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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

N

ajserdeczniej dziêkujê 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. Towarzyszy³a mu atmosfera niechêci i
nieufnoci do wszystkich
kandyduj¹cych.

Niektórzy odmawiali z³o¿enia podpisu poparcia mojej 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 represji w³adz.
Dokoñczenie na stronie 2

Przemówienie Dr Fidela Castro Ruz, wyg³oszone na
Szczycie Milenijnym Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Nowy Jork, 6-go wrzenia 2000.
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W

naszym wiecie panuje chaos, w obrê
bie granic i poza
nimi. Irracjonalne prawa
przedstawiane s¹jako boskie
zasady, które przynios¹ pokój,
porz¹dek, dobrobyt i bezpieczeñstwo, tak potrzebne naszej
planecie. W to ka¿e siê nam
wierzyæ. Trzy dziesi¹tki rozwiniêtych i bogatych pañstw, mo-

nopolizuj¹cych potencja³ ekonomiczny, technologiczny i polityczny, spotykaj¹ siê tu z
nami, by zaoferowaæ nam wiêcej tych samych recept, które
sprawia³y, ¿e stawalimy siê
coraz biedniejsi, bardziej wyzyskiwani i bardziej zale¿ni.
Nie wspomina siê nawet o
radykalnej reformie tej instyDokoñczenie na stronie 3

Uniwersalna Trzecia Droga?

O

Marek G³ogoczowski

tym, ¿e dla polskiej
polityki oraz ekonomii mo¿e byæ jaka
inna alternatywa ni¿ droga
reform, raczej nie s³yszy siê
w naszych (?) rodkach przekazu. Albo bêdziemy mieli
puste sklepowe pó³ki (czyli
komunê) albo pó³ki superpe³ne (czyli prawdziwy kapitalizm); albo pe³ne zatrudnienie (czyli znowu nêdza komuny) albo zatrudnienie tylko dla wybranych, czyli
wolny rynek pracy. O mo¿liwoci istnienia trzeciej drogi (czyli pe³nych pó³ek skle-

powych przy pe³nym zatrudnieniu) nie wolno rz¹dz¹cym
dzi elitom marzyæ.
Pomimo to, kilka miesiêcy temu premierzy Blair i
Schroeder og³osili taki w³anie, socjaldemokratyczny
program dla Unii Europejskiej (do której to Unii Bogaczy, Polska, ze sw¹ 200-tysiêczn¹ ju¿ armi¹ bezdomnych, tak¿e chcia³aby siê
przy³¹czyæ). Niewiele osób te¿
wie, ¿e pomys³ na trzeci¹
drogê zrodzi³ siê ju¿ w cza-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Punkt Zwrotny
Rozmowa z doktorem Radovanem Matoviæem
- Ambasadorem Federalnej Republiki Jugos³awii w Warszawie

"Wspólnota": Serbowie zawsze byli wielkimi przyjació³mi Polski, i nas z Serbami
zawsze wiele ³¹czy³o. Mamy
nawet tê sam¹ melodiê hymnu. W czasie II wojny wiatowej w³anie Serbowie i Polacy utworzyli najsilniejsze
antyhitlerowskie partyzantki. W Warszawie s¹ dwa pomniki na czeæ Jugos³owian
np. na ulicy Lindleya na pami¹tkê 117 waszych rodaków,
którzy pomagali po wojnie
odbudowywaæ Warszawê.
Proszê nam powiedzieæ
jak Pan przyj¹³ propozycjê
objêcia stanowiska w Polsce,
która oficjalnie popar³a agresjê NATO na pañski kraj, i w
której wszystkie media rozpowszechnia³y negatywny obraz Serba?
Dr Radovan Matoviæ: Stosunki miêdzy Polakami i Serbami przez d³ugie lata by³y
tradycyjnie bardzo dobre.
Wiem, ¿e w XIX wieku kilkunastu lekarzy Polaków pracowa³o w Serbii i tam pozostali, po¿enili siê z Serbkami,
swoje ¿ycie i pracê zwi¹zali z
naszym krajem. Po I wojnie
wiatowej kiedy w 1918 roku
Jugos³awia i Polska uzyska³y pañstwowoæ, nasze kontakty rozwija³y siê z obopóln¹ korzyci¹. W czasie II wojny wiatowej w naszych oddzia³ach partyzanckich by³o
równie¿ sporo Polaków. Pod
koniec 1939 roku i w 1940,
dziêki pomocy Jugos³owian
ponad 8 tysiêcy Polaków
przyjêto do Jugos³awii i przerzucono na Zachód. Razem
bralimy udzia³ w walce, któr¹ postêpowa Europa organizowa³a przeciw faszyzmowi.
Po wojnie, jak pani wspomnia³a, m³odzi Jugos³owianie
pomagali odbudowywaæ Warszawê. Niektórzy z nich tak¿e zostali w Polsce. Mielimy
wiele wspólnych tradycji kul-

turowych i nasze pañstwa
bra³y to pod uwagê we wzajemnej wspó³pracy. Wiemy, ¿e
przez d³ugie lata Jugos³awia
by³a dla Polaków jedynym
"oknem" na Zachód. Staralimy siê Polakom stwarzaæ
warunki, aby mogli do nas
przyje¿d¿aæ.
Teraz, kiedy Polska wst¹pi³a do NATO - jako sojuszu
obronnego, muszê przyznaæ,
¿e nie moglimy do koñca zrozumieæ stosunku Polski i Polaków do Serbów i Czarnogórców, 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 stosunków nawet teraz mo¿e siê
manifestowaæ. Na przyk³ad
polski batalion w Kosowie zachowuje siê inaczej ni¿ pozosta³e. Serbowie za nie odnosz¹ siê do polskiego wojska
jak do okupanta. Co siê tyczy
mojego przyjazdu na placówkê do Warszawy, to chcia³bym
zapewniæ, ¿e to ja sam zaproponowa³em, ¿e obejmê to stanowisko. Sam po prostu tego
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Taka to demokracja w
Polsce, rz¹dzonej przez Solidarnoæ. Kszta³tuje ona ludzi na obojêtnych i za³amanych, boj¹cych siê i zastraszonych. Przyczyn¹ tego jest
z³a sytuacja Polski i wiêkszoci Polaków: bezdomnoæ
i bezrobocie, bieda i niepewnoæ jutra.
Pomimo tego, uda³o nam
siê zebraæ nieco ponad 106
tysiêcy podpisów. Nie zosta³em jednak zarejestrowany
jako kandydat na Prezydenta Polski. Nie zd¹¿ylimy
bowiem do godz. 24.00 w
dniu 24 sierpnia br. zgromadziæ w Warszawie wszystkich podpisów zebranych na
terenie ca³ego Kraju.
A by³o to tak. Znawcy demokracji solidarnociowej
ostrzegali nas, ¿e w³adza
zrobi wszystko, by nie dopuciæ mnie do kandydowania,
a zatem wystêpowania w
telewizji. Albo na skutek
kampanii oszczerstw nie
zdo³am zebraæ 100 tysiêcy
podpisów. Albo - jeli je zbiorê i z³o¿ê - Pañstwowa Komisja Wyborcza uzna ich
czêæ za fa³szywe i nie zarejestruje mnie. Albo - jeli
jednak zostanê zarejestrowany jako kandydat na Prezydenta - w procesie lustracji dokonywanej przez V
Wydzia³ Lustracyjny S¹du
Apelacyjnego zostanê uznany za agenta i stracê prawo
kandydowania. Ten trzeci
sposób utr¹cania niewygodnego kandydata jest przez
obóz w³adzy ulubiony, bowiem skutecznie usuwa go
ze sceny politycznej na 10
lat. A mnie w³adza chce
usun¹æ ze wzglêdu na przeciwstawianie siê Unii Europejskiej i NATO oraz z³odziejskiej wyprzeda¿y polskiego maj¹tku narodowego.
Dlatego na rozprawie lustracyjnej w dniu 11 sierpnia br. w obecnoci dziennikarzy, prasy, radia i telewizji zarzucono mi agenturaln¹ wspó³pracê z S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa PRL. Dowodem
mia³o byæ dostarczone przez
UOP niewyrane ksero rzekomo mojego raportu oraz
pokwitowania odbioru od
funkcjonariusza SB 1000 z³
za jakie opracowanie dla
MSW. Na te bezpodstawne
zarzuty odpowiedzia³em
owiadczeniem: Nie wspó³pracowa³em ze S³u¿b¹ Bez-

pieczeñstwa, nie opracowywa³em dla niej ¿adnych materia³ów, nie bra³em od niej
jakichkolwiek pieniêdzy, za
przedstawione mi ksero raportu i pokwitowania jest
sfa³szowane. Jako dzia³acz
opozycyjny wobec komunizmu od 1956 roku by³em
przeladowany przez SB a¿
do 1988 roku. By³y to liczne
aresztowania, przes³uchiwania, rewizje i konfiskaty
ksi¹¿ek i dokumentów, próby szanta¿owania, zastraszania i namawiania do
wspó³pracy, stanowczo przeze mnie odrzucane. Dzisiaj
jako dzia³acz opozycyjny
wobec solidarnoci, jestem
znowu przeladowany przez
by³ych funkcjonariuszy SB,
którzy stali siê twórcami i
pracownikami UOP. S¹ to

jej strony za¿¹da³em przes³uchania tego funkcjonariusza SB na sali s¹dowej w
obecnoci prasy, radia i telewizji.
S¹d zgodzi³ siê na to
wszystko i zapowiedzia³
drug¹ rozprawê. Wtedy nieoczekiwanie dla wszystkich
sêdzia g³ówny powiedzia³:
Mo¿e pan jednak przyzna
siê do autorstwa przedstawionych kserokopii. Wtedy
ju¿ dzisiaj zakoñczymy pana
proces. Z przymilnego tonu
jego g³osu mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e s¹d przewiduje du¿e
k³opoty w udowodnieniu mi
agenturalnoci. Dla u³atwienia sobie sprawy s¹d wola³by, ¿ebym sam siê przyzna³,
a wtedy bez jakichkolwiek
dowodów móg³by wydaæ wyrok skazuj¹cy. A mo¿e s¹d
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obserwacje i pods³uchy, nasy³anie agentów, prowokacje
i szkalowanie, szanta¿e i
namawianie do wspó³pracy,
równie¿ stanowczo przeze
mnie odrzucane.
Moje owiadczenie zdenerwowa³o rzecznika interesu publicznego, któremu
bardziej pasowa³aby nazwa
rzecznika interesu Krzaklewskiego i rz¹du solidarnociowego. Za¿¹da³ on
przedstawienia orygina³ów
prezentowanych na rozprawie kserokopii oraz poddania tych orygina³ów badaniom grafologicznym i chemicznym. Chodzi³o mu o
stwierdzenie, czy papier orygina³ów jest z roku ich datowania i czy zawiera moje
pismo. Ponadto za¿¹da³
przes³uchania funkcjonariusza SB prowadz¹cego moj¹
sprawê, który rzekomo przekaza³ mi 1000 z³. ¯¹dania
rzecznika popar³em i ze swo-
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pod pewnymi warunkami,
na przyk³ad wycofania siê z
kandydowania na Prezydenta, wyda³by wyrok uniewinniaj¹cy. Tak sugerowa³ potem jeden z dziennikarzy.
Doæ na tym, ¿e sêdzia namawia³ mnie do k³amstwa.
Musia³em raz jeszcze
owiadczyæ, ¿e nie by³em,
nie jestem i nie bêdê niczyim agentem, bo tego nie lubiê i nie potrzebujê.
Jeszcze w tym samym
dniu i w dni nastêpne telewizja, radio i prasa z ¯yciem na czele informowa³y
o mojej wspó³pracy z SB, nie
przejmuj¹c siê brakiem wyroku s¹dowego w tej sprawie. Jest to najbezczelniejsza forma szkalowania.
Na drugiej rozprawie lustracyjnej w dniu 22 sierpnia br. s¹d nie dysponowa³
ani orygina³ami wmawianych mi kserokopii, ani ich
badaniami grafologicznymi i

chemicznymi, ani funkcjonariuszem SB. Odmówi³ on
przybycia na rozprawê. Natomiast na stole sêdziowskim pojawi³a siê dostarczona przez UOP gruba teczka
SB dotycz¹ca mojej osoby.
Zawarte w niej dokumenty
mia³y byæ druzgoc¹cymi dowodami mojej agenturalnoci. Dlatego na wstêpie s¹d
poinformowa³, ¿e w teczce
znajduje siê moje zobowi¹zanie do wspó³pracy z SB i
zachowania tego w tajemnicy. By³o to k³amstwo, bowiem zobowi¹zania takiego
nawet podrobionego w teczce nie by³o. Chodzi³o tu tylko o to, by media poda³y to
do publicznej wiadomoci i
znies³awi³y moj¹ osobê. Tak
te¿ siê sta³o. To s¹dowe
k³amstwo jest ju¿ w internecie. Natomiast s¹d pozwoli³
mi pod nadzorem zapoznaæ
siê z zawartoci¹ teczki w
pó³godzinnej przerwie w rozprawie. Przeczytanie ca³oci
wymaga³oby kilkunastu godzin.
Dokumenty zaczynaj¹ siê
notatk¹ funkcjonariusza SB
czyli Wydzia³u III Komendy
Wojewódzkiej M.O. w Krakowie z 1957 roku, w rok po
rozpoczêciu mojej dzia³alnoci opozycyjnej wobec stalinowskiego komunizmu. Oto
fragment notatki oficera SB,
który rok wczeniej by³ oficerem UB: ... Tejkowski.
...nie wyzby³ siê on wcale
swych antymarksistowskich
i antypartyjnych pogl¹dów... W latach 60-tych
funkcjonariusz SB w Warszawie pisa³, ¿e Tejkowski w
swojej opozycyjnej dzia³alnoci ma powi¹zania z Kuroniem i Modzelewskim, ale
ró¿ni siê od nich w kwestii
narodowej. Nie wiem, co
mia³ na myli funkcjonariusz. Ró¿nice, o których
mówi³, s¹ zupe³nie naturalne. Kuroñ i Modzelewski
maj¹ swój Naród, a ja mam
swój Naród. W marcu 1970
roku funkcjonariusz SB w
Poznaniu pisa³: ... Tejkowski jest rozpracowywany z
uwagi na prowadzenie dzia³alnoci opozycyjnej.... W
dniu 2 stycznia 1973 roku
funkcjonariusz SB w Warszawie major Bill pisa³:
...mania przeladowcza czyni postêpy, nikt go ju¿ absolutnie powa¿nie nie traktuje. Nie jest grony dla otoczenia. W lutym 1974 roku

funkcjonariusz SB w Warszawie pisa³: ... ¿¹dano od
nas (...) zainteresowania siê
dzia³alnoci¹ Tejkowskiego
celem podjêcia w porê dzia³añ przecinaj¹cych tê dzia³alnoæ.
Po wznowieniu po przerwie rozprawy s¹dowej
zwróci³em s¹dowi uwagê, ¿e
przedstawione mi dokumenty nie wiadcz¹ o mojej
agenturalnoci lecz opozycyjnoci. W odpowiedzi, s¹d
wskaza³ mi w teczce kilka
maszynopisów, z których
jedne nie by³y w ogóle podpisane, na innych widnia³o
moje nazwisko pisane na
maszynie lub odrêcznie. S¹d
uzna³ te maszynopisy za
mojego autorstwa i ¿¹da³
przyznania siê do tego.
Owiadczy³em, ¿e wszystkie
przypisywane mi w teczce
dokumenty i widniej¹ce na
niektórych jakoby moje podpisy s¹ produkcji SB i UOP.
Radzi³em s¹dowi tê ca³¹
teczkê przekazaæ prasie, radiu i telewizji, by mog³y popularyzowaæ j¹ w odcinkach
jako pouczaj¹ce ród³o wiedzy o przestêpczej dzia³alnoci UB, SB i UOP. Wzbudzi³o to weso³oæ dziennikarzy.
Przestrzega³em s¹d przed
dawaniem wiary dokumentom S³u¿by Bezpieczeñstwa,
która by³a antypolsk¹ struktur¹ totalitarn¹, represjonuj¹c¹ a nawet morduj¹c¹ Polaków, na przyk³ad ksiêdza
Popie³uszkê i wielu innych
dzia³aczy opozycyjnych.
S¹d postanowi³ 23 sierpnia br. przes³uchaæ w mojej
obecnoci funkcjonariusza
SB w jego w³asnym mieszkaniu. Tego, który mia³ mi
rzekomo przekazaæ 1000 z³
za jakie opracowanie.
Zeznania funkcjonariusza zosta³y odczytane na
trzeciej rozprawie lustracyjnej w dniu 24 sierpnia br.
Na mój wniosek by³a ona
jawna. Tymczasem niektóre
rozg³onie radiowe poda³y,
¿e domaga³em siê tajnoci
rozprawy.
Zeznania funkcjonariusza SB zawiod³y rzecznika
interesu publicznego i sêdziów lustratorów. Funkcjonariusz zezna³ bowiem, ¿e
by³em aktywnym dzia³aczem opozycyjnym, czêsto
aresztowanym, przes³uchiwanym i rewidowanym. Nie
by³em wspó³pracownikiem
SB, bo jako ideowego dzia³acza opozycyjnego nie mo¿na mnie by³o pozyskaæ do tej
roli. Nie podpisa³em ¿adnego zobowi¹zania wspó³pracy
z SB. Nie podpisa³em nawet
tak zwanej lojalki przed in-
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tucji powsta³ej ponad pó³ wieku temu, kiedy istnia³o tylko
kilka pañstw niepodleg³ych i
przekszta³ceniu jej w organ
rzeczywicie reprezentuj¹cy
interesy wszystkich
narodów wiata bez istnienia dra¿ni¹cej i antydemokratycznej
zasady veta. Nie wspomina siê
tak¿e o zapocz¹tkowaniu zdrowego procesu, poci¹gaj¹cego za
sob¹ poszerzenie liczby reprezentantów Rady Bezpieczeñstwa jako organu wykonawczego porz¹dkowanego Zgromadzeniu Ogólnemu, które powinno podejmowaæ decyzje w
tak witalnych sprawach, jak
interwencja i u¿ycie si³y.
Nale¿y stwierdziæ z ca³¹ stanowczoci¹, ¿e zasada suwerennoci nie mo¿e byæ powiêcana w imiê porz¹dku opartego na niesprawiedliwoci i
wyzysku, w którym jedno hegemoniczne supermocarstwo,
bazuj¹c na swej sile chce o
wszystkim decydowaæ. Tego
Kuba nigdy nie zaakceptuje.
Podstawowe przyczyny aktualnych konfliktów tkwi¹ w biedzie i braku rozwoju, które
dominuj¹ w ogromnej wiêkszoci krajów oraz w nierównym
rozdziale bogactw i dostêpie do
wiedzy na wiecie. Nie mo¿na
zapominaæ, ¿e obecny s³aby
rozwój i bieda s¹ konsekwencj¹ podboju, kolonizacji, nie-

wolnictwa i ograbienia wiêkszej czêci Ziemi przez potêgi
kolonialne, imperializm i
krwawe wojny o nowy podzia³
wiata. Dzi ci¹¿y na tych potêgach moralny obowi¹zek zadoæuczynienia naszym krajom za krzywdy wyrz¹dzone
im na przestrzeni stuleci.
Ludzkoæ musi uwiadomiæ
sobie czym bylimy i czym nie
mo¿emy byæ nadal. Dzi cz³owiek wzbogaci³ siê o wiedzê,
wartoci etyczne i osi¹gniêcia
naukowe wystarczaj¹ce do
wkroczenia w nowy etap historyczny prawdziwej sprawiedliwoci i humanizmu.
Zasady istniej¹cego porz¹dku
ekonomicznego i politycznego
nie s³u¿¹ interesom ludzkoci.
Nie mo¿na ich utrzymaæ. Nale¿y je zmieniæ. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e na wiecie jest
ju¿ 6 miliardów mieszkañców,
z czego 80% to ludzie biedni.
Choroby, które dotknê³y Trzeci wiat w ostatnim tysi¹cleciu, takie jak malaria, grulica i inne zagra¿aj¹ce ¿yciu,
zosta³y pokonane. Nowe epidemie, takie jak AIDS mog¹
zdziesi¹tkowaæ ca³e narody,
podczas gdy bogate kraje wydaj¹ bajeczne kwoty na cele
militarne i ¿ycie w luksusie, a
plaga chciwych spekulantów
wymienia wa1uty, akcje i inne
walory rzeczywiste lub fikcyjne na sumy siêgaj¹ce milionów

dolarów dziennie. Przyroda
jest niszczona, wyranie zmienia siê klimat, woda pitna jest
zanieczyszczana i zaczyna jej
brakowaæ, w morzach wyczerpuj¹ siê ród³a po¿ywienia dla
cz³owieka, nieodnawialne zasoby naturalne potrzebne do
¿ycia s¹ wykorzystywane do
ma³o istotnych lub luksusowych celów.
Ka¿dy rozumie, ¿e podstawowym celem Narodów Zjednoczonych, w nadchodz¹cym stuleciu, jest uratowanie wiata
nie tylko przed wojnami, ale
tak¿e przed s³abym rozwojem,
g³odem, chorobami, bied¹ i
zniszczeniem naturalnych
rodków niezbêdnych dla ludzkiej egzystencji. Nale¿y uczyniæ to szybko zanim bêdzie za
póno!
Marzenie o dojciu do naprawdê sprawiedliwych i racjonalnych zasad, kieruj¹cych ludzkim losem, wielu osobom wydaje siê niemo¿liwe do spe³nienia. Jestemy przekonani, ¿e
walka o rzeczy niemo¿liwe powinna byæ has³em tej instytucji w której dzisiaj siê gromadzimy.
Dziêkujê bardzo.
Fidel Castro Ruz,
Przewodnicz¹cy Rady
Pañstwa, Prezes Rady
Ministrów Republiki Kuby.

Informacja Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego

K

olejna rocznica wrzenia 1939 r., agresji,
która spowodowa³a
najwiêksz¹ tragediê w historii
ludzkoci, jest powodem do zastanowienia siê, dlaczego tak
siê sta³o i co nale¿y czyniæ, ¿eby
nic takiego nigdy siê ju¿ nie powtórzy³o. Najmniejszy konflikt
zbrojny a nawet sposób mylenia, zak³adaj¹cy rozwi¹zywanie konfliktów przez stosowanie przemocy mo¿e spowodowaæ kataklizm na nieobliczaln¹ skalê. I dlatego ponad rok
temu, w okresie agresji NATO
przeciw Jugos³awii grupa osób
postanowi³a powo³aæ Komitet
Antywojenny, organizacjê opowiadaj¹c¹ siê za pokojem i protestuj¹c¹ przeciwko skutkom
dzia³añ militarnych. W tym
okresie w Polsce, w kraju, który tak bardzo ucierpia³ na skutek dzia³añ wojennych, szczególnie w czasie II wojny wiatowej, nie by³y aktywne ¿adne
organizacje dzia³aj¹ce na rzecz
pokoju. Takie organizacje ist-

niej¹ i prowadz¹ dzia³alnoæ na
ca³ym wiecie.
Powo³any Warszawski Komitet Antywojenny - stowarzyszenie zwyk³e, zarejestrowane
w Starostwie powiatu warszawskiego - podj¹³ dzia³alnoæ
wyra¿aj¹c¹ siê w uczestnictwie
w demonstracjach antywojennych, a tak¿e kolportowaniu
ulotek, wzywaj¹cych do zaprzestania dzia³añ zbrojnych.
Cz³onkowie Komitetu zorganizowali równie¿ zbiórkê pieniê¿n¹ na rzecz ofiar wojny i
zebrane rodki za porednictwem Ambasady Jugos³awii
zosta³y przekazane do Belgradu.
W 60 rocznicê wybuchu II
wojny wiatowej Warszawski
Komitet Antywojenny wyda³
okolicznociowy plakat, w którym agresja hitlerowska na
Polskê w 1939 r. zosta³a zestawiona z agresj¹ NATO na Jugos³awiê w 1999 r. Oplakatowane zosta³o ródmiecie Warszawy. Plakat spotka³ siê z zainteresowaniem spo³eczeñ-
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stwa, o czym wiadczy³y telefoniczne i osobiste zg³oszenia
do siedziby Komitetu.
W rocznicê agresji na Jugos³awiê Warszawski Komitet
Antywojenny jako jedyna organizacja w Polsce zorganizowa³
pikietê pod Ambasad¹ USA w
Warszawie. Zapalono znicze
ku czci poleg³ych ofiar i wyg³oszono dwa okolicznociowe
przemówienia.
9 maja 2000 r. delegacja
WKA bra³a udzia³ w obchodach zakoñczenia II wojny
wiatowej, sk³adaj¹c wieniec
pod pomnikiem ¿o³nierzy radzieckich. Obecnie WKA, na
mocy uchwa³y walnego zgromadzenia cz³onków dzia³a jako
Komitet Ogólnopolski. Jestemy stowarzyszeniem zarejestrowanym w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie.
Nasz adres:
Ogólnopolski Komitet Antywojenny, Skrytka nr 50
00-956 Warszawa 10

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
Sêdziowie
Protokolant

SSO Adam Warzosek
SSO Dariusz Pó³torak
SSO Pawe³ Ways /spr./
Maria Paciorek

przy udziale Rzecznika Interesu Publicznego Bogus³awa Nizieñskiego
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 - prawdziwoci z³o¿onego owiadczenia lustracyjnego
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 póniejszymi zmianami)
orzeka
postêpowanie lustracyjne wobec Boles³awa Tejkowskiego
umarza, a kosztami procesu obci¹¿a Skarb Pañstwa.
Uzasadnienie
S¹d Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2000 roku, na podstawie art. 40 b ust. 1 ustawy z dnia
27 wrzenia 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity : Dz. U. nr 47 z 2000 r., poz.
544 ) wszcz¹³ z urzêdu postêpowanie lustracyjne wobec Boles³awa Tejkowskiego, który wyrazi³ zgodê na kandydowanie na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 2000 r. oraz z³o¿y³ owiadczenie, 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 funkcje publiczne ( tekst jednolity : Dz. U. nr 42 z 1999 r., poz.
428 z póniejszymi zmianami).
W zwi¹zku z powy¿szym postanowieniem, w dniu 11 sierpnia 2000 roku rozpoczêto w tej sprawie przewód s¹dowy, a
wobec koniecznoci przeprowadzenia szeregu czynnoci dowodowych 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 Tejkowskiego w ustalonym przez ustawê z 27 wrzenia 1990 roku
terminie, nie z³o¿y³ dokumentów wymaganych do zarejestrowania kandydata. W zwi¹zku z powy¿szym, Boles³aw Tejkowski, utraci³ przymiot kandydata na urz¹d Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 2000 roku, który uzasadnia³ wszczêcie wobec niego z urzêdu postêpowania lustracyjnego.
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 nak³adaj¹cego obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia lustracyjnego, nale¿a³o uznaæ bezprzedmiotowoæ tocz¹cego siê postêpowania
lustracyjnego. Zasz³a bowiem, okrelona w art. 17 § 1 pkt.
11 kpk okolicznoæ czyni¹ca proces niedopuszczalnym i skutkuj¹ca jego umorzenie.
O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 632 pkt.
2 kpk.
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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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ternowaniem, które mnie
niebawem spotka³o. Nie robi³em dla MSW ¿adnych
opracowañ i nie bra³em od
SB ¿adnych pieniêdzy.
Funkcjonariusz zezna³ tak¿e, ¿e teczka z dokumentami w mojej sprawie ma wyrwane i przenumerowane
strony oraz jest uzupe³niona innymi stronami. Niektóre dokumenty kto opatrzy³
jego adnotacj¹ i podpisem.
Czyli funkcjonariusz sfa³szowa³ podpis funkcjonariusza. 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 dokumentami podpisanymi
moim nazwiskiem, aby mnie
w razie potrzeby szanta¿owaæ i kompromitowaæ.
Funkcjonariusz jednoczenie powiedzia³, ¿e w SB na
odgórne polecenie fa³szowa³o siê w ten sposób ca³e dokumenty wraz z podpisami.
Nic uj¹æ, nic dodaæ.
Pomimo takiego zeznania
funkcjonariusza, pomimo
mojego wyjanienia, ¿e nie
mog³em nikomu robiæ opracowañ o komputerach (jak to
on sugerowa³) bo siê na tym
nie znam, sêdziowie ponownie zaczêli mi wmawiaæ autorstwo jakiego maszynopisu. Zapyta³em kto go podpisa³? Nikt. - powiedzia³ sêdzia. No to podpiszcie go
nazwiskiem - Aleksander
Kwaniewski. Bêdzie to
taka sama prawda jak ta, ¿e
ja jestem autorem tego maszynopisu. - powiedzia³em
s¹dowi, wzbudzaj¹c miech
wród dziennikarzy. Dziennikarze miali siê raz jeszcze gdy sêdzia owiadczy³,
¿e z dokumentów SB dostarczonych przez UOP wynika,
i¿ jestem komunist¹. W odpowiedzi na to, poprosi³em
s¹d o ustalenie mojej to¿samoci ideowo - politycznej,
bo jednoczenie pomawia siê
mnie o antykomunizm, faszyzm, skinizm, nacjonalizm i agenturalnoæ.
Oburzony rzecznik interesu publicznego za¿¹da³
badañ
grafologicznych
wszystkich wmawianych mi

dokumentów. Ja te¿ tego
za¿¹da³em. Badania mia³y
byæ przedstawione na czwartej rozprawie lustracyjnej w
dniu 31 sierpnia br.
Ju¿ teraz wiadomo, o co
tutaj chodzi. Dzisiejsze s¹dy
- z lustracyjnym w³¹cznie nie s¹ polskie lecz solidarnociowe, nie s¹ niezawis³e
lecz zale¿ne od w³adzy. Trze-

Polski z Uni¹ Europejsk¹ i
NATO, przeciw wyprzeda¿y
obcemu kapita³owi polskich
banków, sklepów, fabryk i
ziemi. Jest to zdrada solidarnociowej w³adzy, która
wpycha Polaków w nêdzê, a
Polsce odbiera niepodleg³oæ. A wiêc robi siê ze mnie
agenta SB, bo nie chcê
NATO i UE. A no nie chcê!

Podarunek od UE.

ba nam wszystkim wiedzieæ,
¿e lustracja w rêkach solidarnociowej w³adzy Krzaklewskiego s³u¿y niedopuszczaniu opozycji do w³adzy.
S³u¿y odwracaniu uwagi
Narodu od zdradzieckiej
wyprzeda¿y maj¹tku narodowego powoduj¹cego biedê,
bezrobocie i bezdomnoæ.
Trzeba nam wszystkim wiedzieæ, ¿e prawdziwych agentów nie ujawniaj¹ ¿adne
s³u¿by specjalne, tylko ich
do koñca ¿ycia wykorzystuj¹. Prawdziwi agenci SB,
nikomu nie ujawniani, pracuj¹ nadal dla UOP. Natomiast o rzekom¹ agenturalnoæ oskar¿a siê bezpodstawnie przeciwników politycznych. Mnie kompromituje siê za dzia³alnoæ skierowan¹ przeciw integracji
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Nie chce tej szkodliwej integracji wiêkszoæ Polaków!
Lustracyjne szkalowanie
mnie czêciowo przynios³o
po¿¹dany dla w³adzy skutek. W zwi¹zku z tak¹ w ¿aden sposób nieudokumentowan¹ kampani¹ oszczerstw,
sugeruj¹c¹ dokonane ju¿
os¹dzenie mnie jako agenta,
niektóre orodki zbieraj¹ce
podpisy poparcia mojej prezydenckiej kandydatury zaniecha³y dostarczenia ich do
Warszawy. Myla³y, ¿e nie
jestem uprawniony do kandydowania. 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 kandydowanie na Prezydenta i te-

lewizyjne wyst¹pienie programowe.
Tylko o to chodzi³o w³adzy w prowadzonym przeciwko mnie procesie lustracyjnym. Bowiem na czwartej i ostatniej rozprawie w
dniu 31 sierpnia br. nie pojawi³y siê zapowiedziane
wyniki badañ grafologicznych wmawianych mi dokumentów ani ich orygina³y.
Natomiast s¹d na wniosek
rzecznika interesu publicznego umorzy³ moj¹ sprawê.
Nie jestem wiêc agentem.
Ale jak chcia³em kandydowaæ na Prezydenta, to s¹d i
media robi³y ze mnie agenta. Zatem sprawa jest ca³kiem jasna. Tym bardziej, ¿e
s¹d odrzuci³ moj¹ probê o
przeprowadzenie lustracji
do koñca, do stwierdzenia
fa³szywoci dokumentów
SB. Mam do tego prawo, bo
te sfa³szowane papiery SBUOP pos³u¿y³y do psucia mi
opinii i uniemo¿liwienia zarejestrowania siê jako kandydata na Prezydenta. Tej
mojej moralnej krzywdzie
s¹d nie chcia³ zadoæuczyniæ.
Dlaczego solidarnociowa
w³adza nie chce dopuciæ do
konfrontacji pogl¹dów? Dlatego, ¿e w³adza boi siê obna¿enia jej antypolskiej polityki.
Je¿eli nawet liberalny
Korwin-Mikke w swojej
kampanii prezydenckiej nawo³uje do obalenia w Polsce
solidarnociowego Pañstwa
na podobieñstwo obalenia
Pañstwa komunistycznego,
to co w polityce drgnê³o.
Trzeba jak najszybciej usun¹æ solidarnociowy system
w³adzy, póki nie stracimy
reszty w³asnoci i suwerennoci w wyniku w³¹czenia
nas do Unii Europejskiej.
Trzeba nam organizowaæ
robotnicz¹ samoobronê w
miastach, która wraz z samoobron¹ ch³opsk¹ na wsi
nie dopuci do niemieckounijnej okupacji Polski, nie
dopuci do odebrania Polakom w³asnoci i rodków do
¿ycia.
Przyk³adem do naladowania jest samoobrona
mieszkañców hotelu pracowniczego we Wroc³awiu.
Zostali oni wraz z budynkiem sprzedani w³acicielowi, który wymontowa³ tam

sanitariaty i odci¹³ dop³yw
energii, by u³atwiæ ich wyrzucenie na bruk. Ale mieszkañcy zabarykadowali siê i
mieszkaj¹ nadal ze swymi
licznymi dzieæmi. Hitlerowska postawa w³aciciela nie
dziwi nas. Zadziwi³a nas
natomiast postawa w³adzy
samorz¹dowej, do której
uda³a siê po pomoc delegacja maltretowanych mieszkañców. Ten solidarnociowy samorz¹d bezczelnie
owiadczy³, ¿e nie mo¿e ingerowaæ w prywatn¹ w³asnoæ. Czyli w³aciciel ma
zawsze racjê. My jednak
proponujemy, by za nieprzestrzeganie praw cz³owieka
odebraæ w³acicielowi hotel
i daæ go na w³asnoæ zamieszkuj¹cym tam rodzinom. Doæ okupacji solidarnociowych w³acicieli.
Pytaj¹ mnie ró¿ni Polacy
na kogo g³osowaæ, skoro nie
ma mnie wród kandydatów
na Prezydenta Polski. Odpowiadam. G³osowaæ trzeba na
takiego kandydata, który
nie dopuci do integracji
Polski z Uni¹ Europejsk¹,
który wyprowadzi Polskê z
NATO, który prawnie zabroni wyprzeda¿y polskiej w³asnoci obcemu kapita³owi i
rozpocznie skuteczne odzyskiwanie obiektów sprzedanych, który doprowadzi do
pe³nego zatrudnienia i zapewni wszystkim mieszkania. Jest to nie tylko mo¿liwe, ale i konieczne, je¿eli nie
chcemy zdychaæ z g³odu i nie
chcemy straciæ Polski.
Dali nam przyk³ad Serbowie i inni Jugos³owianie, jak
siê broniæ przed wrogiem
chc¹cym skolonizowaæ ich
Kraj. Daj¹ nam przyk³ad
Grecy, którzy przejêli w Grecji niemieck¹ w³asnoæ po
odmowie przez Niemców wyp³acenia odszkodowañ greckim ofiarom wojny. A my Polacy mówimy, ¿e Zachód
nam wszystko odbierze, bo
wszystko ju¿ stracone i przes¹dzone. Nic nie jest przes¹dzone! Poza jednym, ¿e
dalimy siê politycznie og³upiæ i ¿e na naszej naiwnoci
zarobi³ Zachód.
Ale nie wszystko jest
stracone. Przecie¿ my - Polacy 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 narodowym unicestwieniem!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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chcia³em. Moi szefowie zgodzili siê na to, no i urzêdujê
w Warszawie.
"W.": Czy¿by w Jugos³awii
uwierzono, ¿e Polacy odwrócili siê od Serbów?
Dr R.M.: Nie jestem w stanie wyjaniæ jaka jest ogólna
opinia w tej sprawie, lecz
mogê powiedzieæ co jest mi
wiadome. Powsta³a jednak
pewna doza rezerwy, poniewa¿ naród serbski oczekiwa³
od narodu polskiego i pañstwa nie tyle pe³nej solidarnoci, ale chocia¿by pewnego
rodzaju moralnego poparcia.
Niestety, polskie oficjalne
czynniki przyjê³y stanowisko
ca³kowicie podporz¹dkowane
¿yczeniom NATO i to oczywicie mia³o wp³yw na zachowanie siê ludzi, którzy na ogó³
licz¹ siê z opini¹ urzêdow¹.
W narodzie opinie oczywicie
s¹ zró¿nicowane, ale jednak
czuje siê, ¿e s¹ one kszta³towane przez w³adze.
"W.": Teraz, po up³ywie roku
sytuacja siê zmieni³a. Nawet
zachodnie media (Newsweek,
Guardian) pisz¹ o k³amstwach propagandowych w
odniesieniu do agresji NATO.
Czy zauwa¿y³ Pan mo¿e jakie zmiany pod tym wzglêdem w Polsce?
Dr R.M.: Wed³ug mnie sytuacja, a¿ tak bardzo siê nie
zmieni³a. Zmieni³ siê trochê
sposób mówienia o interwencji. Mimo, ¿e 10 lat nie ma ju¿
oficjalnej cenzury to istnieje
jednak pewien rodzaj autocenzury w polityce informacyjnej. Czasem przedrukowywane s¹ artyku³y z gazet zagranicznych i w ten sposób
przenosi siê informacje tutaj.
Co takiego zdarzy³o siê na
przyk³ad z artyku³em z "Newsweek'a", zawieraj¹cym dane
wczeniej nie znane. W gazetach, które czytam najczêciej
nie informuje siê o poszczególnych wydarzeniach w sposób profesjonalny. S¹ to raczej
jednostronne komentarze.
Nie ma mo¿liwoci albo chêci zaprezentowania argumentów za lub przeciw, w odniesieniu do tych zagadnieñ.
"W."; W wielu krajach powsta³y tak zwane spo³eczne
Trybuna³y dla os¹dzenia
przestêpstw NATO w Jugos³awii (w Berlinie, Mediola-

nie, Moskwie, Pary¿u, Nowym Jorku i in.), czy sadzi
Pan, ¿e odegraj¹ one jak¹
istotn¹ rolê?
Dr R.M.: Mylê, ¿e rola trybuna³ów jest wyj¹tkowo wa¿na. Powstanie tych trybuna³ów dowodzi intelektualnej
potrzeby Europy, aby to co siê
sta³o w Jugos³awii i sposób w
jaki to zosta³o dokonane oceniæ jako zagro¿enie elementarnych zasad cywilizacyjnych. Jako zagro¿enie dla
potencja³u ludzkiego i kultury. Intelektualici na ca³ym

mo, w rodkach informacji, a
szczególnie w telewizji nie
by³o ¿adnej informacji o pracy tych trybuna³ów.
"W.": W jednym ze swoich wyst¹pieñ powiedzia³ Pan, ¿e
Serbowie nie zgodz¹ siê na
tworzenie faktów dokonanych. Tymczasem Brzeziñski
i inni analitycy wymieniaj¹
Czarnogórê jako region przeznaczony do secesji.
Dr R.M. :To jest koncepcja,
która istnieje ju¿ kilka lat.
Jugos³awia jako jedno pañ-

Pomnik na czeæ Jugos³owian pracuj¹cych przy odbudowie Warszawy.

wiecie chc¹ pokazaæ, ¿e takie "rozwi¹zanie", jak to mia³o miejsce w Jugos³awii jest
nie do przyjêcia, ¿e to przekracza wszelkie normy, ¿e
by³o to brutalne zastosowanie
si³y, aby zmusiæ naród do
przyjêcia warunków, narzucanych przez w³adców wiata. Trybuna³y s¹ przede
wszystkim publicznym os¹dem zachowania i celów okrelonej 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 opinia spo³eczna siê przebudzi³a i aktywnie wyst¹pi³a przeciwko tym przestêpstwom i
nieszczêciu. O ile mi wiado-
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stwo mog³aby w latach 198990 wst¹piæ Unii Europejskiej
kosztem utraty niektórych
elementów swojej suwerennoci. Ale ci nowi w³adcy zadecydowali, ¿e najpierw Jugos³awiê podziel¹. Wielonarodowe pañstwo jest zawsze podatne na takie podzia³y. I to
zrobiono w latach 1990-91 ze
S³oweni¹ i Chorwacj¹, Boni¹
i Macedoni¹. Nastêpnym
stopniem by³o oderwanie metod¹ sankcji - Kosowa i Metohji. W kolejnoci Czarnogóra i Sand¿ak z czêci¹ Wojwodiny, gdzie zamieszkuj¹
równie¿ Wêgrzy i przedstawiciele innych narodowoci. To
jest ta tendencja, ¿eby zniszczyæ 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 Jugos³awii. I tak zniknie Jugos³awia jako pañstwo federacyjne.
"W.": Czy Jugos³awia ma jak¹ w³asn¹ koncepcjê wspó³pracy w regionie?
Dr R.M.: Jest inicjatywa
utrzymywania dobrych stosunków ze wszystkimi s¹siadami. Niestety, wszyscy nasi
s¹siedzi s¹ w takiej sytuacji,
¿e ze wzglêdu na swoje w³asne interesy nie pragn¹ byæ
partnerami w rozmowach z
Jugos³awi¹, która znalaz³a
siê obecnie w tak trudnym
po³o¿eniu.
Nie wiem, czy wam wiadomo, ¿e przed ponad dziesiêcioma laty Jugos³awia wyst¹pi³a z projektem wspó³pracy
wszystkich krajów ba³kañskich, która pozwoli³aby na
uregulowanie stosunków
miêdzy krajami ba³kañskimi
i wspó³pracy z innymi krajami Europy. W latach 1987 90 przygotowywana by³a tak
zwana Deklaracja Kreteñska.
Jej og³oszenie poprzedzi³o
wspólne posiedzenie na Krecie, na którym Grecja podjê³a tê inicjatywê. Uczestniczyli
w tym posiedzeniu przywódcy wszystkich krajów ba³kañskich w celu uregulowania
wzajemnych stosunków. Kraje ba³kañskie najlepiej mog³yby same rozwi¹zaæ swoje problemy. Bylimy przygotowani do pokojowego rozwi¹zania
wszystkich problemów. Wojna nigdy nie jest w³aciwym
rodkiem. Niestety NATO,
które z definicji powinno byæ
sojuszem obronnym przekszta³ci³o siê w co zupe³nie
innego. Okaza³o siê wykonawc¹ globalistycznej, kolonialnej polityki Stanów Zjednoczonych ! Wszystko co siê
robi zmierza do wywierania
nacisku na inne kraje, ¿eby
popiera³y politykê amerykañsk¹.
"W." : Co Pan myli o prezydencie Rosji, czy nast¹pi¹
zmiany w stosunkach rosyjsko-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 zastosowana metoda, któr¹ na nas
eksperymentowano. Rosja to
zawsze by³ wielki kraj, który
mia³ wp³yw na politykê miêdzynarodow¹ i oczywicie
tak¿e na uk³ad si³ na Ba³kanach. Nasze wzajemne relacje by³y doæ cis³e i tradycyjnie dobre mimo pewnych
oscylacji. Prezydent Putin
wraz z Dum¹, która reprezentuje opiniê narodu rosyjskiego udziel¹, mam nadziejê poparcia naszym ¿¹daniom zaprzestania sankcji i przyznania nam prawa do normalnego ¿ycia i realizowania naszych interesów pañstwowych. Kraj nie mo¿e byæ odizolowany, musi wspó³pracowaæ, utrzymywaæ normalne
kontakty miêdzynarodowe z
innymi krajami. Nasza
wspó³praca z Rosj¹ bynajmniej 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 w³adzy Jelcyna, który raczej
ogranicza³ siê do werbalnych
deklaracji. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e te relacje by³y z³e,
ale by³y nie doæ wyartyku³owane.
Stosunki pomiêdzy Rosj¹
a Jugos³awi¹ maj¹ pozytywn¹ tendencjê rozwojow¹. Dowodzi tego tak¿e, niedawno
podpisane porozumienie o
wolnej wymianie towarów
bez ce³ i innych op³at.
"W.": Czy nie s¹dzi Pan, ¿e
zwyciêstwo moralne Jugos³awii mo¿e zapocz¹tkowaæ proces 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 zdarzy³o to nie tylko sprawa poszczególnych ludzi, to wielki
uszczerbek dla ca³ego narodu.
Mylê, ¿e to jest dopiero pocz¹tek procesu, ¿e wielka liczba ludzi na wiecie otrzewieje, ¿e zrozumiej¹ sens naszego oporu i to, ¿e tylko w imiê
fundamentalnych wartoci
mo¿na znieæ to co mymy
wytrzymali. W Ameryce i w
ogóle na wiecie wielu ludzi
pojmie, ¿e mitem jest amerykañska postêpowoæ w dziele cywilizacji ogólnoludzkiej.
Pod znakiem zapytania równie¿ stoi pojêcie demokracji.
Jest du¿e rozczarowanie intelektualistów w samej Ameryce, którzy os¹dzaj¹ agresjê
NATO i politykê USA wobec

Dokoñczenie na stronie 8
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

31.07.2000
Pañstwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa³a komitet wyborczy Boles³awa Tejkowskiego przewodnicz¹cego
Polskiej Wspólnoty Narodowej.
Zwi¹zek zawodowy urzêdników Komisji Europejskiej
protestuje przeciwko nominowaniu Riccardo Leviego na
szefa komórki studiów i analiz Komisji Europejskiej. Nominowany to bliski znajomy
Romano Prodiego - szefa Komisji Europejskiej. Zosta³ on
mianowany z pominiêciem
procedur naboru. Wczeniej

zjê o wznowieniu ledztwa
przeciwko prezydentowi Clintonowi dotycz¹cego sk³adania
nieprawdziwych zeznañ i
utrudniania ledztwa w sprawie romansu z Monik¹ Lewinsky. Bill Clinton bêdzie
musia³ ponownie zeznawaæ.
Departament stanu USA
ostrzeg³ amerykañskich obywateli przed wyjazdami do
Pragi w dniach 26-28 wrzenia 2000. W tym czasie bêdzie tam odbywaæ siê konferencja zarz¹dów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku wiatowego. S¹
spodziewane gwa³towne demonstracje. W³adze Czech

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

8-10.09.2000
W miejscowoci Arandzielowac, pod Belgradem (Jugos³awia) odby³ siê Festiwal
Pieni i Tañca oraz Kongres
M³odzie¿y S³owiañskiej. W
uroczystociach uczestniczy³y delegacje naukowców, ludzi kultury i dzia³aczy spo³ecznych z Bia³orusi, Bu³garii, Czech, Jugos³awii, Rosji,
S³owacji, Ukrainy oraz Serbów £u¿yckich. W obradach
uczestniczy³a
równie¿
omioosobowa delegacja z

Kongres M³odzie¿y, Jugos³awia 8-10.09.2000.

R. Levi pe³ni³ funkcjê rzecznika prasowego Komisji Europejskiej, lecz zosta³ zdymisjonowany po protestach
dziennikarzy.

02.08.2000
Nieznani sprawcy napadli
w Szczecinie na genera³a
Henrika Ekmanna, dowódcê
Eurokorpusu
Pó³nocny
Wschód i ukradli mu 5 tysiêcy z³otych.

15.08.2000
Awaria atomowego okrêtu podwodnego Kursk na
Morzu Barentsa. Kursk zosta³ zbudowany w 1995 roku
jako jeden z kilkunastu najnowoczeniejszych okrêtów
podwodnych Rosji.
Emil W¹sacz zosta³ odwo³any ze stanowiska ministra
skarbu.

17.08.2000
Niezale¿ny prokurator
USA Robert Ray podj¹³ decy-

szacuj¹, ¿e mo¿e przyjechaæ
oko³o 20 tysiêcy demonstrantów protestuj¹cych przeciwko
przeciw globalizacji i znoszeniu barier w handlu wiatowym.

25.08.2000
Zmar³ we Wroc³awiu Antoni Wacyk, wspó³pracownik
Jana Stachniuka, wspó³twórca przedwojennego miesiêcznika Zadruga, autor licznych ksi¹¿ek o polskim charakterze narodowym.

05.09.2000
W Nowym Jorku w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych rozpocz¹³ siê Szczyt Milenijny
dotycz¹cy problemów wspó³czesnego wiata, to jest ubóstwa, konfliktów zbrojnych,
AIDS, braku mo¿liwoci rozwoju krajów trzeciego wiata. W trakcie dyskusji wszystkie kraje mia³y równe prawo
g³osu, co jest czym wyj¹tkowym bo zwykle w ONZ naj-
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Polski. Obecni byli Ministrowie Owiaty Bia³orusi i Jugos³awii.

11.09.2000
Aleksander Kwaniewski
zawetowa³ ustawê o powszechnym uw³aszczeniu
obywateli.
Prokuratura okrêgowa w
Warszawie odmówi³a wszczêcia ledztwa w sprawie
czy Aleksander Kwaniewski pe³ni¹c funkcje przewodnicz¹cego Komitetu do

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

12.09.2000
W Jugos³awii rozpoczê³a
siê prezydencka kampania
wyborcza oraz do parlamentu federacyjnego. W jugos³owiañskich miastach widaæ
plakaty partii socjalistycznej Slobodana Miloszeviæa,
serbskiej partii narodowej
oraz opozycji. Ludnoæ na
plakatach opozycji dorysowuje znaczki NATO, wyra¿aj¹c w ten sposób dezaprobatê.
W wyborach lokalnych,
które odby³y siê w Macedonii zwyciê¿y³y projugos³owiañskie partie lewicy tworz¹ce koalicjê Razem dla
Macedonii. 14.09.2000
Dzia³acze samorz¹dowi
sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego podjêli uchwa³y, które umo¿liwi³y obejcie ustawy ograniczaj¹cej wynagrodzenia
dzia³aczy samorz¹dowych.
G³osami radnych g³ównie z
SLD uchwalono przyznanie
nagród za wybitne osi¹gniêcia. Po zmniejszeniu
uposa¿eñ wynik³ych z powodu ustawy marsza³ek sejmiku otrzyma³ pensje w wysokoci 10 432 nowych z³ (poprzednio 14 909 z³), wicemarsza³kowie 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 wysokoci. W województwie kujawsko  pomorskim wiêkszoæ
radnych sejmiku jest z SLD.

15.09.2000
Cena ropy naftowej na
rynkach wiatowych wzros³a do rekordowej wysokoci
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 padziernika na
obszarze po³udniowej Bu³garii, w pobli¿u granic Jugos³awii. Nowy termin to 24 wrzenia br.  dzieñ wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Jugos³awii oraz samorz¹dowych w Serbii.
Jednoczenie kraje zachodu
og³osi³y poparcie dla kandydatów opozycji oraz personalnie dla Vojislava Kotunicy w
wyborach prezydenckich i
obieca³y, ¿e jeli Jugos³owianie wybior¹ przedstawicieli
opozycji to sankcje gospodarcze zostan¹ zniesione.
Na wiece wyborcze prezydenta Milosevièa przychodzi
po 100 tysiêcy zwolenników,
za na wiece wyborcze Kotunicy 10 razy mniej ludzi, nie
tylko zwolenników, bo np. na
wiecu w Kosowskiej Mitrowicy posypa³y siê na niego zgni³e pomidory. Jednak nie przeszkadza to zachodnim rodkom masowego przekazu kreowaæ go na g³ównego pretendenta na stanowisko prezydenta Jugos³awii. Na wypadek swojej przegranej Kotunica i inni przedstawiciele
opozycji ostrzegaj¹, ¿e Slobodan Miloseviè jest zdecydowany sfa³szowaæ wybory. Podobn¹ strategie przyjê³y pañstwa NATO. Ministerstwo
Informacji Jugos³awii spodziewa siê prowokacji ze strony pañstw NATO np. naruszenia granicy pañstwowej
przez wojska paktu w trakcie
manewrów.

Festiwal Pieni i Tañca, Jugos³awia 8-10.09.2000.
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Uniwersalna Trzecia Droga?
Marek G³ogoczowski
Dokoñczenie ze strony 1
sach gdy droga nr 2 (socjalizm w stylu radzieckim)
wiêci³ swe najwiêksze triumfy, zarówno w Ameryce (Chile) jak i w Azji (Indochiny).
W tym w³anie okresie, po
zdobyciu w³adzy w 1969 roku
i wyrzuceniu z Libii Amerykanów, pu³kownik Kadhafi
zdecydowa³ siê na pójcie drog¹ niepe³nego socjalizmu:
nie ruszy³ w ogóle miejscowego, muzu³mañsko-chrzecijañskiego kleru, nie zlikwidowa³ bazaru oraz drobnych
przedsiêbiorców i nie og³osi³
marksistowskiej walki klas.
Znacjonalizowa³ on tylko podstawowe bogactwo kraju w
postaci pól naftowych i by
zaznaczyæ sw¹ niezale¿noæ,
zupe³nie wypi¹³ siê na zachodnie wzorce demokracji
parlamentarnej, zwanej
przez niego przedstawicielsk¹.
Panuj¹cy za w Libii od lat
trzydziestu, oczyszczony z
ja³owego, korupcjogennego i
kosztownego parlamentaryzmu, ustrój nazwano demokracj¹ bezporedni¹. Tê w³anie ideê poplecznicy Kadhafiego pragn¹ obecnie rozpowszechniæ. W ramach jej promocji, pod koniec sierpnia br.
zorganizowano w Libii miêdzynarodow¹, tygodniow¹
kurso-konferencjê, na któr¹
zosta³ zaproszony ni¿ej podpisany. Dopiero na miejscu
mog³em siê zorientowaæ, ¿e
jest to ca³kiem spora impreza, w której uczestniczy³o
oko³o 150 osób ze wszystkich
stron wiata. Jak to szybko
obliczylimy, na promocjê
myli zawartych w Zielonej
ksi¹¿eczce Muammara el
Kadhafiego (o objêtoci zaledwie stu stron formatu A6)
rz¹d Libii  sumuj¹c li tylko
wartoæ biletów lotniczych
dla zaproszonych goci  musia³ wydaæ z pó³ miliona dolarów. Ale có¿, w³adcy Afryki
maj¹ gest, w czasie gdy my
studiowalimy wcale nie g³upie myli Przewodnicz¹cego,
Libia wyda³a 15 milionów dolarów za uwolnienie kilkunastu Europejczyków, od miesiêcy uwiêzionych na wyspie
Jolo na Filipinach.
Czego¿ zatem nauczylimy siê w trakcie pobytu na
afrykañskim wybrze¿u Morza ródziemnego, zakwaterowani w doæ luksusowym
rz¹dowym orodku wypoczynkowym, nieopodal ponad

milionowego miasta Benghazi?
Otó¿ po prostu pokazano
nam jak funkcjonuje w³adza
bez formalnego rz¹du, czyli
dobrze zorganizowana anarchia, w której ka¿dy (i ka¿da, co w krajach arabskich
jest istotne) mo¿e siê wygadaæ. Metoda ta jest w istocie
bardzo prosta, gdy¿ jest to...
powielenie w szerszej skali
zasad demokracji jakie obowi¹zuj¹ chocia¿by w naszych
klubach sportowych (ja j¹
znam na przyk³adzie Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu). Otó¿
jest zasad¹, ze wewn¹trz takich organizacji nie mog¹ istnieæ partie, bo to automatycznie doprowadzi³oby do ich
rozpadu. (Kadhafi w swej broszurze celnie zauwa¿a, ¿e zak³adanie partii wewn¹trz plemienia czy rodziny musi doprowadziæ do takiego w³anie
rezultatu.) W Libii na najni¿szym poziomie (odpowiadaj¹cym naszym radom gminnym
i dzielnicowym) chêtni do rz¹dzenia pracuj¹ wy³¹cznie spo³ecznie i nieodp³atnie, zbieraj¹c siê kilka razy w miesi¹cu
i wy³aniaj¹c, z poród swego
otwartego grona, lokalny
Komitet Rewolucyjny, nie
zatrudniaj¹cy na etacie chocia¿by nawet tylko sekretarki. rednio raz w roku odbywa Walny Zjazd Komitetów
Rewolucyjnych, na którym
zapadaj¹ decyzje o znaczeniu
ogólnokrajowym. W Libii nie
ma ¿adnych organów demokracji przedstawicielskiej, z
setkami wybranych na wieloletnie kadencje, podzielonych na partie pos³ów, wysiaduj¹cych po kilkadziesi¹t dni
w roku w swych sejmowych
³awkach i bior¹cych ³apówki
za za³atwianie kolejnych koncesji dla miêdzynarodowych
koncernów (wzglêdnie dla rodzimych mafiosów).
By za nie by³o wyzysku,
ale by system funkcjonowa³
sprawnie pod wzglêdem ekonomicznym, wymylono w
Libii, ¿e nie bêdzie tolerowana... najemna praca zarobkowa (przynajmniej w³asnych
obywateli). Po prostu, przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ na zasadzie stowarzyszeñ akcjonariuszy, którzy s¹ jednoczenie
ich pracownikami. Proste?
Warto przypomnieæ, ¿e na
takiej w³anie zasadzie przez
kilka dziesi¹tków lat doæ
skutecznie funkcjonowa³y
nawet doæ du¿e przedsiêbior-
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stwa w Jugos³awii i dopiero
w 1985 roku, pod presj¹ USA,
ten niemoralny proceder
tam ukrócono. Oczywicie
spora czêæ mieszkañców Libii pracuje w instytucjach
pañstwowych i by nie czuli siê
oni niewolnikami do wynajêcia, wynagradzani s¹ w
znacznej mierze w naturze,
czy to za pomoc¹ doæ luksusowych mieszkañ, czy chocia¿by wczasów w orodkach
podobnych do tego w którym
nas umieszczono.
To tyle w skrócie o podstawach Trzeciej, uniwersalnej
drogi rozwoju. Poniewa¿ za
ten kraj ma nie sprywatyzowane ród³a ropy, to im siê
ten kierunek rozwoju w
znacznym stopniu udaje: Socjalistyczna Ludowa Jamahiriya (Republika) Libii jest
krajem, z którego ludzie nie
uciekaj¹, ale który, jak
wszystkie kraje rozwiniête,
musi siê broniæ przed zalewem biedoty z s¹siednich,
pora¿onych kapitalizmem
krajów: Egipcjan, Marokañczyków, nie mówi¹c ju¿ o imigrantach z Afryki Czarnej, a
nawet i Polakach, którzy
utrzymuj¹ w stanie u¿ywalnoci miejscow¹ cementowniê.
Jak nas zapewniano, Komitety Rewolucyjne s¹ otwarte na g³os wszystkich, którzy
chcieliby ten g³os zabraæ.
Przytoczê zatem kilka co ciekawszych wypowiedzi jakie w
trakcie I wiatowego Zjazdu
(Convention) Komitetów Rewolucyjnych uda³o mi siê
us³yszeæ:
- Reprezentant Brazylii powiadomi³ nas, ¿e ko³a wojskowe jego kraju  i to zarówno
postêpowe jak i konserwatywne  wpad³y w panikê,
gdy przysz³y (?) prezydent
USA Al Gore, na niedawnym
konwencie w Miami zapowiedzia³, ¿e (dotychczas brazylijska) Amazonia jest przez
USA traktowana jako miêdzynarodowa strefa interesów.
- Zarówno sandynici z Nikaragui, jak i entuzjaci niedawno wybranego prezydenta Chaveza w Wenezueli zapowiedzieli, ¿e wkrótce ich
kraje wejd¹ na Trzeci¹ drogê rozwoju. (Ciekawym, czy
im na to Stany Zjednoczone
zezwol¹?)
- Szwedzki (ale pochodz¹cy
z Kamerunu) prawnik opowiada³ nam, ¿e widziana w

perspektywie obecnych czasów kolonizacja francuska
by³a dla Afrykañczyków o
wiele bardziej znona ni¿
amerykañska: Francuzi
przynajmniej rozwijali infrastrukturê, za Amerykanie to tylko kradn¹.
- Najagresywniejszymi na
naszym Konwencie okazali
siê byæ m³odzi W³osi z Partii Komunitarno-Narodowej
Europy (PCN  ta w³anie
organizacja zaprosi³a mnie
do Benghazi). Wed³ug ich
opinii Dzisiejsze Stany
Zjednoczone i Izrael to kraje gorsze ni¿ hitlerowskie
Niemcy.
Oprócz potêpiania amerykañskiego imperializmu i
wychwalania zalet ustroju
kraju naszych sponsorów,
by³y te¿ i g³osy krytyczne.
Na przyk³ad przedstawiciel
ZSRR narodowoci tad¿yckiej (tak napisa³ na swojej
etykietce, choæ rysy mia³
ganz s³owiañskie) zapyta³, w
czasie wizyty w Komitecie
Rewolucyjnym jednej z
dzielnic Benghazi, dlaczego, maj¹c tak wietne autostrady, tak piêkne domy
mieszkalne oraz uniwersytety, macie tak du¿o mieci,
których chyba nikt nie
sprz¹ta?. (To rzeczywicie
rzuca siê w oczy w tym kraju, wzd³u¿ g³ównych szlaków komunikacyjnych po
prostu kwitn¹ woreczki
plastykowe. Ja to zjawisko
t³umaczê tym, ¿e jeszcze
niedawno tamtejsi nomadzi
wrêcz cieszyli siê, gdy na
swym szlaku napotkali lady ludzkiej bytnoci. A jak
twierdzi w swej ksi¹¿eczce
Muammar El Kadhafi, kulturowo nabyte odruchy z
czasem staj¹ siê dziedziczne i bardzo jest je trudno
wtedy wykorzeniæ.)
By urozmaiciæ nasz pobyt, urz¹dzono nam miêdzy
innymi wycieczkê na Saharê, abymy mogli podziwiaæ
najnowsz¹ inwestycjê Libii,
zrealizowan¹ ju¿ w czasie
trwania ONZ-towskich
sankcji gospodarczych: z
podziemnych jezior, po³o¿onych ponad tysi¹c kilometrów w g³¹b pustyni, wydobywa siê s³odk¹ wodê, któr¹ pancernym, zagrzebanym
w piasku akweduktem o
rednicy 4 metrów sprowadza siê w okolice Benghazi
oraz Tripolisu. Poprzez nawodnienie ogromnych tere-

nów Libijczycy zamierzaj¹
zmieniæ na sta³e klimat swego kraju i doprowadziæ do
odrodzenia rolnictwa, które
przecie¿ kwit³o tam za czasów rzymskich.
Podczas ogl¹dania budowli socjalizmu, w postaci nape³nionego krystaliczn¹
wod¹ jeziora na szczerej pustyni, samorzutnie nasunê³a mi siê uwaga, i¿ oni wci¹¿
buduj¹ socjalizm, tworz¹c
zarówno miejsca pracy jak i
mo¿liwoci wy¿ywienia dla
kolejnych pokoleñ swych
obywateli. Mymy ju¿ skoñczyli ze zmor¹ socjalistycznego budownictwa i dzisiaj
u nas ju¿ chyba z milion
hektarów ¿yznej, samoczynnie nawadnianej ziemi, le¿y
od³ogiem. No i oczywicie, w
przeciwieñstwie do Libii
ludnoæ chce uciekaæ 
wzglêdnie nie chce siê rozmna¿aæ  w naszym zapowietrzonym reformami kraju. Powiedzia³em o tym skojarzeniu przy okazji mego
po¿egnalnego na konwencie
wyst¹pienia, szczerze ¿ycz¹c
Libijczykom nie powtórzenia sukcesów naszej Solidarnoci.
Po powrocie do ojczyzny
znajomi od razu zauwa¿yli
by³e w kraju gdzie szkol¹
terrorystów. Otó¿ wychodzi
na to, ¿e nie szkol¹. Libijczycy oskar¿eni o zniszczenie
samolotu pasa¿erskiego w
Lockerbie w Anglii, po
dwóch latach procesu maj¹
byæ zwolnieni, z powodu braku jakichkolwiek dowodów.
Oczywicie nie chc¹ dopuciæ do tego Amerykanie, bo
wtedy Libia automatycznie
zacznie siê domagaæ rekompensaty za siedem lat nieuzasadnionych sankcji. Kto
szkoli terrorystów (takich
jak na przyk³ad s³awny
Osman bin Laden) to przecie¿ dobrze wiadomo, jeli
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 zdobytym przez ni¹ Kosowie. Co
zapewnia Europie rozrywkow¹ przysz³oæ, oczywicie
w stylu rozerwañ jakich niedawno doznali zarówno Albañczycy jak i Serbowie, zabici  wzglêdnie okaleczeni
 przez przyjacielskie
(friendies) bomby kasetowe,
obficie rozrzucane na Ba³kanach przez North Atlantic
Terrorist Organization,
okrelan¹ w skrócie jako
NATO.
Marek G³ogoczowski
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Punkt Zwrotny
Dokoñczenie ze strony 5
Jugos³awii. Na przyk³ad Ramsey Clark, którego stanowisko
jest zdecydowanie potêpiaj¹ce
- na posiedzeniu Miêdzynarodowego Trybuna³u Spo³ecznego 10 czerwca br os¹dzi³ on
politykê administracji amerykañskiej. Zaczyna byæ oczywiste, ¿e ta polityka, która w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat dominuje, która prowadzi do ci¹g³ego wzrostu bogactwa ma³ej
grupy i do ubo¿enia wiêkszoci, ta polityka nie mo¿e byæ
kontynuowana gdy¿ prowadzi
do katastrofy. To, ¿e nast¹pi³
punkt zwrotny, to jest oczywicie korzystne. Co wa¿nego
siê wydarzy³o i sprawy nie id¹
ju¿ tym samym tokiem. Zaczyna siê co nowego nie tylko dla
mojego kraju, ale dla ca³ego
rodzaju ludzkiego, co bardziej
humanistycznego w ekonomice i w ¿yciu spo³ecznym. To co
siê zdarzy³o na Ba³kanach to
uwiadomi wielu narodom, ¿e
powinny wywieraæ nacisk na
politykê swoich rz¹dów dla
dobra w³asnego kraju, dobra
regionu i szerzej.
"W.": Co s¹dzi Pan o wspó³pracy s³owiañskiej, o budowaniu
wspólnej koncepcji politycznej,
w³anie po to, ¿eby przeciwstawiæ siê naciskom globalizacji?
Dr R.M.: Jugos³awia jest pañstwem wielonarodowym, w
którym ¿yje 26 narodów i na-

rodowoci, przy tym wiêkszoci¹ s¹ narody s³owiañskie. W
zasadzie rozwi¹zywanie problemów kraju tylko po linii
przewagi czynnika s³owiañskiego nie jest w³aciwe. Zawsze musimy uwzglêdniaæ
specyfikê kulturow¹ i wyznaniow¹ wszystkich zamieszka³ych tu narodowoci. Z drugiej jednak strony je¿eli spojrzeæ na nasz¹ historiê to
trzeba przyznaæ, ¿e najbardziej ucierpia³y pañstwa,
które w³anie s¹ w wiêkszoci s³owiañskie. Dlaczego
akurat s³owiañskie narody
w dwudziestym wieku najbardziej ucierpia³y od wojen
i ludobójstwa, ponios³y najwiêcej ofiar? Jeli postawiæ
takie pytanie i przeanalizowaæ wszystkie okolicznoci
to mo¿na dojæ do wniosku,
¿e to nie by³o przypadkowe.
Dlatego narody s³owiañskie
powinny zadbaæ o obronê
swoich interesów i bezpieczeñstwa. Nie mo¿na tych
niszcz¹cych nastêpstw traktowaæ jedynie jako skutki polityki wewnêtrznej krajów
s³owiañskich. To niestety
jest polityka zewnêtrzna w
stosunku do narodów s³owiañskich. Mielimy to nieszczêcie, ¿e w dwudziestym
wieku bylimy trzykrotnie
ofiarami agresji niemieckiej.
Nie mam nic przeciwko narodowi niemieckiemu, lecz

trzeba przyznaæ, ¿e Niemcy
jako pañstwo zawsze stara³y
siê na Ba³kanach realizowaæ
swoje aspiracje wielkomocarstwowe. I tym razem przewodnictwo Niemiec w UE i NATO
da³o o sobie znaæ. Niemcy ze
swoj¹ polityk¹ wp³ynê³y silnie na rozwój wydarzeñ w Jugos³awii, a przede wszystkim
na jej rozbicie. Z drugiej strony utrzymujemy z Niemcami
intensywne kontakty handlowe i kulturalne. Có¿, stosunki miêdzy pañstwami i narodami s¹ bardzo skomplikowane. ¯eby zbyt wiele nie narzekaæ, chcê powiedzieæ, ¿e w
obecnej sytuacji najlepszym
wyjciem by³oby, aby narody
s³owiañskie siê porozumia³y,
zorganizowa³y wzajemn¹ pomoc i prowadzi³y inn¹ ni¿ dot¹d politykê, politykê przyjacielskiej wspó³pracy ze
wszystkimi narodami, zgodnie
z normami prawa miêdzynarodowego, z zachowaniem
priorytetu w³asnego bezpieczeñstwa i dobrobytu, z zachowaniem humanitarnych wartoci.
"W.": Dziêkujê za rozmowê i jej
optymistyczne zakoñczenie.
Rozmowê prowadzi³a
red. Barbara Krygier,
tekst autoryzowany
5 wrzenia 2000 r.

Warszawa, 24 sierpnia 2000 roku
Komitet Wyborczy
Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Boles³awa Tejkowskiego

Owiadczenie
Od 11 sierpnia br. czyli od pierwszej rozprawy S¹du Lustracyjnego wobec Boles³awa Tejkowskiego, media rozpowszechniaj¹ bezpodstawne podejrzenia jakoby by³
on wspó³pracownikiem S³u¿by Bezpieczeñstwa. Media sugeruj¹ przy tym, ¿e wyrok
S¹du stwierdzaj¹cy agenturalnoæ Tejkowskiego jest przes¹dzony. Takie wiadomoci 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 orodki zbieraj¹ce 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 kandydatury Boles³awa Tejkowskiego na Prezydenta Polski.
Pe³nomocnik
Jan Jêdrak
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Komitetu Wyborczego

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 solidarnoci.
Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet S³owiañski
Sobór Wszechs³owiañski

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,
PKO BP X O/Warszawa, nr rachunku:
10201101-570561-270-1
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