwie rozprawy s¹dowej
zwróci³em s¹dowi uwagê, ¿e
przedstawione mi dokumen-
ty nie �wiadcz¹ o mojej
agenturalno�ci lecz opozy-
cyjno�ci. W odpowiedzi, s¹d
wskaza³ mi w teczce kilka
maszynopisów, z których
jedne nie by³y w ogóle pod-
pisane, na innych widnia³o
moje nazwisko pisane na
maszynie lub odrêcznie. S¹d
uzna³ te maszynopisy za
mojego autorstwa i ¿¹da³
przyznania siê do tego.
O�wiadczy³em, ¿e wszystkie
przypisywane mi w teczce
dokumenty i widniej¹ce na
niektórych jakoby moje pod-
pisy s¹ produkcji SB i UOP.
Radzi³em s¹dowi tê ca³¹
teczkê przekazaæ prasie, ra-
diu i telewizji, by mog³y po-
pularyzowaæ j¹ w odcinkach
jako pouczaj¹ce �ród³o wie-
dzy o przestêpczej dzia³alno-
�ci UB, SB i UOP. Wzbudzi-
³o to weso³o�æ dziennikarzy.
Przestrzega³em s¹d przed
dawaniem wiary dokumen-
tom S³u¿by Bezpieczeñstwa,
która by³a antypolsk¹ struk-
tur¹ totalitarn¹, represjonu-
j¹c¹ a nawet morduj¹c¹ Po-
laków, na przyk³ad ksiêdza
Popie³uszkê i wielu innych
dzia³aczy opozycyjnych.

S¹d postanowi³ 23 sierp-
nia br. przes³uchaæ w mojej
obecno�ci funkcjonariusza
SB w jego w³asnym miesz-
kaniu. Tego, który mia³ mi
rzekomo przekazaæ 1000 z³
za jakie� opracowanie.

Zeznania funkcjonariu-
sza zosta³y odczytane na
trzeciej rozprawie lustracyj-
nej w dniu 24 sierpnia br.
Na mój wniosek by³a ona
jawna. Tymczasem niektóre
rozg³o�nie radiowe poda³y,
¿e  domaga³em siê tajno�ci
rozprawy.

Zeznania funkcjonariu-
sza SB zawiod³y rzecznika
interesu publicznego i sê-
dziów lustratorów. Funkcjo-
nariusz zezna³ bowiem, ¿e
by³em aktywnym dzia³a-
czem opozycyjnym, czêsto
aresztowanym, przes³uchi-
wanym i rewidowanym. Nie
by³em wspó³pracownikiem
SB, bo jako ideowego dzia-
³acza opozycyjnego nie mo¿-
na mnie by³o pozyskaæ do tej
roli. Nie podpisa³em ¿adne-
go zobowi¹zania wspó³pracy
z SB. Nie podpisa³em nawet
tak zwanej lojalki przed in-
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Sygn. akt V AL. 37/00

ORZECZENIE
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2000 roku

S¹d Apelacyjny w Warszawie V Wydzia³ Lustracyjny w
sk³adzie:

        Przewodnicz¹cy SSO Adam Warzosek
        Sêdziowie SSO Dariusz Pó³torak

SSO Pawe³ Ways /spr./
        Protokolant Maria Paciorek

przy udziale Rzecznika Interesu Publicznego Bogus³awa Ni-
zieñskiego

po rozpoznaniu w dniach 11, 22, 24 i 31 sierpnia 2000 roku
sprawy Boles³awa Tejkowskiego, s. Romana, urodzonego 15
grudnia 1933 roku w Kruszwicy

z urzêdu

w przedmiocie - prawdziwo�ci z³o¿onego o�wiadczenia lustra-
cyjnego

Na podstawie art. 17 § 1 pkt. 11 i 414 § 1 kpk w zwi¹zku z
art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 42 z 1999 r. poz. 428 z pó�niejszymi zmianami)

o r z e k a

postêpowanie lustracyjne wobec Boles³awa Tejkowskiego
umarza, a kosztami procesu obci¹¿a Skarb Pañstwa.

U z a s a d n i e n i e

S¹d Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 3 sierp-
nia 2000 roku, na podstawie art. 40 b ust. 1 ustawy z dnia
27 wrze�nia 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej ( tekst jednolity : Dz. U. nr 47 z 2000 r., poz.
544 ) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie lustracyjne wobec Bo-
les³awa Tejkowskiego, który wyrazi³ zgodê na kandydowa-
nie na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wybo-
rach 2000 r. oraz z³o¿y³ o�wiadczenie, o którym mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu
pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub
wspó³pracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pe³ni¹cych funk-
cje publiczne ( tekst jednolity : Dz. U. nr 42 z 1999 r., poz.
428 z pó�niejszymi zmianami).

W zwi¹zku z powy¿szym postanowieniem, w dniu 11 sierp-
nia 2000 roku rozpoczêto w tej sprawie przewód s¹dowy, a
wobec konieczno�ci przeprowadzenia szeregu czynno�ci do-
wodowych zarz¹dzono przerwy w rozprawie do 22, 24 i 31
sierpnia 2000 roku.

Jak wynika z pisma Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia
25 sierpnia 2000 roku Komitet Wyborczy Boles³awa Tejkow-
skiego w ustalonym przez ustawê z 27 wrze�nia 1990 roku
terminie, nie z³o¿y³ dokumentów wymaganych do zarejestro-
wania kandydata. W zwi¹zku z powy¿szym, Boles³aw Tej-
kowski, utraci³ przymiot kandydata na urz¹d Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 2000 roku, który uza-
sadnia³ wszczêcie wobec niego z urzêdu postêpowania lustra-
cyjnego.

Zwa¿ywszy nadto, ¿e Boles³aw Tejkowski nie sprawowa³
i nie sprawuje w okresie objêtym dzia³aniem ustawy z 11
kwietnia 1997 roku ¿adnej funkcji, ani stanowiska nak³ada-
j¹cego obowi¹zek z³o¿enia o�wiadczenia lustracyjnego, nale-
¿a³o uznaæ bezprzedmiotowo�æ tocz¹cego siê postêpowania
lustracyjnego. Zasz³a bowiem, okre�lona w art. 17 § 1 pkt.
11 kpk okoliczno�æ czyni¹ca proces niedopuszczalnym i skut-
kuj¹ca jego umorzenie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 632 pkt.
2 kpk.

Kolejna rocznica wrze-
�nia 1939 r., agresji,
 która spowodowa³a

najwiêksz¹ tragediê w historii
ludzko�ci, jest powodem do za-
stanowienia siê, dlaczego tak
siê sta³o i co nale¿y czyniæ, ¿eby
nic takiego nigdy siê ju¿ nie po-
wtórzy³o. Najmniejszy konflikt
zbrojny a nawet sposób my�le-
nia, zak³adaj¹cy rozwi¹zywa-
nie konfliktów przez stosowa-
nie przemocy mo¿e spowodo-
waæ kataklizm  na nieobliczal-
n¹ skalê. I dlatego ponad rok
temu, w okresie agresji NATO
przeciw Jugos³awii grupa osób
postanowi³a powo³aæ Komitet
Antywojenny, organizacjê opo-
wiadaj¹c¹ siê za pokojem i pro-
testuj¹c¹ przeciwko skutkom
dzia³añ militarnych. W tym
okresie w Polsce, w kraju, któ-
ry tak bardzo ucierpia³ na sku-
tek dzia³añ wojennych, szcze-
gólnie w czasie II wojny �wia-
towej, nie by³y aktywne ¿adne
organizacje dzia³aj¹ce na rzecz
pokoju. Takie organizacje ist-

niej¹ i prowadz¹ dzia³alno�æ na
ca³ym �wiecie.

Powo³any Warszawski Ko-
mitet Antywojenny - stowarzy-
szenie zwyk³e, zarejestrowane
w Starostwie powiatu war-
szawskiego - podj¹³ dzia³alno�æ
wyra¿aj¹c¹ siê w uczestnictwie
w demonstracjach antywojen-
nych, a tak¿e kolportowaniu
ulotek, wzywaj¹cych do za-
przestania dzia³añ zbrojnych.
Cz³onkowie Komitetu zorgani-
zowali równie¿ zbiórkê pie-
niê¿n¹ na rzecz ofiar wojny i
zebrane �rodki za po�rednic-
twem Ambasady Jugos³awii
zosta³y przekazane do Belgra-
du.

W 60 rocznicê wybuchu II
wojny �wiatowej Warszawski
Komitet Antywojenny wyda³
okoliczno�ciowy plakat, w któ-
rym agresja hitlerowska na
Polskê w 1939 r. zosta³a zesta-
wiona z agresj¹ NATO na Ju-
gos³awiê w 1999 r. Oplakato-
wane zosta³o �ródmie�cie War-
szawy. Plakat spotka³ siê z za-
interesowaniem spo³eczeñ-

stwa, o czym �wiadczy³y tele-
foniczne i osobiste zg³oszenia
do siedziby Komitetu.

W rocznicê agresji na Jugo-
s³awiê Warszawski Komitet
Antywojenny jako jedyna orga-
nizacja w Polsce zorganizowa³
pikietê pod Ambasad¹ USA w
Warszawie. Zapalono znicze
ku czci poleg³ych ofiar i wyg³o-
szono dwa okoliczno�ciowe
przemówienia.

9 maja 2000 r. delegacja
WKA bra³a udzia³ w obcho-
dach zakoñczenia II wojny
�wiatowej, sk³adaj¹c wieniec
pod pomnikiem ¿o³nierzy ra-
dzieckich. Obecnie WKA, na
mocy uchwa³y walnego zgro-
madzenia cz³onków dzia³a jako
Komitet Ogólnopolski. Jeste-
�my stowarzyszeniem zareje-
strowanym w S¹dzie Okrêgo-
wym w Warszawie.

Nasz adres:
Ogólnopolski Komitet An-
tywojenny,  Skrytka nr 50
00-956 Warszawa 10

tucji powsta³ej ponad pó³ wie-
ku temu, kiedy istnia³o tylko
kilka pañstw niepodleg³ych i
przekszta³ceniu jej w organ
rzeczywi�cie reprezentuj¹cy
interesy wszystkich naro-
dów �wiata bez istnienia dra¿-
ni¹cej i antydemokratycznej
zasady veta. Nie wspomina siê
tak¿e o zapocz¹tkowaniu zdro-
wego procesu, poci¹gaj¹cego za
sob¹ poszerzenie liczby repre-
zentantów Rady Bezpieczeñ-
stwa jako organu wykonaw-
czego porz¹dkowanego Zgro-
madzeniu Ogólnemu, które po-
winno podejmowaæ decyzje w
tak witalnych sprawach, jak
interwencja i u¿ycie si³y.
Nale¿y stwierdziæ z ca³¹ sta-
nowczo�ci¹, ¿e zasada suwe-
renno�ci nie mo¿e byæ po�wiê-
cana w imiê porz¹dku oparte-
go na niesprawiedliwo�ci i
wyzysku, w którym jedno he-
gemoniczne supermocarstwo,
bazuj¹c na swej sile chce o
wszystkim decydowaæ. Tego
Kuba nigdy nie zaakceptuje.
Podstawowe przyczyny aktu-
alnych konfliktów tkwi¹ w bie-
dzie i braku rozwoju, które
dominuj¹ w ogromnej wiêkszo-
�ci krajów oraz w nierównym
rozdziale bogactw i dostêpie do
wiedzy na �wiecie. Nie mo¿na
zapominaæ, ¿e obecny s³aby
rozwój i bieda s¹ konsekwen-
cj¹ podboju, kolonizacji, nie-

wolnictwa i ograbienia wiêk-
szej czê�ci Ziemi przez potêgi
kolonialne, imperializm i
krwawe wojny o nowy podzia³
�wiata. Dzi� ci¹¿y na tych po-
têgach moralny obowi¹zek za-
do�æuczynienia naszym kra-
jom za krzywdy wyrz¹dzone
im na przestrzeni stuleci.
Ludzko�æ musi u�wiadomiæ
sobie czym byli�my i czym nie
mo¿emy byæ nadal. Dzi� cz³o-
wiek wzbogaci³ siê o wiedzê,
warto�ci etyczne i osi¹gniêcia
naukowe wystarczaj¹ce do
wkroczenia w nowy etap histo-
ryczny prawdziwej sprawiedli-
wo�ci i humanizmu.
Zasady istniej¹cego porz¹dku
ekonomicznego i politycznego
nie s³u¿¹ interesom ludzko�ci.
Nie mo¿na ich utrzymaæ. Na-
le¿y je zmieniæ. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e na �wiecie jest
ju¿ 6 miliardów mieszkañców,
z czego 80% to ludzie biedni.
Choroby, które dotknê³y Trze-
ci �wiat w ostatnim tysi¹cle-
ciu, takie jak malaria, gru�li-
ca i inne zagra¿aj¹ce ¿yciu,
zosta³y pokonane. Nowe epide-
mie, takie jak AIDS mog¹
zdziesi¹tkowaæ ca³e narody,
podczas gdy bogate kraje wy-
daj¹ bajeczne kwoty na cele
militarne i ¿ycie w luksusie, a
plaga chciwych spekulantów
wymienia wa1uty, akcje i inne
walory rzeczywiste lub fikcyj-
ne na sumy siêgaj¹ce milionów

dolarów dziennie. Przyroda
jest niszczona, wyra�nie zmie-
nia siê klimat, woda pitna jest
zanieczyszczana i zaczyna jej
brakowaæ, w morzach wyczer-
puj¹ siê �ród³a po¿ywienia dla
cz³owieka, nieodnawialne za-
soby naturalne potrzebne do
¿ycia s¹ wykorzystywane do
ma³o istotnych lub luksuso-
wych celów.
Ka¿dy rozumie, ¿e podstawo-
wym celem Narodów Zjedno-
czonych, w nadchodz¹cym stu-
leciu, jest uratowanie �wiata
nie tylko przed wojnami, ale
tak¿e przed s³abym rozwojem,
g³odem, chorobami, bied¹ i
zniszczeniem naturalnych
�rodków niezbêdnych dla ludz-
kiej egzystencji. Nale¿y uczy-
niæ to szybko zanim bêdzie za
pó�no!
Marzenie o doj�ciu do napraw-
dê sprawiedliwych i racjonal-
nych zasad, kieruj¹cych ludz-
kim losem, wielu osobom wy-
daje siê niemo¿liwe do spe³nie-
nia. Jeste�my przekonani, ¿e
walka o rzeczy niemo¿liwe po-
winna byæ has³em tej instytu-
cji w której dzisiaj siê groma-
dzimy.
Dziêkujê bardzo.

Fidel Castro Ruz,
Przewodnicz¹cy Rady
Pañstwa, Prezes Rady
Ministrów Republiki Kuby.

Ekscelencje:
Dokoñczenie ze strony 1

Informacja Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego
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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

ternowaniem, które mnie
niebawem spotka³o. Nie ro-
bi³em dla MSW ¿adnych
opracowañ i nie bra³em od
SB ¿adnych pieniêdzy.
Funkcjonariusz zezna³ tak-
¿e, ¿e teczka z dokumenta-
mi w mojej sprawie ma wy-
rwane i przenumerowane
strony oraz jest uzupe³nio-
na innymi stronami. Niektó-
re dokumenty kto� opatrzy³
jego adnotacj¹ i podpisem.
Czyli funkcjonariusz sfa³-
szowa³ podpis funkcjonariu-
sza. Na okazane mu ksero
rzekomego pokwitowania
przeze mnie odbioru 1000 z³,
funkcjonariusz powiedzia³,
¿e nic takiego nie mia³o
miejsca. Doda³ jednak, ¿e
niektóre maszynopisy s¹
�parafrazami�, to znaczy
opracowanymi przez SB do-
kumentami podpisanymi
moim nazwiskiem, aby mnie
w razie potrzeby szanta¿o-
waæ i kompromitowaæ.
Funkcjonariusz jednocze-
�nie powiedzia³, ¿e w SB na
odgórne polecenie fa³szowa-
³o siê w ten sposób ca³e do-
kumenty wraz z podpisami.
Nic uj¹æ, nic dodaæ.

Pomimo takiego zeznania
funkcjonariusza, pomimo
mojego wyja�nienia, ¿e nie
mog³em nikomu robiæ opra-
cowañ o komputerach (jak to
on sugerowa³) bo siê na tym
nie znam, sêdziowie ponow-
nie zaczêli mi wmawiaæ au-
torstwo jakiego� maszynopi-
su. Zapyta³em kto go podpi-
sa³? �Nikt.� - powiedzia³ sê-
dzia. �No to podpiszcie go
nazwiskiem - Aleksander
Kwa�niewski. Bêdzie to
taka sama prawda jak ta, ¿e
ja jestem autorem tego ma-
szynopisu.� - powiedzia³em
s¹dowi, wzbudzaj¹c �miech
w�ród dziennikarzy. Dzien-
nikarze �miali siê raz jesz-
cze gdy sêdzia o�wiadczy³,
¿e z dokumentów SB dostar-
czonych przez UOP wynika,
i¿ jestem komunist¹. W od-
powiedzi na to, poprosi³em
s¹d o ustalenie mojej to¿sa-
mo�ci ideowo - politycznej,
bo jednocze�nie pomawia siê
mnie o antykomunizm, fa-
szyzm, skinizm, nacjona-
lizm i agenturalno�æ.

Oburzony rzecznik inte-
resu publicznego za¿¹da³
badañ grafologicznych
wszystkich wmawianych mi

dokumentów. Ja te¿ tego
za¿¹da³em. Badania mia³y
byæ przedstawione na czwar-
tej rozprawie lustracyjnej w
dniu 31 sierpnia br.

Ju¿ teraz wiadomo, o co
tutaj chodzi. Dzisiejsze s¹dy
- z lustracyjnym w³¹cznie -
nie s¹ polskie lecz solidar-
no�ciowe, nie s¹ niezawis³e
lecz zale¿ne od w³adzy. Trze-

ba nam wszystkim wiedzieæ,
¿e lustracja w rêkach soli-
darno�ciowej w³adzy Krza-
klewskiego s³u¿y niedopusz-
czaniu opozycji do w³adzy.
S³u¿y odwracaniu uwagi
Narodu od zdradzieckiej
wyprzeda¿y maj¹tku naro-
dowego powoduj¹cego biedê,
bezrobocie i bezdomno�æ.
Trzeba nam wszystkim wie-
dzieæ, ¿e prawdziwych agen-
tów nie ujawniaj¹ ¿adne
s³u¿by specjalne, tylko ich
do koñca ¿ycia wykorzystu-
j¹. Prawdziwi agenci SB,
nikomu nie ujawniani, pra-
cuj¹ nadal dla UOP. Nato-
miast o rzekom¹ agentural-
no�æ oskar¿a siê bezpod-
stawnie przeciwników poli-
tycznych. Mnie kompromi-
tuje siê za dzia³alno�æ skie-
rowan¹ przeciw integracji

Polski z Uni¹ Europejsk¹ i
NATO, przeciw wyprzeda¿y
obcemu kapita³owi polskich
banków, sklepów, fabryk i
ziemi. Jest to  zdrada soli-
darno�ciowej w³adzy, która
wpycha Polaków w nêdzê, a
Polsce odbiera niepodle-
g³o�æ. A wiêc robi siê ze mnie
agenta SB, bo nie chcê
NATO i UE. A no nie chcê!

Nie chce tej szkodliwej inte-
gracji wiêkszo�æ Polaków!

Lustracyjne szkalowanie
mnie czê�ciowo przynios³o
po¿¹dany dla w³adzy sku-
tek. W zwi¹zku z tak¹ w ¿a-
den sposób nieudokumento-
wan¹ kampani¹ oszczerstw,
sugeruj¹c¹ dokonane ju¿
os¹dzenie mnie jako agenta,
niektóre o�rodki zbieraj¹ce
podpisy poparcia mojej pre-
zydenckiej kandydatury za-
niecha³y dostarczenia ich do
Warszawy. My�la³y, ¿e nie
jestem uprawniony do kan-
dydowania. Uniemo¿liwi³o
to przed³o¿enie Pañstwowej
Komisji Wyborczej do dnia
24 sierpnia do godz. 24.00
ponad 106 tysiêcy zebranych
podpisów. W ten sposób
uniemo¿liwiono mi kandy-
dowanie na Prezydenta i te-

lewizyjne wyst¹pienie pro-
gramowe.

Tylko o to chodzi³o w³a-
dzy w prowadzonym prze-
ciwko mnie procesie lustra-
cyjnym. Bowiem na czwar-
tej i ostatniej rozprawie w
dniu 31 sierpnia br. nie po-
jawi³y siê zapowiedziane
wyniki badañ grafologicz-
nych wmawianych mi doku-
mentów ani ich orygina³y.
Natomiast s¹d na wniosek
rzecznika interesu publicz-
nego umorzy³ moj¹ sprawê.
Nie jestem wiêc agentem.
Ale jak chcia³em kandydo-
waæ na Prezydenta, to s¹d i
media robi³y ze mnie agen-
ta. Zatem sprawa jest ca³-
kiem jasna. Tym bardziej, ¿e
s¹d odrzuci³ moj¹ pro�bê o
przeprowadzenie lustracji
do koñca, do stwierdzenia
fa³szywo�ci dokumentów
SB. Mam do tego prawo, bo
te sfa³szowane papiery SB-
UOP pos³u¿y³y do psucia mi
opinii i uniemo¿liwienia za-
rejestrowania siê jako kan-
dydata na Prezydenta. Tej
mojej moralnej krzywdzie
s¹d nie chcia³ zado�æuczy-
niæ.

Dlaczego solidarno�ciowa
w³adza nie chce dopu�ciæ do
konfrontacji pogl¹dów? Dla-
tego, ¿e w³adza boi siê ob-
na¿enia jej antypolskiej po-
lityki.

Je¿eli nawet liberalny
Korwin-Mikke w swojej
kampanii prezydenckiej na-
wo³uje do obalenia w Polsce
solidarno�ciowego Pañstwa
na podobieñstwo obalenia
Pañstwa komunistycznego,
to co� w polityce drgnê³o.
Trzeba jak najszybciej usu-
n¹æ solidarno�ciowy system
w³adzy, póki nie stracimy
reszty w³asno�ci i suweren-
no�ci w wyniku w³¹czenia
nas do Unii Europejskiej.
Trzeba nam organizowaæ
robotnicz¹ samoobronê w
miastach, która wraz z sa-
moobron¹ ch³opsk¹ na wsi
nie dopu�ci do niemiecko-
unijnej okupacji Polski, nie
dopu�ci do odebrania Pola-
kom w³asno�ci i �rodków do
¿ycia.

Przyk³adem do na�lado-
wania jest samoobrona
mieszkañców hotelu pra-
cowniczego we Wroc³awiu.
Zostali oni wraz z budyn-
kiem sprzedani w³a�cicielo-
wi, który wymontowa³ tam

sanitariaty i odci¹³ dop³yw
energii, by u³atwiæ ich wy-
rzucenie na bruk. Ale miesz-
kañcy zabarykadowali siê i
mieszkaj¹ nadal ze swymi
licznymi dzieæmi. Hitlerow-
ska postawa w³a�ciciela nie
dziwi nas. Zadziwi³a nas
natomiast postawa w³adzy
samorz¹dowej, do której
uda³a siê po pomoc delega-
cja maltretowanych miesz-
kañców. Ten solidarno�cio-
wy samorz¹d bezczelnie
o�wiadczy³, ¿e nie mo¿e in-
gerowaæ w prywatn¹ w³a-
sno�æ. Czyli w³a�ciciel ma
zawsze racjê. My jednak
proponujemy, by za nieprze-
strzeganie praw cz³owieka
odebraæ w³a�cicielowi hotel
i daæ go na w³asno�æ za-
mieszkuj¹cym tam rodzi-
nom. Do�æ okupacji solidar-
no�ciowych w³a�cicieli.

Pytaj¹ mnie ró¿ni Polacy
na kogo g³osowaæ, skoro nie
ma mnie w�ród kandydatów
na Prezydenta Polski. Odpo-
wiadam. G³osowaæ trzeba na
takiego kandydata, który
nie dopu�ci do integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹,
który wyprowadzi Polskê z
NATO, który prawnie zabro-
ni wyprzeda¿y polskiej w³a-
sno�ci obcemu kapita³owi i
rozpocznie skuteczne odzy-
skiwanie obiektów sprzeda-
nych, który doprowadzi do
pe³nego zatrudnienia i za-
pewni wszystkim mieszka-
nia. Jest to nie tylko mo¿li-
we, ale i konieczne, je¿eli nie
chcemy zdychaæ z g³odu i nie
chcemy straciæ Polski.

Dali nam przyk³ad Serbo-
wie i inni Jugos³owianie, jak
siê broniæ przed wrogiem
chc¹cym skolonizowaæ ich
Kraj. Daj¹ nam przyk³ad
Grecy, którzy przejêli w Gre-
cji niemieck¹ w³asno�æ po
odmowie przez Niemców wy-
p³acenia odszkodowañ grec-
kim ofiarom wojny. A my -
Polacy mówimy, ¿e Zachód
nam wszystko odbierze, bo
wszystko ju¿ stracone i prze-
s¹dzone. Nic nie jest prze-
s¹dzone! Poza jednym, ¿e
dali�my siê politycznie og³u-
piæ i ¿e na naszej naiwno�ci
zarobi³ Zachód.

Ale nie wszystko jest
stracone. Przecie¿ my - Po-
lacy mo¿emy zm¹drzeæ! Jak
zm¹drzejemy, to bêdziemy
wiedzieli na kogo g³osowaæ,
komu wierzyæ, a komu nie
wierzyæ, jak ocaliæ Polskê i
siebie przed szykowanym
nam przez Zachód narodo-
wym unicestwieniem!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Dokoñczenie ze strony 2

Podarunek od UE.
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chcia³em. Moi szefowie zgo-
dzili siê na to, no i urzêdujê
w Warszawie.

"W.": Czy¿by w Jugos³awii
uwierzono, ¿e Polacy odwró-
cili siê od Serbów?
Dr R.M.: Nie jestem w sta-
nie wyja�niæ jaka jest ogólna
opinia w tej sprawie, lecz
mogê powiedzieæ co jest mi
wiadome. Powsta³a jednak
pewna doza rezerwy, ponie-
wa¿ naród serbski oczekiwa³
od narodu polskiego i pañ-
stwa nie tyle pe³nej solidar-
no�ci, ale chocia¿by pewnego
rodzaju moralnego poparcia.
Niestety, polskie oficjalne
czynniki przyjê³y stanowisko
ca³kowicie podporz¹dkowane
¿yczeniom NATO i to oczywi-
�cie mia³o wp³yw na zachowa-
nie siê ludzi, którzy na ogó³
licz¹ siê z opini¹ urzêdow¹.
W narodzie opinie oczywi�cie
s¹ zró¿nicowane, ale jednak
czuje siê, ¿e s¹ one kszta³to-
wane przez w³adze.

"W.": Teraz, po up³ywie roku
sytuacja siê zmieni³a. Nawet
zachodnie media (Newsweek,
Guardian) pisz¹ o k³am-
stwach propagandowych w
odniesieniu do agresji NATO.
Czy zauwa¿y³ Pan mo¿e ja-
kie� zmiany pod tym wzglê-
dem w Polsce?
Dr R.M.: Wed³ug mnie sytu-
acja, a¿ tak bardzo siê nie
zmieni³a. Zmieni³ siê trochê
sposób mówienia o interwen-
cji. Mimo, ¿e 10 lat nie ma ju¿
oficjalnej cenzury to istnieje
jednak pewien rodzaj auto-
cenzury w polityce informa-
cyjnej. Czasem przedrukowy-
wane s¹ artyku³y z gazet za-
granicznych i w ten sposób
przenosi siê informacje tutaj.
Co� takiego zdarzy³o siê na
przyk³ad z artyku³em z "New-
sweek'a", zawieraj¹cym dane
wcze�niej nie znane. W gaze-
tach, które czytam najczê�ciej
nie informuje siê o poszcze-
gólnych wydarzeniach w spo-
sób profesjonalny. S¹ to raczej
jednostronne komentarze.
Nie ma mo¿liwo�ci albo chê-
ci zaprezentowania argumen-
tów za lub przeciw, w odnie-
sieniu do tych zagadnieñ.

"W.";  W wielu krajach po-
wsta³y tak zwane spo³eczne
Trybuna³y dla os¹dzenia
przestêpstw NATO w Jugo-
s³awii (w Berlinie, Mediola-

nie, Moskwie, Pary¿u, No-
wym Jorku i in.), czy sadzi
Pan, ¿e odegraj¹ one jak¹�
istotn¹ rolê?
Dr R.M.: My�lê, ¿e rola try-
buna³ów jest wyj¹tkowo wa¿-
na. Powstanie tych trybuna-
³ów dowodzi intelektualnej
potrzeby Europy, aby to co siê
sta³o w Jugos³awii i sposób w
jaki to zosta³o dokonane oce-
niæ jako zagro¿enie elemen-
tarnych zasad cywilizacyj-
nych. Jako zagro¿enie dla
potencja³u ludzkiego i kultu-
ry. Intelektuali�ci na ca³ym

�wiecie chc¹ pokazaæ, ¿e ta-
kie "rozwi¹zanie", jak to mia-
³o miejsce w Jugos³awii jest
nie do przyjêcia, ¿e to prze-
kracza wszelkie normy, ¿e
by³o to brutalne zastosowanie
si³y, aby zmusiæ naród do
przyjêcia warunków, narzu-
canych przez w³adców �wia-
ta. Trybuna³y s¹ przede
wszystkim publicznym os¹-
dem zachowania i celów okre-
�lonej grupy ludzi, którzy w
taki sposób chc¹ dominowaæ
nad ca³ym �wiatem. Chodzi o
to, aby nie by³o wiêcej takich
prób, które maj¹ charakter
przestêpczy i prowadz¹ do
ludobójstwa. Trzeba, aby opi-
nia spo³eczna siê przebudzi-
³a i aktywnie wyst¹pi³a prze-
ciwko tym przestêpstwom i
nieszczê�ciu. O ile mi wiado-

mo, w �rodkach informacji, a
szczególnie w telewizji nie
by³o ¿adnej informacji o pra-
cy tych trybuna³ów.

"W.": W jednym ze swoich wy-
st¹pieñ powiedzia³ Pan, ¿e
Serbowie nie zgodz¹ siê na
tworzenie faktów dokona-
nych. Tymczasem Brzeziñski
i inni analitycy wymieniaj¹
Czarnogórê jako region prze-
znaczony do secesji.
Dr R.M. :To jest koncepcja,
która istnieje ju¿ kilka lat.
Jugos³awia jako jedno pañ-

stwo mog³aby w latach 1989-
90 wst¹piæ Unii Europejskiej
kosztem utraty niektórych
elementów swojej suweren-
no�ci. Ale ci nowi w³adcy za-
decydowali, ¿e najpierw Ju-
gos³awiê podziel¹. Wielonaro-
dowe pañstwo jest zawsze po-
datne na takie podzia³y. I to
zrobiono w latach 1990-91 ze
S³oweni¹ i Chorwacj¹, Bo�ni¹
i Macedoni¹. Nastêpnym
stopniem by³o oderwanie me-
tod¹ sankcji - Kosowa i Me-
tohji. W kolejno�ci Czarnogó-
ra i Sand¿ak z czê�ci¹ Woj-
wodiny, gdzie zamieszkuj¹
równie¿ Wêgrzy i przedstawi-
ciele innych narodowo�ci. To
jest ta tendencja, ¿eby znisz-
czyæ Jugos³awiê, która do tej
pory by³a centrum Ba³kanów
i by³a  stabilna jako pañstwo,

a która siê teraz rozpada na
ma³e  pañstewka. To jest ta
tendencja, której skutki s¹
widoczne - sankcje, wojna,
zablokowane media (prasa,
radio, telewizja). To co robi siê
teraz w Czarnogórze, to jest
próba od³¹czenia jej od Jugo-
s³awii. I tak zniknie Jugos³a-
wia jako pañstwo federacyj-
ne.

"W.": Czy Jugos³awia ma ja-
k¹� w³asn¹ koncepcjê wspó³-
pracy w regionie?
Dr R.M.: Jest inicjatywa
utrzymywania dobrych sto-
sunków ze wszystkimi s¹sia-
dami. Niestety, wszyscy nasi
s¹siedzi s¹ w takiej sytuacji,
¿e ze wzglêdu na swoje w³a-
sne interesy nie pragn¹ byæ
partnerami w rozmowach z
Jugos³awi¹, która znalaz³a
siê obecnie w tak trudnym
po³o¿eniu.

Nie wiem, czy wam wiado-
mo, ¿e przed ponad dziesiê-
cioma laty Jugos³awia wyst¹-
pi³a z projektem wspó³pracy
wszystkich krajów ba³kañ-
skich, która pozwoli³aby na
uregulowanie stosunków
miêdzy krajami ba³kañskimi
i wspó³pracy z innymi kraja-
mi Europy. W latach 1987 -
90 przygotowywana by³a tak
zwana Deklaracja Kreteñska.
Jej og³oszenie poprzedzi³o
wspólne posiedzenie na Kre-
cie, na którym Grecja podjê-
³a tê inicjatywê. Uczestniczyli
w tym posiedzeniu przywód-
cy wszystkich krajów ba³kañ-
skich w celu uregulowania
wzajemnych stosunków. Kra-
je ba³kañskie najlepiej mog³y-
by same rozwi¹zaæ swoje pro-
blemy. Byli�my przygotowa-
ni do pokojowego rozwi¹zania
wszystkich problemów. Woj-
na nigdy nie jest w³a�ciwym
�rodkiem. Niestety NATO,
które z definicji powinno byæ
sojuszem obronnym prze-
kszta³ci³o siê w co� zupe³nie
innego. Okaza³o siê wyko-
nawc¹ globalistycznej, kolo-
nialnej polityki Stanów Zjed-
noczonych !  Wszystko co siê
robi zmierza do wywierania
nacisku na inne kraje, ¿eby
popiera³y politykê amerykañ-
sk¹.
"W." : Co Pan my�li o  prezy-
dencie Rosji, czy nast¹pi¹
zmiany w stosunkach rosyj-
sko-jugos³owiañskich?
Dr R.M.: Prezydent Putin na
pewno bêdzie konsolidowa³
ten wielki kraj, który ma do-

syæ problemów i w stosunku
do którego równie¿ istnieje
obawa, ¿e zostanie zastoso-
wana metoda, któr¹ na nas
eksperymentowano. Rosja to
zawsze by³ wielki kraj, który
mia³ wp³yw na politykê miê-
dzynarodow¹ i oczywi�cie
tak¿e na uk³ad si³ na Ba³ka-
nach. Nasze wzajemne rela-
cje by³y do�æ �cis³e i tradycyj-
nie dobre mimo pewnych
oscylacji. Prezydent Putin
wraz z Dum¹, która reprezen-
tuje opiniê narodu rosyjskie-
go udziel¹, mam nadziejê po-
parcia naszym ¿¹daniom za-
przestania sankcji i przyzna-
nia nam prawa do normalne-
go ¿ycia i realizowania na-
szych interesów pañstwo-
wych. Kraj nie mo¿e byæ od-
izolowany, musi wspó³praco-
waæ, utrzymywaæ normalne
kontakty miêdzynarodowe z
innymi krajami. Nasza
wspó³praca z Rosj¹ bynaj-
mniej nie ma polegaæ na tym,
¿e Rosja stanie siê nad nami
"czap¹", która zamieni t¹
wielk¹ si³ê napieraj¹c¹ na
nas z Zachodu. Liczymy te¿,
¿e nasze relacje bêd¹ bardziej
konkretne ni¿ w okresie w³a-
dzy Jelcyna, który raczej
ogranicza³ siê do werbalnych
deklaracji. Nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e te relacje by³y z³e,
ale by³y nie do�æ wyartyku-
³owane.

Stosunki pomiêdzy Rosj¹
a Jugos³awi¹ maj¹ pozytyw-
n¹ tendencjê rozwojow¹. Do-
wodzi tego tak¿e, niedawno
podpisane porozumienie o
wolnej wymianie towarów
bez ce³ i innych op³at.
"W.": Czy  nie s¹dzi Pan, ¿e
zwyciêstwo moralne Jugos³a-
wii mo¿e zapocz¹tkowaæ pro-
ces odnowy w stosunkach
miêdzynarodowych ?
Dr R.M. : Jestem optymist¹
i uwa¿am, ¿e to co najgorsze
mamy ju¿ poza sob¹. Jednak
potrzeba czasu. To co siê zda-
rzy³o to nie tylko sprawa po-
szczególnych ludzi, to wielki
uszczerbek dla ca³ego narodu.
My�lê, ¿e to jest dopiero  po-
cz¹tek procesu, ¿e wielka licz-
ba ludzi na �wiecie otrze�wie-
je, ¿e zrozumiej¹ sens nasze-
go oporu i to, ¿e tylko w imiê
fundamentalnych warto�ci
mo¿na znie�æ to co my�my
wytrzymali. W Ameryce i w
ogóle na �wiecie wielu ludzi
pojmie, ¿e mitem jest amery-
kañska postêpowo�æ w dzie-
le cywilizacji ogólnoludzkiej.
Pod znakiem zapytania rów-
nie¿ stoi pojêcie demokracji.
Jest du¿e rozczarowanie in-
telektualistów  w samej Ame-
ryce, którzy os¹dzaj¹ agresjê
NATO i politykê USA wobec

Punkt Zwrotny
Dokoñczenie ze strony 1

Dokoñczenie na stronie 8

Pomnik na cze�æ Jugos³owian pracuj¹cych przy odbudowie Warszawy.
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

31.07.2000
 Pañstwowa Komisja Wy-

borcza zarejestrowa³a komi-
tet wyborczy Boles³awa Tej-
kowskiego przewodnicz¹cego
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej.

 Zwi¹zek zawodowy urzêd-
ników Komisji Europejskiej
protestuje przeciwko nomino-
waniu Riccardo Leviego na
szefa komórki studiów i ana-
liz Komisji Europejskiej. No-
minowany to bliski znajomy
Romano Prodiego - szefa Ko-
misji Europejskiej. Zosta³ on
mianowany z pominiêciem
procedur naboru. Wcze�niej

R. Levi pe³ni³ funkcjê rzecz-
nika prasowego Komisji Eu-
ropejskiej, lecz zosta³ zdymi-
sjonowany po protestach
dziennikarzy.

02.08.2000
 Nieznani sprawcy napadli

w Szczecinie na genera³a
Henrika Ekmanna, dowódcê
Eurokorpusu Pó³nocny
Wschód i ukradli mu 5 tysiê-
cy z³otych.

15.08.2000
 Awaria  atomowego okrê-

tu podwodnego �Kursk� na
Morzu Barentsa. �Kursk� zo-
sta³ zbudowany w 1995 roku
jako jeden z kilkunastu naj-
nowocze�niejszych okrêtów
podwodnych Rosji.

 Emil W¹sacz zosta³ odwo-
³any ze stanowiska ministra
skarbu.

17.08.2000
 Niezale¿ny prokurator

USA Robert Ray podj¹³ decy-

zjê o wznowieniu �ledztwa
przeciwko prezydentowi Clin-
tonowi dotycz¹cego sk³adania
nieprawdziwych zeznañ i
utrudniania �ledztwa w spra-
wie romansu z Monik¹ Le-
winsky. Bill Clinton bêdzie
musia³ ponownie zeznawaæ.

 Departament stanu USA
ostrzeg³ amerykañskich oby-
wateli przed wyjazdami  do
Pragi w dniach 26-28 wrze-
�nia 2000. W tym czasie bê-
dzie tam odbywaæ siê konfe-
rencja zarz¹dów Miêdzynaro-
dowego Funduszu Walutowe-
go i Banku �wiatowego. S¹
spodziewane gwa³towne de-
monstracje. W³adze Czech

szacuj¹, ¿e mo¿e przyjechaæ
oko³o 20 tysiêcy  demonstran-
tów protestuj¹cych przeciwko
przeciw globalizacji i znosze-
niu barier w handlu �wiato-
wym.

25.08.2000
 Zmar³ we Wroc³awiu An-

toni Wacyk, wspó³pracownik
Jana Stachniuka, wspó³twór-
ca przedwojennego miesiêcz-
nika �Zadruga�, autor licz-
nych ksi¹¿ek o polskim cha-
rakterze narodowym.

05.09.2000
 W Nowym Jorku w siedzi-

bie Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych roz-
pocz¹³ siê Szczyt Milenijny
dotycz¹cy problemów wspó³-
czesnego �wiata, to jest ubó-
stwa, konfliktów zbrojnych,
AIDS, braku mo¿liwo�ci roz-
woju krajów trzeciego �wia-
ta. W trakcie dyskusji wszyst-
kie kraje mia³y równe prawo
g³osu, co jest czym� wyj¹tko-
wym bo zwykle w ONZ naj-

wiêcej do powiedzenia maj¹
kraje najsilniejsze, nale¿¹ce
do Rady Bezpieczeñstwa.

8-10.09.2000
 W miejscowo�ci Arandzie-

lowac, pod Belgradem (Jugo-
s³awia) odby³ siê Festiwal
Pie�ni i Tañca oraz Kongres
M³odzie¿y S³owiañskiej. W
uroczysto�ciach uczestniczy-
³y delegacje naukowców, lu-
dzi kultury i dzia³aczy spo-
³ecznych z Bia³orusi, Bu³ga-
rii, Czech, Jugos³awii, Rosji,
S³owacji, Ukrainy oraz Ser-
bów £u¿yckich. W obradach
uczestniczy³a równie¿
o�mioosobowa delegacja z

Polski. Obecni byli Ministro-
wie O�wiaty Bia³orusi i Ju-
gos³awii.

11.09.2000
 Aleksander Kwa�niewski

zawetowa³ ustawê o po-
wszechnym uw³aszczeniu
obywateli.

 Prokuratura okrêgowa w
Warszawie odmówi³a wsz-
czêcia �ledztwa w sprawie
czy Aleksander Kwa�niew-
ski pe³ni¹c funkcje przewod-
nicz¹cego Komitetu do

spraw M³odzie¿y i Kultury
Fizycznej dokona³ nadu¿y-
cia uprawnieñ umarzaj¹c, ze
szkod¹ dla skarbu pañstwa,
po¿yczki na kwotê 352 mi-
liony z³otych organizacjom
m³odzie¿owym powi¹zanym
z PZPR.

12.09.2000
 W Jugos³awii rozpoczê³a

siê prezydencka kampania
wyborcza oraz do parlamen-
tu federacyjnego. W jugos³o-
wiañskich miastach widaæ
plakaty partii socjalistycz-
nej Slobodana Miloszeviæa,
serbskiej partii narodowej
oraz opozycji. Ludno�æ na
plakatach opozycji doryso-
wuje znaczki NATO, wyra-
¿aj¹c w ten sposób dezapro-
batê.

 W wyborach lokalnych,
które odby³y siê w Macedo-
nii zwyciê¿y³y projugos³o-
wiañskie partie lewicy two-
rz¹ce koalicjê �Razem dla
Macedonii�. 14.09.2000

 Dzia³acze samorz¹dowi
sejmiku województwa ku-
jawsko - pomorskiego podjê-
li uchwa³y, które umo¿liwi-
³y obej�cie ustawy ograni-
czaj¹cej wynagrodzenia
dzia³aczy samorz¹dowych.
G³osami radnych g³ównie z
SLD uchwalono przyznanie
nagród �za wybitne osi¹-
gniêcia�. Po zmniejszeniu
uposa¿eñ wynik³ych z powo-
du ustawy marsza³ek sejmi-
ku otrzyma³ pensje w wyso-
ko�ci 10 432 nowych z³ (po-
przednio 14 909 z³), wice-
marsza³kowie  po 9 510 z³
(poprzednio 10 432 z³) ,
cz³onkowie zarz¹du po 8 568
z³ (poprzednio 10 730 z³).
Stawki zaproponowanych
nagród wyrównuj¹ zarobki
do poprzedniej ich wysoko-
�ci. W województwie kujaw-
sko � pomorskim wiêkszo�æ
radnych sejmiku jest z SLD.

15.09.2000
 Cena ropy naftowej na

rynkach �wiatowych wzro-
s³a do rekordowej wysoko�ci
36 USD za bary³kê. Wzrost
cen rozpocz¹³ siê od czasu
wojny NATO z Jugos³awi¹,
po której Amerykanie
zwiêkszyli zakupy ropy na
odbudowê swoich rezerw
strategicznych naruszonych
w trakcie wojny.

19.09.2000
NATO informowa³o o zmianie
terminu manewrów wojsk
paktu, które mia³y odbyæ siê
w po³owie pa�dziernika na
obszarze po³udniowej Bu³ga-
rii, w pobli¿u granic Jugos³a-
wii. Nowy termin to 24 wrze-
�nia br. � dzieñ wyborów pre-
zydenckich i parlamentar-
nych w Jugos³awii oraz samo-
rz¹dowych w Serbii.
Jednocze�nie kraje zachodu
og³osi³y poparcie dla kandy-
datów opozycji oraz personal-
nie dla Vojislava Ko�tunicy w
wyborach prezydenckich i
obieca³y, ¿e je�li Jugos³owia-
nie wybior¹ przedstawicieli
opozycji to sankcje gospodar-
cze zostan¹ zniesione.

Na wiece wyborcze prezy-
denta Milosevièa przychodzi
po 100 tysiêcy zwolenników,
za� na wiece wyborcze Ko�tu-
nicy 10 razy mniej ludzi, nie
tylko zwolenników, bo np. na
wiecu w Kosowskiej Mitrowi-
cy posypa³y siê na niego zgni-
³e pomidory. Jednak nie prze-
szkadza to zachodnim �rod-
kom masowego przekazu kre-
owaæ go na g³ównego preten-
denta na stanowisko prezy-
denta Jugos³awii. Na wypa-
dek swojej przegranej Ko�tu-
nica i inni przedstawiciele
opozycji ostrzegaj¹,  ¿e Slo-
bodan Miloseviè jest zdecydo-
wany sfa³szowaæ wybory. Po-
dobn¹ strategie przyjê³y pañ-
stwa NATO. Ministerstwo
Informacji Jugos³awii spo-
dziewa siê prowokacji ze stro-
ny pañstw NATO np. naru-
szenia granicy pañstwowej
przez wojska paktu w trakcie
manewrów.

Festiwal Pie�ni i Tañca, Jugos³awia 8-10.09.2000.

Kongres M³odzie¿y, Jugos³awia 8-10.09.2000.
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sach gdy �droga nr 2� (socja-
lizm w stylu radzieckim)
�wiêci³ swe najwiêksze trium-
fy, zarówno w Ameryce (Chi-
le) jak i w Azji (Indochiny).
W tym w³a�nie okresie, po
zdobyciu w³adzy w 1969 roku
i wyrzuceniu z Libii Amery-
kanów, pu³kownik Kadhafi
zdecydowa³ siê na pój�cie dro-
g¹ �niepe³nego socjalizmu�:
nie ruszy³ w ogóle miejscowe-
go, muzu³mañsko-chrze�ci-
jañskiego kleru, nie zlikwido-
wa³ bazaru oraz drobnych
przedsiêbiorców i nie og³osi³
marksistowskiej �walki klas�.
Znacjonalizowa³ on tylko pod-
stawowe bogactwo kraju w
postaci pól naftowych i by
zaznaczyæ sw¹ niezale¿no�æ,
zupe³nie wypi¹³ siê na za-
chodnie wzorce demokracji
parlamentarnej, zwanej
przez niego przedstawiciel-
sk¹.

Panuj¹cy za� w Libii od lat
trzydziestu, oczyszczony z
�ja³owego, korupcjogennego i
kosztownego� parlamentary-
zmu, ustrój nazwano �demo-
kracj¹ bezpo�redni¹�. Tê w³a-
�nie ideê poplecznicy Kadha-
fiego pragn¹ obecnie rozpo-
wszechniæ. W ramach jej pro-
mocji, pod koniec sierpnia br.
zorganizowano w Libii miê-
dzynarodow¹, tygodniow¹
kurso-konferencjê, na któr¹
zosta³ zaproszony ni¿ej pod-
pisany. Dopiero na miejscu
mog³em siê zorientowaæ, ¿e
jest to ca³kiem spora impre-
za, w której uczestniczy³o
oko³o 150 osób ze wszystkich
stron �wiata. Jak to szybko
obliczyli�my, na promocjê
my�li zawartych w �Zielonej
ksi¹¿eczce� Muammara el
Kadhafiego (o objêto�ci zale-
dwie stu stron formatu A6)
rz¹d Libii � sumuj¹c li tylko
warto�æ biletów lotniczych
dla zaproszonych go�ci � mu-
sia³ wydaæ z pó³ miliona do-
larów. Ale có¿, w³adcy Afryki
maj¹ gest, w czasie gdy my
studiowali�my wcale nie g³u-
pie my�li Przewodnicz¹cego,
Libia wyda³a 15 milionów do-
larów za uwolnienie kilkuna-
stu Europejczyków, od mie-
siêcy uwiêzionych na wyspie
Jolo na Filipinach.

Czego¿ zatem nauczyli-
�my siê w trakcie pobytu na
afrykañskim wybrze¿u Mo-
rza �ródziemnego, zakwate-
rowani w do�æ luksusowym
rz¹dowym o�rodku wypo-
czynkowym, nieopodal ponad

milionowego miasta Bengha-
zi?

Otó¿ po prostu pokazano
nam jak funkcjonuje w³adza
bez formalnego rz¹du, czyli
dobrze zorganizowana anar-
chia, w której ka¿dy (i ka¿-
da, co w krajach arabskich
jest istotne) mo¿e siê wyga-
daæ. Metoda ta jest w istocie
bardzo prosta, gdy¿ jest to...
powielenie w szerszej skali
zasad demokracji jakie obo-
wi¹zuj¹ chocia¿by w naszych
klubach sportowych (ja j¹
znam na przyk³adzie Polskie-
go Zwi¹zku Alpinizmu). Otó¿
jest zasad¹, ze wewn¹trz ta-
kich organizacji nie mog¹ ist-
nieæ partie, bo to automatycz-
nie doprowadzi³oby do ich
rozpadu. (Kadhafi w swej bro-
szurze celnie zauwa¿a, ¿e za-
k³adanie partii wewn¹trz ple-
mienia czy rodziny musi do-
prowadziæ do takiego w³a�nie
rezultatu.) W Libii na najni¿-
szym poziomie (odpowiadaj¹-
cym naszym radom gminnym
i dzielnicowym) chêtni do rz¹-
dzenia pracuj¹ wy³¹cznie spo-
³ecznie i nieodp³atnie, zbiera-
j¹c siê kilka razy w miesi¹cu
i wy³aniaj¹c, z po�ród swego
�otwartego� grona, lokalny
�Komitet Rewolucyjny�, nie
zatrudniaj¹cy na etacie cho-
cia¿by nawet tylko sekretar-
ki. �rednio raz w roku odby-
wa Walny Zjazd Komitetów
Rewolucyjnych, na którym
zapadaj¹ decyzje o znaczeniu
ogólnokrajowym. W Libii nie
ma ¿adnych organów �demo-
kracji przedstawicielskiej�, z
setkami wybranych na wie-
loletnie kadencje, podzielo-
nych na partie pos³ów, wysia-
duj¹cych po kilkadziesi¹t dni
w roku w swych sejmowych
³awkach i bior¹cych ³apówki
za za³atwianie kolejnych kon-
cesji dla miêdzynarodowych
koncernów (wzglêdnie dla ro-
dzimych mafiosów).

By za� nie by³o wyzysku,
ale by system funkcjonowa³
sprawnie pod wzglêdem eko-
nomicznym, wymy�lono w
Libii, ¿e nie bêdzie tolerowa-
na... najemna praca zarobko-
wa (przynajmniej w³asnych
obywateli). Po prostu, przed-
siêbiorstwa dzia³aj¹ na zasa-
dzie stowarzyszeñ akcjona-
riuszy, którzy s¹ jednocze�nie
ich pracownikami. Proste?
Warto przypomnieæ, ¿e na
takiej w³a�nie zasadzie przez
kilka dziesi¹tków lat do�æ
skutecznie funkcjonowa³y
nawet do�æ du¿e przedsiêbior-

stwa w Jugos³awii i dopiero
w 1985 roku, pod presj¹ USA,
ten �niemoralny� proceder
tam ukrócono. Oczywi�cie
spora czê�æ mieszkañców Li-
bii pracuje w instytucjach
pañstwowych i by nie czuli siê
oni �niewolnikami do wyna-
jêcia�, wynagradzani s¹ w
znacznej mierze �w naturze�,
czy to za pomoc¹ do�æ luksu-
sowych mieszkañ, czy cho-
cia¿by wczasów w o�rodkach
podobnych do tego w którym
nas umieszczono.

To tyle w skrócie o podsta-
wach �Trzeciej, uniwersalnej
drogi rozwoju�. Poniewa¿ za�
ten kraj ma nie sprywatyzo-
wane �ród³a ropy, to im siê
ten kierunek rozwoju w
znacznym stopniu udaje: So-
cjalistyczna Ludowa Jamahi-
riya (Republika) Libii jest
krajem, z którego ludzie nie
uciekaj¹, ale który, jak
wszystkie kraje rozwiniête,
musi siê broniæ przed zale-
wem biedoty z s¹siednich,
pora¿onych kapitalizmem
krajów: Egipcjan, Marokañ-
czyków, nie mówi¹c ju¿ o imi-
grantach z Afryki Czarnej, a
nawet i Polakach, którzy
utrzymuj¹ w stanie u¿ywal-
no�ci miejscow¹ cementow-
niê.

Jak nas zapewniano, Ko-
mitety Rewolucyjne s¹ otwar-
te na g³os wszystkich, którzy
chcieliby ten g³os zabraæ.
Przytoczê zatem kilka co cie-
kawszych wypowiedzi jakie w
trakcie �I �wiatowego Zjazdu
(Convention) Komitetów Re-
wolucyjnych� uda³o mi siê
us³yszeæ:
- Reprezentant Brazylii po-
wiadomi³ nas, ¿e ko³a wojsko-
we jego kraju � i to zarówno
postêpowe jak i konserwa-
tywne � wpad³y w panikê,
gdy przysz³y (?) prezydent
USA Al Gore, na niedawnym
konwencie w Miami zapowie-
dzia³, ¿e (dotychczas brazylij-
ska) Amazonia jest przez
USA traktowana jako �miê-
dzynarodowa strefa intere-
sów�.
- Zarówno �sandyni�ci� z Ni-
karagui, jak i entuzja�ci nie-
dawno wybranego prezyden-
ta Chavez�a w Wenezueli za-
powiedzieli, ¿e wkrótce ich
kraje wejd¹ na �Trzeci¹ dro-
gê� rozwoju. (Ciekawym, czy
im na to Stany Zjednoczone
zezwol¹?)
- Szwedzki (ale pochodz¹cy
z Kamerunu) prawnik opo-
wiada³ nam, ¿e widziana w

perspektywie obecnych cza-
sów kolonizacja francuska
by³a dla Afrykañczyków o
wiele bardziej zno�na ni¿
amerykañska: Francuzi
przynajmniej rozwijali in-
frastrukturê, za� Ameryka-
nie to tylko kradn¹.
- Najagresywniejszymi na
naszym Konwencie okazali
siê byæ m³odzi W³osi z �Par-
tii Komunitarno-Narodowej
Europy� (PCN � ta w³a�nie
organizacja zaprosi³a mnie
do Benghazi). Wed³ug ich
opinii �Dzisiejsze Stany
Zjednoczone i Izrael to kra-
je gorsze ni¿ hitlerowskie
Niemcy�.

Oprócz potêpiania ame-
rykañskiego imperializmu i
wychwalania zalet ustroju
kraju naszych sponsorów,
by³y te¿ i g³osy krytyczne.
Na przyk³ad przedstawiciel
ZSRR narodowo�ci tad¿yc-
kiej (tak napisa³ na swojej
�etykietce�, choæ rysy mia³
ganz s³owiañskie) zapyta³, w
czasie wizyty w �Komitecie
Rewolucyjnym� jednej z
dzielnic Benghazi, �dlacze-
go, maj¹c tak �wietne auto-
strady, tak piêkne domy
mieszkalne oraz uniwersy-
tety, macie tak du¿o �mieci,
których chyba nikt nie
sprz¹ta?�. (To rzeczywi�cie
rzuca siê w oczy w tym kra-
ju, wzd³u¿ g³ównych szla-
ków komunikacyjnych po
prostu �kwitn¹� woreczki
plastykowe. Ja to zjawisko
t³umaczê tym, ¿e jeszcze
niedawno tamtejsi nomadzi
wrêcz cieszyli siê, gdy na
swym szlaku napotkali �la-
dy ludzkiej bytno�ci. A jak
twierdzi w swej ksi¹¿eczce
Muammar El Kadhafi, kul-
turowo nabyte odruchy z
czasem staj¹ siê dziedzicz-
ne i bardzo jest je trudno
wtedy wykorzeniæ.)

By urozmaiciæ nasz po-
byt, urz¹dzono nam miêdzy
innymi wycieczkê na Saha-
rê, aby�my mogli podziwiaæ
najnowsz¹ inwestycjê Libii,
zrealizowan¹ ju¿ w czasie
trwania ONZ-towskich
sankcji gospodarczych: z
podziemnych jezior, po³o¿o-
nych ponad tysi¹c kilome-
trów w g³¹b pustyni, wydo-
bywa siê s³odk¹ wodê, któ-
r¹ pancernym, zagrzebanym
w piasku  akweduktem o
�rednicy 4 metrów sprowa-
dza siê w okolice Benghazi
oraz Tripolisu. Poprzez na-
wodnienie ogromnych tere-

nów Libijczycy zamierzaj¹
zmieniæ na sta³e klimat swe-
go kraju i doprowadziæ do
odrodzenia rolnictwa, które
przecie¿ kwit³o tam za cza-
sów rzymskich.

Podczas ogl¹dania �bu-
dowli socjalizmu�, w posta-
ci nape³nionego krystaliczn¹
wod¹ jeziora na szczerej pu-
styni, samorzutnie nasunê-
³a mi siê uwaga, i¿ oni wci¹¿
buduj¹ socjalizm, tworz¹c
zarówno miejsca pracy jak i
mo¿liwo�ci wy¿ywienia dla
kolejnych pokoleñ swych
obywateli. My�my ju¿ skoñ-
czyli ze zmor¹ socjalistycz-
nego budownictwa i dzisiaj
u nas ju¿ chyba z milion
hektarów ¿yznej, samoczyn-
nie nawadnianej ziemi, le¿y
od³ogiem. No i oczywi�cie, w
przeciwieñstwie do Libii
ludno�æ chce uciekaæ �
wzglêdnie nie chce siê roz-
mna¿aæ � w naszym �zapo-
wietrzonym reformami� kra-
ju. Powiedzia³em o tym sko-
jarzeniu przy okazji mego
po¿egnalnego na konwencie
wyst¹pienia, szczerze ¿ycz¹c
Libijczykom nie powtórze-
nia sukcesów naszej �Soli-
darno�ci�.

Po powrocie do ojczyzny
znajomi od razu zauwa¿yli
�by³e� w kraju gdzie szkol¹
terrorystów�. Otó¿ wychodzi
na to, ¿e nie szkol¹. Libijczy-
cy oskar¿eni o zniszczenie
samolotu pasa¿erskiego w
Lockerbie w Anglii ,  po
dwóch latach procesu maj¹
byæ zwolnieni, z powodu bra-
ku jakichkolwiek dowodów.
Oczywi�cie nie chc¹ dopu-
�ciæ do tego Amerykanie, bo
wtedy Libia automatycznie
zacznie siê domagaæ rekom-
pensaty za siedem lat nie-
uzasadnionych sankcji. Kto
szkoli terrorystów (takich
jak na przyk³ad s³awny
Osman bin Laden) to prze-
cie¿ dobrze wiadomo, je�li
tylko chce siê to wiedzieæ.
Jedno centrum szkolenia
znajduje siê w Fort Bragg w
stanie Virginia, a kolejne
US Army otwar³a niedawno
w bazie Bondsteel w zdoby-
tym przez ni¹ Kosowie. Co
zapewnia Europie �rozryw-
kow¹� przysz³o�æ, oczywi�cie
w stylu rozerwañ jakich nie-
dawno doznali zarówno Al-
bañczycy jak i Serbowie, za-
bici �  wzglêdnie okaleczeni
� przez �przyjacielskie�
(friendies) bomby kasetowe,
obficie rozrzucane na Ba³ka-
nach przez North Atlantic
Terrorist Organization,
okre�lan¹ w skrócie jako
NATO.

Marek G³ogoczowski

Uniwersalna Trzecia Droga?
Marek G³ogoczowski
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Jugos³awii. Na przyk³ad Ram-
sey Clark, którego stanowisko
jest zdecydowanie potêpiaj¹ce
- na posiedzeniu Miêdzynaro-
dowego Trybuna³u Spo³eczne-
go 10 czerwca br os¹dzi³ on
politykê administracji amery-
kañskiej. Zaczyna byæ oczywi-
ste, ¿e ta polityka, która w ci¹-
gu ostatnich dziesiêciu lat do-
minuje, która prowadzi do ci¹-
g³ego wzrostu bogactwa ma³ej
grupy i do ubo¿enia wiêkszo-
�ci, ta polityka nie mo¿e byæ
kontynuowana gdy¿ prowadzi
do katastrofy. To, ¿e nast¹pi³
punkt zwrotny, to jest oczywi-
�cie korzystne. Co� wa¿nego
siê wydarzy³o i  sprawy nie id¹
ju¿ tym samym tokiem. Zaczy-
na siê co� nowego nie tylko dla
mojego kraju, ale dla  ca³ego
rodzaju ludzkiego, co� bardziej
humanistycznego w ekonomi-
ce i w ¿yciu spo³ecznym. To co
siê zdarzy³o na Ba³kanach to
u�wiadomi wielu narodom, ¿e
powinny wywieraæ nacisk na
politykê swoich rz¹dów dla
dobra w³asnego kraju, dobra
regionu i szerzej.
"W.": Co s¹dzi Pan o wspó³pra-
cy s³owiañskiej, o budowaniu
wspólnej koncepcji politycznej,
w³a�nie po to, ¿eby przeciwsta-
wiæ siê naciskom globalizacji?
Dr R.M.: Jugos³awia jest pañ-
stwem wielonarodowym, w
którym ¿yje 26 narodów i  na-

rodowo�ci, przy tym wiêkszo-
�ci¹ s¹ narody s³owiañskie. W
zasadzie rozwi¹zywanie pro-
blemów kraju tylko po linii
przewagi czynnika s³owiañ-
skiego nie jest w³a�ciwe. Za-
wsze musimy uwzglêdniaæ
specyfikê kulturow¹ i wyzna-
niow¹ wszystkich zamieszka-
³ych tu narodowo�ci. Z dru-
giej jednak strony je¿eli spoj-
rzeæ na nasz¹ historiê to
trzeba przyznaæ, ¿e najbar-
dziej ucierpia³y pañstwa,
które w³a�nie s¹ w wiêkszo-
�ci s³owiañskie. Dlaczego
akurat s³owiañskie narody
w dwudziestym wieku naj-
bardziej ucierpia³y od wojen
i ludobójstwa, ponios³y naj-
wiêcej ofiar? Je�li postawiæ
takie pytanie i przeanalizo-
waæ wszystkie okoliczno�ci
to mo¿na doj�æ do wniosku,
¿e to nie by³o przypadkowe.
Dlatego narody s³owiañskie
powinny zadbaæ o obronê
swoich interesów i bezpie-
czeñstwa. Nie mo¿na tych
niszcz¹cych nastêpstw trak-
towaæ jedynie jako skutki po-
lityki wewnêtrznej krajów
s³owiañskich. To niestety
jest polityka zewnêtrzna w
stosunku do narodów s³o-
wiañskich. Mieli�my to nie-
szczê�cie, ¿e w dwudziestym
wieku byli�my trzykrotnie
ofiarami agresji niemieckiej.
Nie mam nic przeciwko na-
rodowi niemieckiemu, lecz

trzeba przyznaæ, ¿e  Niemcy
jako pañstwo zawsze stara³y
siê na Ba³kanach realizowaæ
swoje aspiracje wielkomocar-
stwowe. I tym razem przewod-
nictwo Niemiec w UE i NATO
da³o o sobie znaæ. Niemcy ze
swoj¹ polityk¹ wp³ynê³y   sil-
nie na rozwój wydarzeñ w Ju-
gos³awii, a przede wszystkim
na jej rozbicie. Z drugiej stro-
ny utrzymujemy z Niemcami
intensywne kontakty handlo-
we i kulturalne. Có¿, stosun-
ki miêdzy pañstwami i naro-
dami s¹ bardzo skomplikowa-
ne. ̄ eby zbyt wiele nie narze-
kaæ, chcê powiedzieæ, ¿e w
obecnej sytuacji najlepszym
wyj�ciem by³oby, aby narody
s³owiañskie siê porozumia³y,
zorganizowa³y wzajemn¹ po-
moc i prowadzi³y inn¹ ni¿ do-
t¹d politykê, politykê przyja-
cielskiej wspó³pracy ze
wszystkimi narodami, zgodnie
z normami prawa miêdzyna-
rodowego, z zachowaniem
priorytetu w³asnego bezpie-
czeñstwa i dobrobytu, z zacho-
waniem humanitarnych war-
to�ci.
"W.": Dziêkujê za rozmowê i jej
optymistyczne zakoñczenie.

Rozmowê prowadzi³a
red. Barbara Krygier,
tekst autoryzowany
5 wrze�nia 2000 r.

Warszawa, 24 sierpnia 2000 roku

Komitet Wyborczy

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Boles³awa Tejkowskiego

O�wiadczenie
Od 11 sierpnia br. czyli od pierwszej rozprawy S¹du Lustracyjnego wobec Bole-

s³awa Tejkowskiego, media rozpowszechniaj¹ bezpodstawne podejrzenia jakoby by³
on wspó³pracownikiem S³u¿by Bezpieczeñstwa. Media sugeruj¹ przy tym, ¿e wyrok
S¹du stwierdzaj¹cy agenturalno�æ Tejkowskiego jest przes¹dzony. Takie wiadomo-
�ci ukaza³y siê w �¯yciu� z dnia 12 sierpnia br. oraz w �¯yciu Warszawy� i innych
gazetach ogólnopolskich i wojewódzkich, a tak¿e w licznych audycjach radiowych i
niektórych telewizyjnych.

W zwi¹zku z tak¹ w ¿aden sposób nieudokumentowan¹ kampani¹ oszczerstw,
sugeruj¹c¹ os¹dzenie Boles³awa Tejkowskiego jako agenta, niektóre o�rodki zbiera-
j¹ce dla niego podpisy poparcia zaniecha³y dostarczenia ich do Warszawy.

W tej sytuacji niemo¿liwe by³o przed³o¿enie w Pañstwowej Komisji Wyborczej do
dnia 24 sierpnia br. do godz. 24.00 ponad 106 tysiêcy zebranych podpisów dla kan-
dydatury Boles³awa Tejkowskiego na Prezydenta Polski.

Pe³nomocnik  Komitetu Wyborczego
Jan Jêdrak

Wyrazy wspó³czucia z Polski

Rodzinom poleg³ych Marynarzy �Kurska�,
W³adzom Rosji, Narodowi Rosyjskiemu �lemy nasze

polskie wyrazy wspó³czucia. W obliczu Waszej
narodowej ¿a³oby zapewniamy Was
o naszej s³owiañskiej solidarno�ci.

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet S³owiañski
Sobór Wszechs³owiañski
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