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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Wys³uguj¹ca siê
Niemcom w³adza
w Polsce nie uczci-

³a w odpowiedni sposób przy-
padaj¹cej w dniu 1-go wrze-
�nia wielkiej narodowej rocz-
nicy. Solidarno�ciowy Pre-
mier Buzek, nie chc¹c nara-
ziæ siê niemieckim panom,
mówi³ o rocznicy bli¿ej nie-
okre�lonego wybuchu II woj-

ny �wiatowej. Tymczasem 1-
szy wrze�nia to rocznica ban-
dyckiej agresji Niemiec na
Polskê. Ta Niemiecka agresja
spowodowa³a wojnê �wiato-
w¹. Spowodowa³a równie¿
17-go wrze�nia bolszewicko-
sowieck¹ agresjê na Polskê.
Nie by³a to Rosyjska agresja,
lecz bolszewicko-sowiecka.
Bowiem bolszewicy maj¹ z

Ba³kany - wschodnia
czê�æ Europy Po³u-
dniowej - s¹ miejscem

ostrej rywalizacji wielu
Pañstw, d¹¿¹cych do opano-
wania tego strategicznie wa¿-
nego obszaru. Ta trwaj¹ca od
kilku wieków rywalizacja o
panowanie na Ba³kanach roz-
poczê³a siê wtedy, kiedy eks-
pansja Turcji, Niemiec i ob-
cego prawos³awiu katolicy-
zmu doprowadzi³a do trwa³e-

go os³abienia si³y i suweren-
no�ci narodowych Pañstw
ba³kañskich. Ekspansja ta
zahamowa³a naturalne pro-
cesy integracyjne, powoduj¹c
rozdrobnienie i s³abo�æ two-
rz¹cych siê struktur pañstwo-
wych. Zjawisko to otrzyma³o
nawet nazwê ba³kanizacji.

Jest rzecz¹ oczywist¹ ale
nie zawsze bran¹ pod uwagê

Jak do tej pory - ka¿dy
rz¹d, który w Polsce do
rwa³ siê do przys³owio-

wego �¿³oba� - okpi³ swoich
formalnych lub faktycznych
wyborców. Nigdy nie by³o i
nie ma mo¿liwo�ci rozliczenia
nieuczciwych decydentów.
Nie ma te¿ ¿adnej szansy wy-
egzekwowania obietnic. Jak
d³ugo ten stan rzeczy mo¿e
trwaæ? Czy oszukiwany Na-
ród rzeczywi�cie nie dysponu-
je ¿adnymi �rodkami samo-
obrony przed nadu¿yciem za-
ufania?

Trzeba te¿ podkre�liæ fakt,
¿e spora czê�æ zaanga¿owa-
nych bojowników o wolno�æ,
sprawiedliwo�æ, praworz¹d-
no�æ i inne chwytliwe has³a -
pod wp³ywem upojenia �wie-
¿o zdobyt¹ w³adz¹ uleg³a oso-
bliwej metamorfozie. Nie tak
dawno Pani pose³ L. (znana
sk¹din¹d z bardzo bojowej i
bezkompromisowej postawy)
o�wiadczy³a z rozbrajaj¹c¹
szczero�ci¹ (albo jak kto woli
z cynizmem), i¿ obietnice wy-
borcze s¹ po prostu niezobo-
wi¹zuj¹cym elementem gry

politycznej, których ¿aden
polityk nie traktuje serio... Co
na to maj¹ odpowiedzieæ wy-
borcy, z których zakpiono so-
bie z ca³¹ bezczelno�ci¹?  Po-
zostaj¹ tylko ewentualne ak-
cje protestacyjne - ale có¿ po
nich, skoro wywalczonych
postulatów i tak nikt nie ma
zamiaru spe³niæ? Przyczyna
etycznej degradacji w³adzy
jest prosta jak arytmetyka:
Du¿a forsa + ¿adna odpowie-
dzialno�æ = totalna demora-
lizacja!

Po³o¿enie strategiczne
Ba³kanów powoduje
sta³e zainteresowanie

tym regionem. Istniej¹ce et-
niczne, jêzykowe, obyczajowe
i religijne ró¿nice miêdzy na-
rodami tam zamieszkuj¹cymi
czêsto stawa³y siê pretekstem
do interwencji innych pañstw
w wewnêtrzne sprawy Ba³ka-
nów. Tylko w ci¹gu ostatnie-
go stulecia Ba³kany wykorzy-

stywane by³y podstêpnie
przez zakulisowe si³y w cha-
rakterze poligonu dla rozpê-
tania ponad dziesiêciu brato-
bójczych wojen, w³¹czaj¹c w
to dwie wojny �wiatowe. Wy-
korzystywane by³y ró¿ne uza-
sadnienia, lecz przyczyna za-
wsze by³a ta sama: podpo-

Rosjanami tyle wspólnego, ile
wspólnego ma Buzek i Krza-
klewski z Polakami.

Czy Niemcy spowodowali-
by wojnê �wiatow¹ czy nie, to
niezmiennym celem ich agre-
sji na Polskê by³o ca³kowite
zniszczenie Narodu i Pañ-
stwa Polskiego. Opracowany
przez w³adzê niemieck¹ Ge-

�Samoobrona Miejska�
- czy Komitety Samoobrony Narodowej?

Dokoñczenie na stronie 3

Referat przedstawiony na Konferencji w Sofii,
30.09.2000

Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna

W trosce o pokój na Ba³kanach
30 WRZE�NIA 2000 ROKU W SOFII SPOTKALI SIÊ PRZEDSTAWI-
CIELE 11 KRAJÓW EUROPY I AMERYKI, KTÓRY OCENILI SYTU-

ACJÊ NA BA£KANACH. W KONFERENCJI UDZIA£ WZIÊ£O OKO£O

500 OSÓB. PO KONFERENCJI PRZYJÊTO NASTÊPUJ¥CY APEL:

Nasza redakcja otrzyma³a z Miñska plik materia³ów, doty-
cz¹cych nerwowej kampanii prasowej, toczonej przeciwko wy-
dawcy ksi¹¿ki �Wojna wed³ug zasad pod³o�ci�. Nie jeste�my
w stanie opublikowaæ licznych napa�ci na autorów i wydaw-
nictwo �Inicjatywa Prawos³awna�. Aby choæ czê�ciowo spe³-
niæ pro�bê naszych korespondentów publikujemy skrócon¹
informacjê, dotycz¹c¹ tej sprawy. (Red.)

W 1999 roku przez
wydawnictwo �Ini-
cjatywa Prawo-

s³awna� i Miñskie Zak³ady
Graficzne zosta³a wydana w
do�æ du¿ym nak³adzie 30 tys.
egzemplarzy ksi¹¿ka - kom-
pendium, pod tytu³em �Woj-

W obronie czci i honoru ?
Dokoñczenie na stronie 5

Dokoñczenie na stronie 2

Dokoñczenie na stronie 4

Dokoñczenie na stronie 4

na wed³ug zasad pod³o�ci�
(Wojna po zakonam  pod³osti).
Po ukazaniu siê ksi¹¿ki do
s¹du rejonowego w Miñsku
wp³ynê³o oskar¿enie w spra-
wie �obrony czci, godno�ci i
honoru zawodowego�, z³o¿one
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neralny Plan Wschodni za-
k³ada³ usuniêcie z podbitej
Polski przez wymordowanie
i wysiedlenie 85% Polaków,
zgermanizowanie 15% Pola-
ków, przekszta³cenie ziem
Polskich w niemiecki obszar
kolonizacyjny.

Mówi³ o tym na odprawie
dla wy¿szych dowódców nie-
mieckich si³ zbrojnych w dniu
22 sierpnia 1939 roku kanc-
lerz Hitler: �... naszym celem
wojennym nie jest osi¹gniê-
cie okre�lonej linii lecz fizycz-
ne zniszczenie przeciwnika.
Dlatego te¿ przygotowa³em,
tymczasem tylko na wscho-
dzie, zbrojne oddzia³y SS i
wyda³em im rozkaz zabijania
bez lito�ci i bez mi³osierdzia
mê¿czyzn, kobiet i dzieci pol-
skiej mowy i polskiego pocho-
dzenia. Tylko w ten sposób
zdobêdziemy potrzebn¹ nam
przestrzeñ ¿yciow¹... Polska
bêdzie wyludniona i zasiedlo-
na Niemcami.�

Z tych w³a�nie przyczyn
Niemcy od 1-go wrze�nia pro-
wadzili z Polakami wojnê o
charakterze totalnym, terro-
rystycznym i ludobójczym,
rozstrzeliwuj¹c masowo lud-
no�æ cywiln¹ i jeñców wojen-
nych.

Ale s³u¿¹ca Niemcom w³a-
dza w Polsce udaje, ¿e tego
nie wie. Bredzi o wybuchu II
wojny �wiatowej i nic nie
mówi o agresji Niemiec na
Polskê. Nie mówi tak¿e o
dzia³alno�ci godnego nastêp-
cy Hitlera - kanclerza
Schrödera wielkiego zwolen-
nika bambardowañ Jugos³a-
wii przez NATO. Bra³ on
udzia³ 3 wrze�nia br. - z oka-
zji rocznicy napadu Niemiec
na Polskê - w berliñskim
zgromadzeniu Zwi¹zku Wy-
pêdzonych. Powiedzia³ tam,
¿e powrót Niemców do
wschodnich landów niemiec-
kich czyli polskich Ziem Za-
chodnich to tylko kwestia cza-
su, kiedy Polska i Czechy
wejd¹ do Unii Europejskiej,
zapewniaj¹cej wszystkim
swobodê dowolnego osiedla-
nia siê. Schröder mówi³: �Nie
dra¿nijcie ofiary, która sama
siê pcha w nasze rêce. Za-
wierzcie mej metodzie, ja
wam dostarczê wschodnie
landy w taki sposób, ¿e ich
dzisiejsi administratorzy czy-
li Polacy bêd¹ nam jeszcze
wdziêczni, ¿e zostali wreszcie
Europejczykami.� Sposób, w
jaki chce neohitlerowiec
Schröder daæ �l¹sk, Wielko-

polskê i Pomorze Niemcom,
to zainstalowanie w Polsce
w³adzy proniemieckiej, to
przejmowanie przez Niem-
ców polskich banków, fabryk
i ziemi, to przyjêcie Polski do
Unii Europejskiej gwarantu-
j¹cej w³¹czenie naszych Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych do
Niemiec. Schröder mo¿e zre-
alizowaæ swój antypolski plan
tylko przy pomocy zdrajców i

obcych rz¹dz¹cych Polsk¹. To
oni pchaj¹ Polskê w niemiec-
kie rêce.

Dlatego je�li kto� d¹¿y do
integracji Polski z Uni¹ Eu-
ropejsk¹, jest albo wrogiem,
albo zdrajc¹ na us³ugach
Niemców, albo g³upcem. S¹
nawet tacy g³upi pos³owie,
którzy mówi¹ o uzdrowieniu
Unii Europejskiej przez wej-
�cie do niej Polski katolickiej.
Jest to taka sama prawda,
jakby Polska przy³¹czona
przez Hitlera do Niemiec
mog³a je uzdrowiæ.

Tym bardziej wiêc czcijmy
pamiêæ tych m¹drych i kocha-
j¹cych Polskê Polaków, któ-
rzy 1-go wrze�nia 1939 roku
rozpoczêli z niemieckim agre-
sorem walkê, którzy 2-go pa�-
dziernika 1944 roku zmusze-
ni byli zakoñczyæ walkê z
Niemcami w Powstaniu War-
szawskim, którzy w 1945
roku przywrócili Polsce Zie-
mie Zachodnie i Pó³nocne.

¯eby tych ziem nie straciæ,
trzeba zmieniæ w³adzê. Nie
uda³o siê to w wyborach pre-
zydenckich, ale musi siê udaæ
w wyborach parlamentar-
nych. Byle by tylko Naród do
tego czasu zm¹drza³.

Nie bêdzie to wcale takie
³atwe, bowiem ogó³ Polaków
bardziej wierzy mediom, ni¿
rzeczywisto�ci. Zatem og³u-
pienie ro�nie. Pamiêtajmy, ¿e
wiêkszo�æ dziennikarzy pra-
sowych, radiowych i telewi-
zyjnych w Polsce to op³acani
przez Zachód agenci i zwolen-
nicy Unii Europejskiej i
NATO. Oni nie informuj¹
obiektywnie o Unii, lecz w

k³amliwy sposób agituj¹ za
Uni¹. Takimi s³ugusami re-
¿ymu nie byli nawet dzienni-
karze komunistyczni. Dzien-
nikarze solidarno�ciowi, pod
pozorem wolno�ci s³owa i
prawdy, potrafi¹ skutecznie
m¹ciæ Polakom w g³owie.
M¹cili równie¿ kandydaci na
Prezydenta.

Na spotkaniu wyborczym
20 wrze�nia br. w kinie Pra-
ga w Warszawie, kandydat na
Prezydenta Jan £opuszañski
wprawdzie przeciwstawia³
siê Unii Europejskiej, ale by³
zwolennikiem zachowania
przez Polskê wierno�ci wobec
NATO, skoro ju¿ tam nasz
Kraj siê znalaz³. £opuszañski
ubolewa³, ¿e NATO z paktu
obronnego przekszta³ci³o siê
w pakt agresywny, i pope³ni-
³o zbrodnie w Jugos³awii, ale
jednak Polska musi mu byæ
wierna. Co wiêcej - Polska
bêd¹c w NATO mo¿e dokonaæ
jego uzdrowienia - mówi³ £o-
puszañski, my�l¹c pewnie o
cudownym uzdrowieniu. Ca³e
szczê�cie, ¿e w takie cuda nie
wierzy³a Armia Krajowa i nie
próbowa³a uzdrawiaæ SS i
Wehrmachtu. Bo prawda jest
prosta - skoro siê wesz³o miê-
dzy bandytów, to trzeba byæ

bandyt¹. Skoro Polska wesz³a
do zbrodniczego NATO, to te¿
musi pope³niaæ zbrodnie.
Skoro Polska nie chce pope³-
niaæ zbrodni, to musi wyst¹-
piæ z NATO. ¯adne inne g³u-
pie rozwi¹zania nie wchodz¹
w rachubê.

Obecny na spotkaniu z
£opuszañskim biskup Kra-
szewski tak na to wszystko
powiedzia³: �Naród Polski

jest tak g³upi, ¿e daje siê
manipulowaæ przez rz¹dz¹-
cych. A przecie¿ wiadomo, kto
Polsk¹ rz¹dzi. Polacy tak
zg³upieli, ¿e pozwalaj¹ sobie
wszystko zabieraæ, ¿e pozwa-
laj¹ na z³odziejsk¹ wyprzeda¿
obcokrajowcom ca³ej Polski.
Najwy¿szy ju¿ czas, by Naród
Polski opamiêta³ siê i zm¹-
drza³ oraz zrozumia³ co siê z
nim dzieje, kto nim rz¹dzi i
steruje. Bo inaczej Polska zgi-
nie.� Biskup Kraszewski za te
s³owa dosta³ wielkie oklaski
�wiadcz¹ce o tym, ¿e obecni
na spotkaniu Polacy ju¿ wie-
dz¹ o swojej totalnej g³upocie.
Szkoda tylko, ¿e biskup Kra-
szewski nie powiedzia³, kto
og³upi³ ten niegdy� m¹dry
Naród Polski i zamieni³ Po-
laków w zbiorowisko naiw-
niaków i politycznych idio-
tów. W ka¿dym razie stan ten
znakomicie u³atwia Zachodo-
wi i jego s³ugusom rz¹dz¹cym
Polsk¹ niszczenie naszego
wspania³ego i bogatego Kra-
ju.

Polacy! Czas skoñczyæ z
narodow¹ g³upot¹! Czas orga-
nizowaæ Samoobronê Narodo-
w¹! Czas stawiaæ zdecydowa-
ny opór w³adzy, która rz¹dzi
bez przyzwolenia spo³eczne-

go, która sprzedaje i niszczy
Polskê, wpêdzaj¹c miliony
Polaków w nêdzê.

Daj¹ nam przyk³ad inne
Narody maj¹ce do�æ ludobój-
czego globalizmu, którego
czê�ci¹ jest solidarno�ciowy
kapitalizm w Polsce. �wiad-
cz¹ o tym demonstracje w
Pradze w dniach 25-27 wrze-
�nia br. przeciwko obradom
Banku �wiatowego i Miê-
dzynarodowego Funduszu
Walutowego.

Tym bardziej trzeba siê
zdecydowanie przeciwstawiæ
zamykaniu szkó³, szpitali,
kopalñ i fabryk, zwalnianiu
ludzi z pracy i wyrzucaniu z
mieszkañ, sprzedawaniu ob-
cokrajowcom zak³adów pracy,
banków i ziemi. Trzeba sta-
nowczo wyst¹piæ z NATO i
przeciwstawiæ siê wej�ciu
Polski do Unii Europejskiej.
Gdziekolwiek obcokrajowcy
rabuj¹ polski maj¹tek, gdzie-
kolwiek wyrzuca siê Polaków
z pracy i z mieszkañ, gdzie-
kolwiek Polsce i Polakom
dzieje siê krzywda, trzeba
powo³ywaæ Komitety Samo-
obrony Narodowej. Taki Ko-
mitet musi powstaæ w Hucie
Sêdzimira w Krakowie, z któ-
rej w³adza chce wyrzuciæ 8
tysiêcy pracowników. Komi-
tet Samoobrony Narodowej
trzeba powo³aæ w Hucie Sta-
lowa Wola, z której w³adza
chce wyrzuciæ ponad tysi¹c
pracowników. Takie Komite-
ty musz¹ powstaæ tam, gdzie
Niemcy wykupuj¹ polsk¹ zie-
mie i polskie fabryki.

Powstaj¹cym Komitetom
Samoobrony Narodowej mo¿e
patronowaæ Polska Wspólno-
ta Narodowa. Jako partia
polityczna mamy mo¿liwo�ci
sprawnego i skutecznego re-
prezentowania interesów Ko-
mitetów Samoobrony Naro-
dowej. Ich cz³onkowie, bro-
ni¹cy Polski i konkretnych
Polaków, mog¹ staæ siê kan-
dydatami na pos³ów do Sej-
mu w nadchodz¹cych wybo-
rach.

Pañstwo solidarno�ciowo -
kapitalistyczne, zamiast
przyczyniaæ siê do rozwoju
gospodarki i dobrobytu Naro-
du prowadzi do bezrobocia,
ubóstwa, utraty w³asno�ci
narodowej i upadku we
wszelkich dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego. Trzeba zast¹piæ
je zupe³nie nowym pañ-
stwem. Twórzmy wiêc Pañ-
stwo Polskie Narodowe - no-
woczesne, niepodleg³e i spra-
wiedliwe spo³ecznie.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Dokoñczenie ze strony 1

Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
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Zachodni eksperci zgodnie
potwierdzaj¹, i¿ Polska sta³a
siê rajem aferzystów. Podano
nawet sejmowy cennik - do-
tycz¹cy sum, jakie trzeba
wy³o¿yæ celem zablokowania
konkretnej reformy lub prze-
forsowania ustawy z odpo-
wiednimi lukami prawnymi...
Przeciêtny obywatel nie zna
siê na zawi³o�ciach strategii
ekonomicznej i kruczkach
prawnych, które pozwalaj¹
na �legalne� zgarnianie
ogromnych pieniêdzy, zdoby-
wanie za bezcen maj¹tku na-
rodowego itd. Tylko czasem
us³yszy o tym, ¿e kto� tam
kupi³ na przyk³ad upad³e
przedsiêbiorstwo za 300 mi-
lionów, potem maszyny sprze-
da³ za trzy miliardy - robot-
ników wyrzuci³ na bruk, a
budynki odst¹pi³ za miliard
spó³ce zagranicznej itd... Nie
da siê poci¹gn¹æ do odpowie-
dzialno�ci ministra, który
swoimi podpisami zrujnowa³
pó³ kraju: przecie¿ on dzia³a³
zgodnie z prawem i upraw-
nieniami (!!!) Co gorsza, za-
znacza siê tu gro�na znieczu-
lica obywatelska: teraz ludzie
wzruszaj¹ ramionami i ze
�miechem wspominaj¹ obu-
rzenie opinii publicznej z lat
80-tych, gdy jaki� wicemini-
ster przyj¹³ w prezencie sa-
mochód, albo s³ynny szef gier-
kowskiego Komitetu ds. Ra-
dia i Telewizji wypo¿yczy³ so-
bie jacht i helikopter, tudzie¿
urz¹dzi³ luksusow¹ saunê na
zapleczu gabinetu.

Jeszcze (na szczê�cie)
gniew obywatelski daje o so-
bie znaæ, gdy wiêksza grupa
ludzi zostanie uderzona bez-
po�rednio i bole�nie - gdy
gdzie� sprzedaj¹ by³y hotel
robotniczy (bêd¹cy obecnie
jedynym mieszkaniem dla
bezrobotnych) - albo likwidu-
j¹ szko³ê, o�rodek zdrowia,
czy zak³ad produkcyjny bêd¹-
cy podstaw¹ materialnej eg-
zystencji dla miasteczka lub
powiatu. Niestety - takie po-
jedyncze ogniska protestu ³a-
two mo¿na st³amsiæ lub �za-
bajerowaæ� kolejnymi obietni-
cami przys³owiowych gruszek
na wierzbie! Jak na razie - na
krótki dystans (i tylko na
papierze) �wygrywaj¹� wiêk-
sze grupy - czasem s¹ to ko-
lejarze, górnicy, nauczyciele,
pielêgniarki... Ale przy bra-

ku koordynacji i autentycznej
solidarno�ci - te �sukcesy�
obracaj¹ siê w klêskê, gdy¿ na
przys³owiowy och³ap dla jed-
nej grupy - musz¹ byæ okro-
jone dobra drugiej, wiêc b³êd-
ne ko³o krêci siê dalej i wszy-
scy coraz bardziej jeste�my
�do ty³u�! Czy musi tak byæ?
Ostatnio ekonomista Bugaj
powiedzia³, ¿e skoro obni¿y-
my podatki od paliwa - to
musimy zastanowiæ siê, gdzie
je podwy¿szyæ... Niestety -
go�æ zapomnia³ o najwa¿niej-
szym problemie: Kto Polskê
odda³ na pastwê rodzimych i
zagranicznych szabrowni-
ków? Kto da³ woln¹ i niekon-
trolowan¹ rêkê �rekinom� fi-
nansjery i wszelakich brud-
nych interesów? Kto pozwo-

li³ na to, ¿eby fortuny nowo-
bogackich ros³y na gospodar-
ce autetycznie rabunkowej?
Kto pobiera horrendalne pro-
wizje za niszczenie Kraju i
Narodu? Kto sobie i kolesiom
te prowizje przydzieli³?

Pewien dziennikarz na
spotkaniu w krakowskiej
�Ku�nicy� rzek³, i¿ obecni po-
litycy dziel¹ siê na �trupoja-
dów� i �ludo¿erców�. To zna-
czy, ¿e jedni bez opamiêtania
eksploatuj¹ motyw Katynia
(przy okazji tuszuj¹c wspo-

mnienia o Birkenau), a dru-
dzy zapatrzeni w buchalteryj-
ne kolumny cyfr, z otwart¹
pogard¹ odnosz¹ siê do ubo-
¿ej¹cych rzesz Polaków, tu-
dzie¿ ca³kowicie ignoruj¹ dra-
matyczne pytanie: Odbieracie
nam wszystkie �wiadczenia i
gwarancje - kiedy odbierzecie
prawo do ¿ycia? Jedno jest
tylko pewne: je�li projektan-
ci �dziurawej� ustawy dosta-
li od zagranicznego czy kra-
jowego �sponsora� na przy-
k³ad milion z³otówek lub do-
larów - to z Polski �odp³yn¹³�
co najmniej miliard. Tajem-
nic¹ poliszynela jest fakt, ¿e
stan zad³u¿enia Polski w ban-
kach zachodnich jest obecnie
gro�niejszy, ni¿ w roku 1980

- gdy¿ kraj jest bardziej zruj-
nowany!

Jednak najbardziej
�grzmi¹ca� retoryka nie po-
mo¿e, gdy brakuje konkretnej
recepty technicznej: przed
kim siê broniæ, jak siê broniæ
- i jak tê samoobronê organi-
zowaæ? Otó¿ decydenci w
pierwszym rzêdzie s¹ odpo-
wiedzialni za stan istniej¹cy
i przysz³y - wiêc od nich trze-
ba zacz¹æ. Kolejne wybory
parlamentarne s¹ blisko - a
wiêc nie podpisujmy ¿adnych

list i nie dajmy ¿adnych g³o-
sów w ciemno! Nie s³uchajmy
¿adnych obietnic na s³owo -
tylko ¿¹dajmy zobowi¹zañ
jasnych i rzeczowych! Kon-
kretnie - podpisujmy siê tyl-
ko pod tak¹ kandydatur¹ do
Sejmu lub Senatu, gdzie ama-
tor przysz³ej w³adzy napisze
jasno: �Ja, ....................
........................... Obywatel
RP, kandyduj¹cy do Sejmu
(Senatu) kadencji ........ zobo-
wi¹zuje siê konsekwentnie
zrealizowaæ cele takie, a ta-
kie ... Nad wszystkimi kwe-
stiami zobowi¹zuje siê g³oso-
waæ tylko jawnie - aby moja
wiarygodno�æ by³a wiadoma
wszystkim we wszelkich mo¿-
liwych okoliczno�ciach... Je-
�li zawiodê oczekiwania lub
nie spe³niê obietnic - to zre-
zygnujê z mandatu i oddam
siê do dyspozycji moich Wy-
borców ... Nie traktujê dzia-
³alno�ci publicznej jako oka-
zji do zdobycia fortuny, wiêc
ustawowe prowizje lub uzna-
niowe premie przyjmê jedy-
nie w przypadku polityczne-
go sukcesu ...� Jasne jest, ¿e
ci kandydaci, którzy uchyla-
j¹ siê od takich deklaracji i
umów lub je potêpiaj¹ - tym
samym z góry daj¹ do zrozu-
mienia, ¿e chc¹ wyborców po
prostu �or¿n¹æ� i tyle! Ciê¿ko
jest zadecydowaæ - kogo ob-
darzyæ mandatem deputowa-
nego. Jeszcze wa¿niejsze jest
zagadnienie vice versa: Jakie
�rodki dzia³ania podj¹æ - aby
ten mandat mo¿na by³o ode-
braæ, gdy deputowany nas
okpi? Do dyspozycji s¹ meto-
dy notarialno-prawne lub zor-
ganizowane �rodki cywilnego
nacisku spo³ecznego, a naj-
lepsze jest jedno z drugim
³¹cznie.

Oczywi�cie - taka umowa
jest rodzajem �miecza Damo-
klesa�. Tylko bardzo mocni,
kompetentni pos³owie lub fa-
chowi ministrowie wygraj¹
swoj¹ stawkê. Tu nie bêdzie
miejsca na wysoko p³atn¹ fu-
szerkê czy infantylne gadul-
stwo parlamentarne i dema-
gogiczne awantury. Nie g³o-
sujemy na stronnictwo poli-
tyczne ani na piêkne has³o -
tylko konkretnego i fachowe-
go cz³owieka, oferuj¹cego re-
alny program i gotowego re-
alizowaæ swoje przyrzeczenia!
Nie dajmy siê nabraæ na ¿ad-
ne obietnice - tylko pytajmy i

dociekajmy, sk¹d facet lub
bojowa dama przysz³a - co
robi³a do tej pory i z jakimi
efektami! Jak na razie, nie
ma ustawowych podstaw do
stawiania takich wymagañ -
ale uczciwego cz³owieka po-
znajemy po tym, ¿e postêpu-
je sprawiedliwie nawet wte-
dy, gdy prawo tego nie wyma-
ga! (Tak samo najwiêkszego
drania poznajemy po tym, ¿e
swoje ³ajdactwa zawsze reali-
zuje zgodnie z �dziurawym�
prawem).

Tyle mo¿na powiedzieæ na
temat �ABC Wyborcy�. Za-
wsze jednak istnieje ryzyko,
¿e do w³adzy dorwie siê ko-
lejna generacja hochsztaple-
rów, oszustów, cynicznych
graczy, bezmy�lnych choæ
efektownych gadu³ów - lub
�nawiedzonych� utopistów, a
czasem ludzi nawet dobrych,
tylko po prostu g³upich. Có¿
maj¹ robiæ zawiedzeni wybor-
cy, gdy poczuj¹ przys³owiowy
nó¿ na gardle? Wtedy trzeba
bêdzie powtórzyæ scenariusz
z roku 1980-go, tylko w for-
mie lepiej przemy�lanej i zor-
ganizowanej. Niczego nie
trzeba demolowaæ, nikomu
nie nale¿y groziæ i nikogo sta-
wiaæ pod przys³owiowy mur.
Natomiast mo¿na przejmo-
waæ zak³ady, ustanawiaæ w³a-
sne samorz¹dy zak³adowe i
terytorialne. Jest tylko jeden
warunek: protestuj¹cych i
dzia³aj¹cych musi byæ wiêcej,
ni¿ zdolne s¹ pomie�ciæ wiê-
zienia! Jeszcze lepiej w zanie-
dbanym wojsku i �le op³aca-
nej policji mieæ cichych, ale
oddanych przyjació³. Co z
tego wynika na dzieñ dzisiej-
szy? A no, dzi� mo¿na zaape-
lowaæ do tych izolowanych
grup, które na razie desperac-
ko i samotnie protestuj¹ prze-
ciw nadu¿yciom i patologii -
aby zaczê³y koordynowaæ
swoje poczynania. Je�li wiêc
gdziekolwiek w Polsce grupa
ludzi broni zagro¿onej szko-
³y, uczelni, szpitala, firmy ry-
backiej, o�rodka zdrowia czy
innego obiektu - albo buntu-
je siê przeciw arogancji jakie-
go� prezesa, wojewody czy
innego decydenta, ewentual-
nie broni cz³owieka sprawie-
dliwego (i przez to szykano-
wanego przez System) - ju¿ de
facto jest w lokalnym Komi-
tecie Samoobrony Narodowej!
Ludzie broni¹cy podstaw
swojej egzystencji lub po pro-
stu godno�ci - musz¹ wresz-
cie zdaæ sobie sprawê ¿e nie
s¹ sami i zorientowaæ siê ilu
ich jest - aby mogli poznaæ
swoj¹ potencjaln¹ si³ê dzia³a-
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rz¹dkowaæ region obcym in-
teresom.

Ostatnie dziesiêciolecie
zaprezentowa³o �wiatu naj-
brutalniejsze przyk³ady tej
drapie¿nej polityki. NATO z
jego g³ówn¹ si³¹ - USA, po-
wa¿nie naruszy³y elementar-
ne normy prawa miêdzynaro-
dowego, narzucaj¹c swoj¹
wolê wiêkszo�ci pañstw ba³-
kañskich. Zainstalowa³y siê
one w Macedonii, Bo�ni i Her-
cegowinie, przekszta³caj¹c je
w swój protektorat. Niezale¿-
n¹ pozosta³a praktycznie tyl-
ko Federacyjna Republika
Jugos³awia.

Aby zdobyæ ekonomiczne i
polityczne panowanie nad
S³owiañszczyzn¹ rozpoczêto
bez wypowiedzenia, nie-
usankcjonowan¹ przez ONZ,
wojnê przeciw dumnemu i
niezale¿nemu narodowi Ju-
gos³awii wywieraj¹c nañ
ogromny nacisk.

Pos³uguj¹c siê wyduma-
nym pretekstem i k³am-
stwem, ¿e chc¹ oni uratowaæ
ludno�æ albañsk¹ od czystki
etnicznej, faktycznie rozpo-
czêli okupacjê Kosowa i Me-
tohji i sami zaczêli prowadziæ
politykê czystki ludno�ci
serbskiej. Wypêdzili setki ty-
siêcy serbskich obywateli z
ich w³asnych domów, zabili
tysi¹ce mê¿czyzn, kobiet i
dzieci., stosuj¹c rakiety, bom-
by kasetowe i zubo¿ony uran.
By³y bombardowane domy
mieszkalne, szko³y, szpitale,
budynki administracyjne,
obiekty gospodarcze i mosty.
Zosta³o niebezpiecznie ska¿o-

ne na wiele lat �rodowisko.
Jednym s³owem dopuszczono
siê ciê¿kich przestêpstw prze-
ciw pokojowi i ludzko�ci. Ist-
niej¹ powa¿ne obawy, ¿e to co
dzieje siê w Jugos³awii, jutro
mo¿e równie¿ dotkn¹æ inne
pañstwa na Ba³kanach i
mo¿e siê zdarzyæ w innych
miejscach na kuli ziemskiej.

My przedstawiciele spo-
³eczno�ci ró¿nych pañstw
Europy i �wiata zwracamy
siê do wszystkich - do naro-
dów pañstw NATO i do in-
nych narodów, do wszystkich
ludzi dobrej woli z apelem:
Powstrzymaæ si³y z³a! Po³o¿yæ
kres polityce dyktatu nad na-
rodami! Przestrzegaæ praw
wszystkich narodów do decy-
dowania o w³asnym losie!

Ocena wewnêtrznych pro-
blemów innych krajów, po-
winna opieraæ siê nie tylko na
rzekomych dobrych inten-
cjach, ale przede wszystkim
na zasadach statutu ONZ!
¯¹damy, ¿eby NATO zanie-
cha³o swojej dzia³alno�ci jako
organizacja wojskowa! ̄ adne
pañstwo nie mo¿e uzurpowaæ
sobie prawa bycia sêdzi¹ i
ustanawiania gdziekolwiek
�nowego porz¹dku �wiatowe-
go�, odpowiadaj¹cego wy³¹cz-
nie jego interesom!

W rejonie Ba³kanów nie-
zbêdn¹ jest w wiêkszym stop-
niu polityka powstrzymania
siê od interwencji. Ten nie-
spokojny region powinien
przestaæ byæ zagro¿eniem po-
koju �wiatowego! Niech ¿yje
pokój na Ba³kanach! Niech
¿yje pokój na ca³ym �wiecie!

przez Zwi¹zek Bia³oruskich,
¯ydowskich Stowarzyszeñ i
Organizacji oraz Spo³eczny
Zwi¹zek ¯ydów-weteranów i
Inwalidów Wojennych, które
za¿¹da³y uznania za �nie-
zgodne z rzeczywisto�ci¹, na-
ruszaj¹ce cze�æ, godno�æ i
honor zawodowy ich organi-
zacji oraz naruszaj¹ce kon-
stytucyjne prawo do przyna-
le¿no�ci narodowej� informa-
cje zamieszczone w ksi¹¿ce
�Wojna wed³ug zasad pod³o-
�ci�. Takich informacji do-

strzegli oni w jednostronico-
wym wstêpie i dwustronico-
wym pos³owiu - dziesiêæ.
W�ród nich na przyk³ad
stwierdzenie autorów, ¿e
�trzydzie�ci piêæ milionów
Rosjan, Bia³orusinów i Ukra-
iñców znalaz³o siê nie ze swo-
jej winy za granic¹, mieszka-
j¹c we w³asnym niegdy� pañ-
stwie i poddawanych jest wie-
lu upokorzeniom i asymila-
cji�, a tak¿e zaklêcie - apel:
�Wiedzcie, ¿e nasi wrogowie
za podstawowe narzêdzie
uwa¿aj¹ k³amstwo, obmowê
i przekupstwo. Nie dajcie siê
skusiæ, nie ulegajcie prowoka-
cji�. Ze wszystkim innym co
znajduje siê w prawie 500
stronicowym tomie oskar¿y-
ciele nie mogli siê nie zgodziæ.
By³o jednak jeszcze jedno

kuriozalne oskar¿enie, w któ-
rym skar¿¹cy domaga³ siê,
aby jego sprawê rozpatrzyæ
jednocze�nie ze spraw¹ ¿y-
dowskich organizacji i stowa-
rzyszeñ, a  mianowicie Jakub
Gutman. Domaga³ siê on
uznania  �za niezgodne z rze-
czywisto�ci¹ i naruszaj¹ce
jego cze�æ i godno�æ jako cz³o-
wieka - ¯yda i z przekonania
syjonisty, nastêpuj¹ce infor-
macje, opublikowane w ksi¹¿-
ce �Wojna wed³ug zasad pod-
³o�ci�... (tu wymienionych jest
50 punktów). W�ród piêædzie-

siêciu podanych przez niego
�informacji� znalaz³y siê nie
tylko poszczególne sformu³o-
wania jak np., ¿e �Ameryka
opanowana jest przez wroga
wewnêtrznego - ¿ydowskie
lobby� i �Pod frazeologi¹ de-
mokracji kryje siê jasno za-
rysowany plan d¹¿enia ¿ydo-
stwa do panowania nad �wia-
tem�, ale i  ca³e utwory, takie
jak �Protoko³y  mêdrców Sy-
jonu� i �Katechizm ¯yda w
ZSSR�. O ile te dwie ¿ydow-
skie organizacje ¿¹da³y tylko
wycofania ksi¹¿ki ze wszyst-
kich punktów sprzeda¿y i
opublikowania w gazecie �Ra-
dziecka Bia³oru�� sprostowa-
nia, o tyle oskar¿yciel Gut-
man ¿¹da³ opublikowania
�wyroku� w tej sprawie, (któ-
rego jak mo¿na siê domy�laæ

by³ pewien) w gazetach nie
tylko bia³oruskich ale i rosyj-
skich. Oprócz tego domaga³
siê w charakterze wyrówna-
nia strat moralnych, mate-
rialnego zado�æuczynienia  od
wydawnictwa �Inicjatywa
Prawos³awna� w wysoko�ci
300 milionów rubli bia³oru-
skich, a od drukarni jeszcze
30 milionów. Oskar¿yciela nie
przekonywa³o to, ¿e materia-
³y w ksi¹¿ce �Wojna wed³ug
zasad pod³o�ci� to oryginalne
dokumenty, zaczerpniête z le-
galnej prasy. Praktycznie
wszystkie by³y ju¿ publiko-
wane tak¿e w �cywilizowa-
nych� krajach.
Co wiêcej, podstawowa ich
czê�æ dotyczy zró¿nicowanej
problematyki, tak¿e proble-
mów powsta³ych w procesie
tworzenia Zwi¹zku Rosji i
Bia³orusi, rozszerzania
NATO na wschód, Czarnobyl-
skiej tragedii, ostatniej woj-
ny czeczeñskiej, wp³ywu de-
strukcyjnych sekt i wielu in-
nych. Na przyk³ad duchowny
Aleksander Szargunow z
gniewem mówi w niej o nie-
godziwcach, organizuj¹cych
w Wielkim Mane¿u wystawê
pod tytu³em �M³ody bezbo¿-
nik�, politolog Miko³aj Sergie-
jew analizuje, czy �mo¿liwa
jest zbrojna interwencja na
Bia³orusi�, Andriej Pietrow
wskazuje  na tych, którzy pró-
buj¹ wp³ywaæ na prezydenta
£ukaszenkê, przeciwników
Zwi¹zku Rosji i Bia³orusi,
mówi o tak zwanej opozycji
antysystemowej, o cz³onkach
Klubu Rotary w administra-
cji prezydenta i innych struk-
turach pañstwowych.  W
ksi¹¿ce przedstawione s¹
prace znanych rosyjskich fi-
lozofów i publicystów, takich
jak Iwan Iljin, Oleg P³atonow,
Sergiej Kara-Murza, a tak¿e
wypowiedzi pisarza ¿ydow-
skiego Edwarda Topola o roli
¿ydowskich oligarchów, ale
nigdzie s³owem nie wspomi-
na  siê wypowiedzi, czy na-
zwisk tych, którzy zwrócili siê
z oskar¿eniem w sprawie
�obrony ich czci i honoru za-
wodowego� ...

W czasie procesu obroñca W.
L. Aku³ow zwróci³ uwagê, ¿e
jest to �najdziwniejszy proces
w praktyce s¹downiczej. Pro-
ces w którym nie ma ani po-
woda, ani pozwanego, ani
przedmiotu sprawy, gdy¿
oskar¿enie odwo³uje siê do
artyku³u 153 G.P.K. Republi-
ki Bia³oru�. Tymczasem od-
powiedzialno�æ z wskazanego

artyku³u mo¿e mieæ miejsce
tylko w tych przypadkach: (1)
kiedy naruszony jest honor
zawodowy osoby prawnej, (2)
kiedy naruszona jest cze�æ,
godno�æ i honor zawodowy
osoby fizycznej, to jest obywa-
tela. Natomiast ani w ksi¹¿-
ce, ani przedmowie ani pos³o-
wiu do niej nie ma ¿adnych
informacji o �Zwi¹zku Bia³o-
ruskich ¯ydowskich Organi-
zacji Spo³ecznych�, ani o �Bia-
³oruskim Zwi¹zku ¯ydów In-
walidów i Weteranów�, nie
ma te¿ ¿adnych informacji o
cz³onkach tych organizacji. O
panu Gutmanie nie ma rów-
nie¿ ani s³owa.�

Mimo, ¿e s¹d oddali³ oskar-
¿enie, rozpêta³a siê kampania
prasowa przeciw autorom i
wydawnictwu, w której celu-
j¹ gazety �Radziecka Bia³o-
ru��, �Narodna Wola�, �Repu-
blika� i �Radio Swoboda�.
Kampania ta oczywi�cie prze-
kroczy³a granice Bia³orusi,
np. w³¹czy³a siê litewska ga-
zeta �Lietuvoje Ritas� i inne.

Istnieje na Bia³orusi pra-
wo dopuszczaj¹ce krytykê,
zapewniaj¹ce wolno�æ prasy,
jest deklaracja ONZ o pra-
wach cz³owieka, gdzie jest
mowa o prawie do otrzyma-
nia informacji, wolno�ci su-
mienia i posiadania politycz-
nych przekonañ. Czy¿by to
mia³ byæ powrót starej cenzu-
ry w nowym opakowaniu.

(Red.)
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w naszej polityce s³owiañ-
skiej, ¿e os³abianie narodo-
wych Pañstw ba³kañskich
potêguje rywalizacjê impe-
rialnych Pañstw o dominacjê
na Ba³kanach. Stwarza to
sta³e zagro¿enie pokoju, a za-
tem i bytu narodowo-pañ-
stwowego w tym rejonie Eu-
ropy. Jest wiêc równie¿ rze-
cz¹ oczywist¹, ¿e pokój na
Ba³kanach mo¿e zagwaranto-
waæ tylko struktura mocnych
i suwerennych ba³kañskich
Pañstw narodowych, które z
racji swej si³y i samodzielno-
�ci zniwecz¹ raz na zawsze
wszelk¹ rywalizacjê Pañstw
imperialnych o udzia³ w ko-
lonizacji Pó³wyspu Ba³kañ-
skiego. Tak¹ suwerenn¹ i
mocn¹ strukturê pañstwow¹
mo¿e powo³aæ na Ba³kanach
tylko S³owiañszczyzna, przy
poparciu zainteresowanej
tym problemem Grecji. Tak¹
udan¹ prób¹ przezwyciê¿enia
rozdrobnienia i s³abo�ci ba³-
kañskich struktur pañstwo-
wych by³o utworzenie po I

wojnie �wiatowej mocnej Ju-
gos³awii, jednocz¹cej - poza
Narodem bu³garskim -
wszystkie Narody s³owiañ-
skie Pó³wyspu Ba³kañskiego.

Dzisiaj o wp³ywy na Ba³-
kanach walcz¹ zrzeszone w
NATO i Unii Europejskiej
takie Pañstwa jak USA,
Niemcy, Turcja, W³ochy, Wiel-
ka Brytania i Francja. Wal-
ka tych Pañstw o Ba³kany
jest czê�ci¹ szerszego proce-
su, zmierzaj¹cego do panowa-
nia USA i jego totalitarnego
globalizmu nad ca³ym �wia-
tem. W tym szerokim proce-
sie swój specjalny udzia³
maj¹ Niemcy d¹¿¹ce do uzy-
skania tego, co straci³y po II
wojnie �wiatowej. Narzêdzia-
mi tego procesu opanowywa-
nia �wiata jest NATO i Unia
Europejska, których ekspan-
sja na Wschód nasila siê co-
raz bardziej.

W d¹¿eniu USA do �wia-
towej dominacji, opanowanie
Ba³kanów ma zasadnicze
znaczenie. Chodzi mianowi-
cie o uzyskanie kontrolowa-

nego przez NATO zwartego
terytorium od Hiszpanii do
Turcji, zapewniaj¹cego USA
wy³¹czne panowanie na Mo-
rzu �ródziemnym. Chodzi
równie¿ o ca³kowite zniszcze-
nie wszelkich zwi¹zków Ro-
sji ze s³owiañskimi Pañstwa-
mi ba³kañskimi, które pozba-
wione rosyjskiego sojusznika
stan¹ siê ³atwym ³upem Za-
chodu. Chodzi tak¿e o izola-
cjê Rosji od po³udnia i stwo-
rzenie dla niej - obok zachod-
niego - równie¿ po³udniowe-
go frontu zagro¿enia.

Realizacja tych imperial-
nych celów USA na Ba³ka-
nach wymaga³a ponownego
rozdrobnienia i os³abienia
struktur pañstwowych czyli
rozbicia najsilniejszego i sa-
modzielnego Pañstwa tego
rejonu. Takim Pañstwem
by³a i nadal jest s³owiañska
Jugos³awia. Przeszkadza³a
ona planom Zachodu tym bar-
dziej, ¿e wraz ze s³owiañsk¹
Bu³gari¹ rozwa¿a³a po II woj-
nie �wiatowej mo¿liwo�æ po-
³¹czenia siê  w Zwi¹zek Pañ-

stwa Bu³garskiego i Pañstwa
Jugos³owiañskiego.

Dlatego s³u¿by specjalne i
wojskowe oddzia³y terrory-
styczne Pañstw natowskich
sprowokowa³y w 1991 roku
wojnê w Jugos³awii. W jej
wyniku oderwano od Jugos³a-
wii S³oweniê, Chorwacjê, Bo-
�niê-Hercegowinê i Macedo-
niê. Poprzez pañstwowe roz-
drobnienie, Zachód przygoto-
wywa³ sobie warunki ³atwe-
go opanowania Ba³kanów.
Kiedy Niemców zachodnich i
wschodnich jednoczono w jed-
no Pañstwo, to w tym samym
czasie Serbów si³¹ rozdziela-
no na dwa odrêbne Pañstwa
- now¹ Jugos³awiê i Bo�niê-
Hercegowinê, byle tylko nie
zostawiæ na Ba³kanach moc-
nego i samodzielnego Pañ-
stwa. Ale wy³oniona z rozpa-
du starej Jugos³awii nowa
Jugos³awia by³a zbyt silna
dla Zachodu. Dlatego NATO
24 marca 1999 roku rozpoczê-
³o wojnê z Jugos³awi¹, by j¹
uzale¿niæ lub rozbiæ. Pretek-
stem by³a obrona Albañczy-
ków przed Serbami, którzy
rzekomo prze�ladowali ich w
serbskim Kosowie. Poniewa¿
Serbowie nie prze�ladowali
Albañczyków, tylko terrory�ci
albañscy z inspiracji NATO
zaczêli w 1997 roku zabijaæ
Serbów, to prawdziwych przy-
czyn wojny Zachodu z Jugo-
s³awi¹ nale¿y szukaæ w za-
chodnich planach opanowa-
nia Ba³kanów. Celem tej woj-
ny by³o zajêcie i zdominowa-
nie ca³ej Jugos³awii, a przy-
najmniej oderwanie od niej
Kosowa i Czarnogóry jako je-
dynego dostêpu do morza.
Ca³e bowiem pó³nocne wy-
brze¿e Morza �ródziemnego
i mórz do niego przyleg³ych
ma byæ baz¹ NATO - od Hisz-
panii do Turcji. Obszar ten
rozdziela jugos³owiañska
Czarnogóra. Z tej przyczyny
Zachód nadal planuje ode-
rwanie Czarnogóry od Jugo-
s³awii i przyjêcie jej do NATO,
wraz ze S³oweni¹, Chorwacj¹,
Bo�ni¹-Hercegowin¹, Alba-
ni¹, Macedoni¹, Rumuni¹ i
Bu³gari¹. Wtedy Turcja mo¿e
byæ takim zagro¿eniem dla
Bu³garii, jak Albania dla Ser-
bii. Wtedy od Bu³garii bêdzie
mo¿na oderwaæ jej po³udnio-
w¹ czê�æ pod pretekstem
prze�ladowania mniejszo�ci
tureckiej przez Bu³garów.

Jaki jest etniczno-kulturo-
wy charakter dzisiejszych

Ba³kanów? Na 10 Pañstw
ba³kañskich - 6 z nich to na-
rodowe Pañstwa s³owiañskie,
a mianowicie Bu³garia, Ma-
cedonia, Jugos³awia, Bo�nia-
Hercegowina, Chorwacja i
S³owenia. Dwa Pañstwa - Ru-
munia i Grecja - choæ nie s³o-
wiañskie, s¹ bliskie S³o-
wiañszczy�nie i kulturowo z
ni¹ zwi¹zane przez prawos³a-
wie. Wêgry, maj¹ce odrêbny
charakter etniczno-kulturo-
wy, s¹ jednak zwi¹zane ze
S³owiañszczyzn¹ wiêzami hi-
storycznymi, tradycjami
wspólnej walki z ekspansj¹
tureck¹ i niemieck¹. Jedynie
tylko Albania nie jest zwi¹-
zana ze S³owiañszczyzn¹. Co
wiêcej - sta³a siê narzêdziem
amerykañskiego globalizmu,
a zw³aszcza narzêdziem
NATO przeciwko s³owiañ-
skim Pañstwom ba³kañskim.

Z tych wzglêdów, przewa-
¿aj¹ce na Ba³kanach Narody
i Pañstwa s³owiañskie s¹
czynnikiem decyduj¹cym o
sytuacji w tym rejonie Euro-
py. Musz¹ siê jednak zorga-
nizowaæ w gospodarczej, po-
litycznej i wojskowej samo-
obronie. Wszystkie s³owiañ-
skie Pañstwa ba³kañskie, a
szczególnie Jugos³awia i Bu³-
garia, maj¹ naturalne zwi¹z-
ki z pozosta³ymi Pañstwami
s³owiañskimi, zw³aszcza z
Rosj¹ jako ich naturalnym so-
jusznikiem w historycznej
walce z Turcj¹ i z Niemcami.
Dlatego pokój na Ba³kanach
zale¿y g³ównie od S³owiañsz-
czyzny i stopnia jej sojuszni-
czego zorganizowania.

Zrodzona po I wojnie �wia-
towej idea jednoczenia ba³-
kañskich S³owian w jedno
Pañstwo o nazwie Jugos³awia
- co oznacza Po³udniowa S³o-
wiañszczyzna - jest aktualn¹
ide¹ godn¹ na�ladowania nie
tylko na Ba³kanach ale w ca-
³ej S³owiañszczy�nie. Ta Po-
³udniowa S³owiañszczyzna
czyli Ba³kañska S³owiañsz-
czyzna mia³a po II wojnie
�wiatowej zjednoczyæ siê w
Zwi¹zek Bu³garii i Jugos³a-
wii. Kiedy za� NATO dokona-
³o w 1999 roku bestialskiej
agresji na Jugos³awiê, jej
przywódcy wysunêli trafn¹
koncepcjê powo³ania Zwi¹zku
Rosji, Bia³orusi i Jugos³awii.
Chodzi³o miêdzy innymi o to,
by NATO atakuj¹c jak¹kol-
wiek czê�æ S³owiañszczyzny
mia³o do czynienia z ca³¹ S³o-
wiañszczyzn¹. Chodzi³o o to,
by ¿aden Naród s³owiañski w
chwili agresji nie by³ osamot-
niony.

Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna
Referat przedstawiony na Konferencji w Sofii, 30.09.2000

Dokoñczenie ze strony 1

�[...] Pokonane w II-giej woj-
nie �wiatowej Niemcy, wyko-
rzystuj¹c rozd�wiêki miêdzy
aliantami tzn. Rosj¹ i Zacho-
dem, udaj¹c tu komunistów
a tam demokratów piêknie
siê odbudowa³y ze zniszczeñ
wojennych, a nawet wykorzy-
stuj¹c sw¹ rolê �witryny�
Wschodu dla Zachodu i na
odwrót, zwolnione z odszko-
dowañ wojennych na Wscho-
dzie, a dziêki pomocy ekono-
micznej w ramach planu
Marshall�a na Zachodzie wy-
ros³y na najbogatsze pañstwo
w bloku wschodnim i na jed-
no z najzamo¿niejszych w blo-
ku zachodnim! Po zdradziec-
kiej zgodzie Gorbaczowa na
zjednoczenie Niemiec pojawi³
siê za nasz¹ zachodni¹ gra-
nic¹ odrodzony stary wróg,
m¹dry po szkodzie i nie pcha-
j¹cy siê (chwilowo!)  do no-
wych awantur wojennych, ale
rozpoczynaj¹cy natychmiast
ofensywê ekonomiczn¹ i po-
lityczn¹ na kierunku wschod-

nim, starym szlakiem zna-
nym pod nazw¹ �parcie na
Wschód� czyli �Drang nach
Osten�!

Przy dobrotliwym przymy-
kaniu oczu przez zachodnich
protektorów Niemiec powa¿y-
³y siê one na wpisanie do swej
konstytucji ustêpu o grani-
cach z 1937 roku, który pod-
wa¿a uchwa³y poczdamskie
zwyciêskich mocarstw i kwe-
stionuje nasze granice za-
chodnie i pó³nocne. Dzi� za�
ustami przewodnicz¹cej
zwi¹zków tzw. wypêdzonych
Eriki Steinbach popieranej
przez pos³ów do Bundestagu
i ministrów rz¹du NRF zna-
cz¹ca ilo�æ Niemców domaga
siê odszkodowañ, zwrotu w³a-
sno�ci i prawa powrotu dla
tzw. wypêdzonych (w wiêk-
szo�ci przez hitlerowskie w³a-
dze, lub uciekaj¹cych ze stra-
chu przed armi¹ sowieck¹.)

Tymczasem za b³ogos³a-
wieñstwem ministrów pol-
skojêzycznych z AWS i Unii

Wolno�ci obywatele NRF in-
dywidualnie, a tak¿e niemiec-
kie firmy wykupuj¹ w Polsce
przedsiêbiorstwa handlowe,
zak³ady przemys³owe, banki
a przede wszystkim ziemiê,
na której m.in. stawiane s¹
ogromne supermarkety, eli-
minuj¹ce polski handel. Pol-
ska jest bliska sprzedania ca-
³ego swego kapita³u w prze-
my�le i bankach za mniej ni¿
roczny ekwiwalent oszczêd-
no�ci swoich obywateli (wg
prof. Kazimierza Poznañskie-
go.) Przyst¹pienie Polski do
NATO i obecno�æ ¿o³nierzy
niemieckich w naszym kraju
m.in. w Szczecinie ma zabez-
pieczyæ Niemców i innych
w³a�cicieli cudzoziemskich
(np. Amerykanów) przed pol-
skim buntem. Sprzyja temu
redukowanie polskiej armii
do 150 tysiêcy. [..]�

Stanis³aw Mikulski

Z listów od czytelników

Po rocznicowe refleksje

Dokoñczenie na stronie 7
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

29.09.2000
Na Kongresie Kultury Chrze-
�cijañskiej zorganizowanym
przez Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Monsieur Alain
Besançon, powiedzia³, ¿e �w
przysz³o�ci granice Unii Eu-
ropejskiej na Wschodzie po-

krywaæ siê z granicami Pol-
ski w 1939 roku.�

  Po przyst¹pieniu Polski
do Unii Europejskiej szansê
na przetrwanie ma nieca³e 1/
3 polskich gospodarstw -
stwierdzili uczestnicy miê-
dzynarodowej konferencji po-
�wiêconej rozwojowi obsza-
rów wiejskich, jaka odby³a siê
w Miêdzyzdrojach.

  Andrzej Olechowski ujaw-
ni³ maj¹tek swojej najbli¿szej
rodziny to jest: dom jednoro-
dzinny, dwa mieszkania po
rodzicach, mieszkanie w War-
szawie,  dwie dzia³ki na wsi,
samochody Lancia Thema i
Lancia Gamma, lokaty  inwe-
stycyjne o warto�ci 1 miliona
z³otych, �rodki pieniê¿ne na
koncie w banku 1 milion z³o-
tych. Widaæ, ¿e firma ABB
dobrze p³aci³a za doradztwo
cz³onka rz¹du i pewnie tego
nie ¿a³uje, bo uda³o jej siê
zakupiæ za grosze pere³ki pol-
skiego przemys³u motoryza-
cyjnego i elektrotechniczne-
go.

30.09 - 01.10.2000
Równolegle z Konferencj¹
�Pokój na Ba³kanach a S³o-
wiañszczyzna� odby³o siê w
Sofii (Bu³garia) czwarte po-
siedzenie Trybuna³u do
spraw Os¹dzenia Prze-
stêpstw NATO w Jugos³awii,

w którym wziêli udzia³ sê-
dziowie, oskar¿yciele i �wiad-
kowie z 11 krajów m.in. z
Polski. Trybuna³ po�wieci³
szczególn¹ uwagê sprawie
odszkodowañ za zniszczenia
wojenne i straty ludno�ci.

03.10.2000
Florei Predy, senator rumuñ-
skiej partii narodowej z³o¿y³
wniosek o rehabilitacjê Nico-
lae Ceausescu. Zdaniem se-
natora, Ceausescu by³ �zrêcz-
nym dyplomat¹ i ¿arliwym
obroñc¹ niepodleg³o�ci i na-
rodowej suwerenno�ci, pro-
wadzi³ równie¿  dobr¹ polity-
kê zagraniczn¹, której celem
by³a wspó³praca miêdzy na-
rodami i pokój�.

04.10.2000
Indie i Rosja podpisa³y kon-
trakt na dostawê i sprzeda¿
licencji 320 czo³gów T-90S i
150 my�liwców Su-30 MKI
oraz protokó³ o wspó³pracy
wojskowo � technicznej. W³a-
dimir Putin, prezydent Rosji
i Atal Behari Vajpayee pre-
mier Indii podpisali równie¿
deklaracje o partnerstwie
strategicznym.

   10 tysiêcy osób protesto-
wa³o przeciwko zg³oszeniu
weta do ustawy uw³aszcze-
niowej przez prezydenta
Aleksandra Kwa�niewskiego
oraz domaga³o siê od pos³ów
odrzucenia weta prezydenta.
Protestuj¹cy przekazali mar-
sza³kom Sejmu i Senatu pe-
tycjê.

  Sejmowe komisje Skarbu
Pañstwa, Uw³aszczenia i Pry-
watyzacji oraz Finansów Pu-

blicznych zaopiniowa³y po-
s³om odrzucenie weta prezy-
denta w sprawie uw³aszcze-
nia.

  Marian Krzaklewski w
swoim programie wyborczym
przedstawi³ wypowied� Eriki
Steinbach, liderki Zwi¹zku
Wypêdzonych, wyra¿aj¹cej
zadowolenie z prezydenckie-
go weta do ustawy uw³aszcze-
niowej.

05.10.2000
Polacy zatrzymani w Pradze,
w trakcie protestów przeciw-
ko globalizacji w czasie trwa-
nia posiedzenia Banku �wia-
towego i Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego poin-
formowali, ¿e polska ambasa-
da nie udzieli³a im pomocy
prawnej i dyplomatycznej ja-
kiej udziela siê Polakom za-
trzymanym za granic¹. De-
monstruj¹cy powiedzieli, ¿e
podczas demonstracji policja
czeska zachowywa³a dystans,
ale pó�niej gdy nie by³y obec-
ne kamery telewizyjne pro-
wadzono ³apanki, kopania i
zatrzymywanie w wiêzie-
niach. Zmuszano zatrzymane
kobiety do rozbierania siê i
wykonywania mêcz¹cych
æwiczeñ fizycznych. Wobec
fali protestów przed amba-
sadami Czech w ca³ej Euro-
pie czeskie MSW domaga siê
wzmocnienia ich ochrony.

  S¹d Najwy¿szy nakaza³
S¹dowi Lustracyjnemu po-
nowne rozpatrzenie sprawy
Mariana Jurczyka. S¹d Naj-
wy¿szy uzna³, ¿e S¹d Lu-
stracyjny opar³ siê wy³¹cz-
nie na dokumentach SB, na-
ruszaj¹c zasadê domniema-
nej niewinno�ci, nie przes³u-
cha³ �wiadka obrony, nie
zbada³ okoliczno�ci w jakich
by³y podejmowane  próby
(zreszt¹ nieudane) werbo-
wania Jurczyka. Nie zreali-
zowa³ wniosków dowodo-
wych obrony. Na mocy orze-
czenia S¹du Lustracyjnego
Marian Jurczyk w marcu br.
zosta³ uznany  za k³amcê
lustracyjnego i straci³ man-
dat senatora. Z lustracj¹
sta³o siê tak, ¿e osoby, które
podpisa³y lojalki i  by³y
wspó³pracownikami SB (np.
by³y nasz prezydent, który
ukrad³ swoj¹ teczkê), zosta-
³y uznane przez S¹d Lustra-
cyjny za niewinne, a istnie-
j¹ce na ich temat materia³y
SB za niewiarygodne. Oso-
by za� które nie wspó³pra-
cowa³y na podstawie sprepa-
rowanych materia³ów SB zo-
sta³y przez S¹d Lustracyjny
uznane za k³amców lustra-
cyjnych. Tak siê sta³o m.in.
z Marianem Jurczykiem,
któremu funkcjonariusze
SB zabili syna i synow¹ by
zmusiæ go do wspó³pracy.

  Stowarzyszenie Wspó³-
pracy Polska - Wschód, Sto-
warzyszenie Liga Polska �
Jugos³awia oraz Ambasada
FR Jugos³awii zorganizowa-
³y w �Domu Przyja�ni� (War-
szawa, ul. Marsza³kowska
115, wej�cie od ul. Przechod-
niej) wystawê fotografii
��wiadectwo i odnowa�. Wy-
stawa przedstawia zniszcze-
nia wojenne Jugos³awii z
marca 1999 oraz jej odbudo-
wê.

06.10.2000
O�rodek Badañ Wyborczych
opublikowa³ informacje, ¿e
13% ankietowanych nie jest
zdecydowana na kogo g³oso-
waæ na 3 dni przed wybora-
mi. Informacje te opatrzono
komentarzem, ¿e to bardzo
du¿o, i ¿e jest to niespodzie-
wane. Naszym zdaniem, nie
jest ani du¿o, ani nie jest to
niespodziewane. Polacy w
sprawach, które wbrew po-
zorom maj¹ istotny wp³yw
na ich ¿ycie nie maj¹ w³a-
snego zdania i czêsto nie s¹
nimi zainteresowani. W
1999 roku w Wa³brzychu by³
przeprowadzany niezale¿ny
sonda¿ na temat czy chcesz
by Polska znalaz³a siê w
NATO na tysi¹c osobowej
grupie. 20% osób by³o za,
20% przeciw, a 60% nie mia-
³o w³asnego zdania. Równie¿
czêsto okazuje siê, ¿e
sprzeczne odpowiedzi udzie-
lane na poszczególne pyta-
nia �wiadcz¹, ¿e ankietowa-
ni w ogóle nie rozumiej¹ za-
dawanych im pytañ. Dalej
wystêpuje problem ma³ego
udzia³u ludno�ci wiejskiej w
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nia! Wystarczy zg³osiæ swoj¹
obecno�æ i aktywno�æ na ad-
res: POLSKA WSPÓLNOTA
NARODOWA - 00-682 War-
szawa, ul. Ho¿a 62, tel. 621-
55-71 - aby otrzymaæ pomoc
prawno - organiazacyjn¹ tu-
dzie¿ nawi¹zaæ kontakt z in-
nymi (na razie osamotniony-
mi) grupami walcz¹cymi z
podobnymi problemami. Tak
prawdê mówi¹c - swoistymi
Komitetami Samoobrony
Narodowej s¹ ju¿ dzi� zwi¹z-
ki lokatorskie, niektóre orga-
nizacje kobiece, rodzice dzie-
ci zagro¿onych przez sekty -
a przede wszystkim uczestni-
cy wszelkich protestów rolni-
czych, robotniczych, rybac-
kich, czy pielêgniarskich lub
nauczycielskich. Najwy¿szy
ju¿ czas, aby OPOZYCJÊ
SPO£ECZN¥ zjednoczyæ
oraz uzbroiæ w odpowiednie
(humanitarne lecz skuteczne)
metody dzia³ania!

Oczywi�cie - nie bêd¹ to
¿adne komitety �robotnicze�
czy �ch³opskie� - gdy¿ zagro-
¿one s¹ wszystkie �rodowi-
ska, wiêc potrzebne jest
wspó³dzia³anie, a nie jedno-

W obliczu narastania za-
gro¿enia, jakie niesie ca³ej
S³owiañszczy�nie i przede
wszystkim S³owiañszczy�nie
amerykañski globalizm, ko-
nieczne jest wypracowanie
formu³y jedno�ci wszystkich
Narodów i Pañstw s³owiañ-
skich. Tylko taka jedno�æ
mo¿e uchroniæ zw³aszcza
mniejsze Narody s³owiañskie
przed wynarodowieniem oraz
przejêciem ich terytoriów,
gospodarki i wszelkiej w³a-
sno�ci przez kapita³ USA i
UE. Tylko taka s³owiañska
jedno�æ mo¿e zapewniæ pokój
na Ba³kanach oraz samo-
dzielno�æ i rozwój ba³kañ-
skich Narodów.

Nie tylko Po³udniowa S³o-
wiañszczyzna jest stref¹ za-
gro¿enia. Tak¹ stref¹ zagro-
¿enia jest równie¿ Zachodnia
S³owiañszczyzna czyli Czechy
i Polska oraz S³owacja. Cze-
chy i Polska wbrew swoim
¿ywotnym interesom zosta³y
wyrwane ze S³owiañszczyzny
i wcielone do NATO, które ma
jednoznacznie antys³owiañ-
ski, a zw³aszcza antyrosyjski
charakter. Polska i Czechy
oraz S³owacja s¹ przygotowy-

wane do integracji z UE. Ta
integracja grozi zaborem
przez Niemcy czeskich Sude-
tów i polskich ziem zachod-
nio-pó³nocnych. Ju¿ teraz
kapita³ USA i UE, a zw³asz-
cza Niemiec dokona³ zaboru
setek tysiêcy hektarów pol-
skiej ziemi, 60% polskiego
handlu, 70% polskiego prze-
mys³u, 80% polskich banków
i 90% polskich mediów s³u¿¹-
cych teraz dezinformacji i wy-
narodowieniu Polaków. Skut-
ki tego to rosn¹ca nêdza
wiêkszo�ci Polaków i dezin-
tegracja spo³eczna Narodu.

Stref¹ zagro¿enia staje siê
nawet Wschodnia S³owiañsz-
czyzna - Bia³oru�, Rosja i
Ukraina. Tê kolebkê Rusi
próbuje siê w jawny sposób
uwik³aæ w zwi¹zki z UE i
NATO i przeciwstawiæ Rosji.

Zachód wmawia przywód-
com Pañstw s³owiañskich, ¿e
nie maj¹ alternatywy wobec
UE i NATO, ¿e poza tymi
strukturami Pañstwa s³o-
wiañskie popadn¹ w zacofa-
nie, ¿e tylko w tych zachod-
nich strukturach Narody s³o-
wiañskie znajd¹ mo¿liwo�ci
bezpieczeñstwa i rozwoju.
Jest to wielkie k³amstwo, któ-

re zdemaskowa³y bomby i
rakiety NATO spadaj¹ce na
Jugos³awiê.

Pañstwa s³owiañskie maj¹
alternatywê. Jest ni¹ stwo-
rzenie w³asnej unii, w³asnej
wspólnoty w oparciu o naj-
wiêkszy i najbogatszy s³o-
wiañski obszar �wiata, w
oparciu o etniczno-kulturowe
pokrewieñstwo, w oparciu o
s³owiañsk¹ duchowo�æ stano-
wi¹c¹ realn¹ si³ê cywilizacyj-
nego rozwoju. Wiêcej wspól-
nego maj¹ miêdzy sob¹ Pañ-
stwa s³owiañskie, ni¿ Pañ-
stwa UE i NATO. Pañstwa
s³owiañskie razem wziête
maj¹ równie¿ wiêksze mo¿li-
wo�ci rozwoju, ani¿eli Unia
Europejska. Daje to Wspólno-
cie S³owiañskiej wiêksze
szanse postêpu cywilizacyjne-
go. Trzeba tylko konsekwen-
cji w realizacji idei jedno�ci
s³owiañskiej.

Wstêpem do utworzenia
Wspólnoty S³owiañskiej,
zrzeszaj¹cej wszystkie Naro-
dy i Pañstwa s³owiañskie,
jest tworzenie Po³udniowego,
Zachodniego i Wschodniego
Zwi¹zku Pañstw S³owiañ-
skich.

Bu³garia, Jugos³awia, Ma-
cedonia, Bo�nia-Hercegowi-
na, Chorwacja i S³owenia po-
winny d¹¿yæ do Zwi¹zku i za-
pewnienia mu ¿yczliwej
wspó³pracy Grecji i Rumunii
oraz Wêgier. Taki mocny i
samodzielny, zwi¹zkowy or-
ganizm pañstwowy zapewni
stabilizacjê i pokój na Ba³ka-
nach, przekre�li wszelkie ko-
lonizacyjne plany Zachodu
wobec tej czê�ci Europy.

Podobnie do utworzenia
Zwi¹zku powinny d¹¿yæ Cze-
chy, Polska i S³owacja, wci¹-
gaj¹c Litwê do �cis³ej wspó³-
pracy, zapewniaj¹c s³owiañ-
sk¹ pomoc Serbom £u¿yckim
w Niemczech. Taki Zwi¹zek
to stabilizacja Europy �rod-
kowej i przekre�lenie nie-
mieckiego rewan¿yzmu i
Drang nach Osten.

Ponowny Zwi¹zek Rosji,
Bia³orusi i Ukrainy w jednym
Pañstwie federalnym to po-
trzeba chwili. Taki Zwi¹zek
wp³ynie decyduj¹co na stabi-

lizacjê i pokój w Europie i
�wiecie, przekre�li plany
�wiatowego panowania ame-
rykañskiego globalizmu.

Idee maj¹ to do siebie, ¿e
materializuj¹ siê i urzeczy-
wistniaj¹ wtedy, kiedy odpo-
wiadaj¹ na zbiorowe potrze-
by, kiedy realizuj¹ zapotrze-
bowanie spo³eczne, kiedy
mog¹ ustrzec spo³eczeñstwa
przed zagro¿eniem lub przy-
nie�æ upragniony rozwój. Ta-
kie potrzeby Wspólnoty S³o-
wian s¹ coraz mocniejsze we
wszystkich Narodach s³o-
wiañskich. Bowiem my - S³o-
wianie -  coraz mocniej odczu-
wamy nasz¹ wspóln¹ to¿sa-
mo�æ oraz wspólne zagro¿e-
nie i wspólne mo¿liwo�ci wiel-
kiego rozwoju. Te narastaj¹-
ce potrzeby s¹ realn¹ si³¹,
która krok po kroku bêdzie
urzeczywistniaæ odwieczn¹
ideê Jedno�ci S³owian, ideê
Wspólnoty S³owiañskiej!

S³owianie wszystkich Kra-
jów - ³¹czcie siê!

Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej i
Polskiego Komitetu S³o-
wiañskiego Boles³aw Tej-
kowski

stronna specjalizacja. Zosta-
je zagro¿ony Kraj i Naród,
rozumiany jako Wspólnota
Narodu - Wspólnota Obywa-
teli, którzy czuj¹ siê odpowie-
dzialni za Wielki Dom, w któ-
rym mieszkaj¹. Je�li nie za-
czn¹ razem o ten Dom dbaæ -
zostan¹ rych³o eksmitowani
na bruk Europy, czyli na mar-
gines cywilizacji!

Dzi� krytycznie my�l¹cy
ludzie z za¿enowaniem cytu-
j¹ to, co Józef Pi³sudski, Je-
rzy Giedroyæ i inni powiedzie-
li o Polakach: dzielni wojacy,
a poza tym g³upcy, lenie, py-
sza³kowaci gamonie, intry-
ganci, samoluby, �lepcy... Po-
zostaje tylko zawo³aæ wielkim
g³osem: Wyborcy! Nie b¹d�cie
jak barany! Ju¿ dzi� my�lcie
nad tym - ¿eby siê po raz ko-
lejny nie daæ oszukaæ na przy-
sz³o�æ! Nie dawajmy nikomu
¿adnych �uprawnieñ do rz¹-
dzenia� (w domy�le: szabrow-
nia Kraju) - tylko z fachow-
cami zawierajmy umowy-zle-
cenia na rozwi¹zanie kon-
kretnych problemów!

Feliks Chodkiewicz

Dokoñczenie ze strony 5

Pokój na Ba³kanach a S³owiañszczyzna
Referat przedstawiony na Konferencji w Sofii, 30.09.2000

Dokoñczenie ze strony 3

�Samoobrona Miejska�
- czy Komitety Samoobrony Narodowej?

sonda¿ach, gdy¿ np. rolni-
ków trudno zastaæ w domu,
a ankieterom nie chce siê
szukaæ osób nieobecnych.
Wszystko to daje szerokie
mo¿liwo�ci interpretacji
wyników, bo podobno staty-
styka nie k³amie, tylko
k³amcy licz¹.

  Janusz Lewandowski
(UW) powiedzia³, ¿e �w Unii
Europejskiej rodzi siê poku-
sa, aby zaoszczêdziæ sobie
problemu, m.in. demogra-
ficznego i dokonaæ rozsze-
rzenia z pominiêciem Pol-
ski�. Jak widaæ oni tam nas
nie chc¹, a my je�li mamy
tam wej�æ to musimy siê
zgodziæ na bardzo korzystne
dla nich (a nie korzystne dla
nas)  warunki wej�cia.

  W³adze Unii Europej-
skiej prowadz¹ rozmowy z

Rosj¹ na temat zwiêkszo-
nych dostaw gazu oraz bu-
dowy przez terytorium Pol-
ski z pominiêciem Ukrainy
nowego gazoci¹gu. Rozmowy
tocz¹ siê bez wiedzy pol-
skich w³adz. Przedstawicie-
le polskich w³adz o rozmo-
wach dowiedzieli siê z pra-
sy ..... Przecie¿ zachodnie eli-

Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Dokoñczenie ze strony 6 ty w³adzy nie bêd¹ pytaæ siê
o zdanie swoich s³u¿¹cych
gotowych wszystko zrobiæ na
ka¿de skinienie.

   Parlament federacyjny
Republiki Jugos³awii doko-
na³ zaprzysiê¿enia Vojislava
Kosztunicy na stanowisko
prezydenta.
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[...] By³y cz³onek rz¹du japoñ-
skiego zauwa¿y³ w rozmowie
z Wolf: �Narody �wiata cier-
pi¹ z powodu globalnej spe-
kulacji, w której ogromna
ilo�æ prywatnego spekulacyj-
nego kapita³u zmieniaj¹cego
w³a�ciciela z dnia na dzieñ
powoduje kar³owacenie ist-
niej¹cych instytucji rz¹do-
wych. Warto�æ globalnej wy-
miany walutowej jednego ty-
godnia jest wiêksza od rocz-
nych obrotów dobrami trwa-
³ymi. Greenspan (szef banku
centralnego USA - red.) twier-
dzi, ¿e dalsza regulacja nie
jest potrzebna. Uwa¿am to za
szaleñstwo. Wysuwa ró¿ne
argumenty, by uzasadniæ
swoje stanowisko, ale praw-
da jest taka, ¿e pozwala na
spekulacjê, poniewa¿ jest ona
zyskowna dla niewielkiej gru-
py ludzi, ale nie ulega w¹t-
pliwo�ci, ¿e bêdzie coraz wiê-
cej takich przypadków jak
bankructwo LTCM. My nazy-
wamy to �teori¹ karalucha� w
miêdzynarodowych finan-
sach: je�li wysz³o na jaw jed-
no bankructwo LTCM, to na
pewno s¹ dziesi¹tki innych,
starannie ukrywanych pod
pod³og¹, których jeszcze nie
widaæ, ale wcze�niej czy pó�-
niej ich bankructwo wyjdzie
na �wiat³o dzienne�. [...]
�Nadchodzi koniec waszyng-
toñskiego konsensusu, twier-
dz¹ azjatyccy politycy�, Ku-
rier Zwi¹zkowy Nr 115, 5
wrze�nia 2000.
�������������
[...] Tymczasem jednak Sta-
ny Zjednoczone przyzna³y, ¿e
dwa ich okrêty podwodne
znajdowa³y siê w pobli¿u

�Kurska� tu¿ przed incyden-
tem, monitoruj¹c æwiczenia
rosyjskiej marynarki. W
trakcie orgii potêpiania ro-
syjskich ambicji imperial-
nych nikt nie wpad³ na to,
by spytaæ, dlaczego amery-
kañskie okrêty podwodne
znajdowa³y siê na Morzu
Barentsa, do�æ przecie¿ od-
leg³ym od amerykañskich
wybrze¿y. Rosjanie twierdz¹,
¿e znale�li fragmenty obce-
go okrêtu podwodnego w po-
bli¿u miejsca, gdzie zaton¹³
�Kursk�. Minister obrony
Igor Siergiejew o�wiadczy³,
¿e na krótko po zatoniêciu
�Kurska� marynarze na
dwóch rosyjskich okrêtach
dostrzegli zarys wielkiego
obiektu pod wod¹, mniej wiê-
cej tej samej wielko�ci co ro-
syjski okrêt podwodny. Co
wiêcej, w tym samym czasie
Rosjanie zaobserwowali bojê
sygna³ow¹ tego typu, jaki
jest u¿ywany przez zachod-
nie floty  do wysy³ania w
nag³ym trybie wiadomo�ci
do swoich stanowisk dowo-
dzenia za po�rednictwem
satelity.

Jakkolwiek i Brytyjczycy,
i Amerykanie usilnie zaprze-
czaj¹, jakoby byli uczestni-
kami kolizji, << jest rzecz¹
oczywist¹ pisze REUTERS -
¿e jedni i drudzy zatajali in-
formacje, w zgodzie ze swo-
j¹ tradycyjn¹ odmow¹ udzie-
lania wyja�nieñ w sprawie
operacji okrêtów podwod-
nych, wykonuj¹cych przeciw
flocie rosyjskiej. >> Innymi
s³owy, nie ma najmniejszego
powodu, aby w te zaprzecze-
nia wierzyæ. Niezale¿nie od

tego, czy do kolizji dosz³o czy
nie, NATO zdementowa³oby
to. << Gdy oficjalni przedsta-
wiciele Rosji w siedzibie do-
wództwa NATO zapytali, czy
chocia¿by jeden okrêt znajdo-
wa³ siê tam w czasie gdy do-
sz³o do katastrofy, powiedzia-
no nam: Nie, nie by³o tam ¿ad-
nych okrêtów NATO >> - po-
wiedzia³ jeden z rosyjskich
wys³anników, dodaj¹c ¿e Ro-
sjanie w swej relacji dla rz¹-
du wspominali o tym, ¿e pod-
s³uchali rozmowê, w której
by³a mowa o tym, ¿e choæby
nawet dosz³o do takiego zde-
rzenia, dowództwo NATO <<
nigdy by nie przyzna³o, ¿e tak
by³o >>.

NEW YORK TIMES w jed-
nym z rzadkich momentów
szczero�ci ujawni³ w ostatnich
dniach, ¿e << podczas zimniej
wojny .... kilkana�cie razy zda-
rzy³o siê , ¿e rosyjskie i za-
chodnie okrêty podwodne siê
zderza³y. Co wiêcej, jak pisze
TIMES, << Rosjanie przez
d³ugi czas mieli pretensjê o to,
¿e wiele z tych kolizji zdarzy-
³o siê na ich wodach terytorial-
nych lub w ich pobli¿u, po
czym owe szpiegowskie okrê-
ty podwodne, amerykañskie i
brytyjskie, szybko szuka³y ra-
tunku w ucieczce. >> << Na
ich wodach lub w ich pobli¿u
>>, a wiêc tak przedstawiaj¹
siê owe agresywne, imperial-
ne zamiary Rosji! [...]
___________________________
�Gdy narody siê zderzaj¹. Ca³-
kiem inne spojrzenie na tra-
gediê �Kurska��, Forum Nr 36
(1831), 3 wrze�nia 2000.

Prasowe wycinki....


