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W

Polsce jest coraz
lepiej ludziom w³adzy i coraz gorzej
ludziom pracy. Najgorzej za
jest ludziom bez pracy. Ich
liczba szybko ronie i przekroczy³a ju¿ 5 milionów osób.
Oznacza to, ¿e 25% ludzi
czynnych zawodowo nie pracuje, czyli co czwarty zdolny
do pracy Polak nie ma zatrudnienia. Bezporednio po
ukoñczeniu nauki id¹ na bezrobocie ca³e roczniki wysoko
kwalifikowanej m³odzie¿y z
wykszta³ceniem rednim i
wy¿szym. Wiêkszoæ bezrobotnych nie ma jakiegokolwiek zasi³ku.
Ten wzrost bezrobocia
przera¿a wszystkich. Nawet
w³adza zaczyna siê niepokoiæ. W³adzy nie chodzi jednak
o los skrzywdzonych bezrobotnych, lecz raczej o jej w³asny los. Zbyt wielu g³odnych
bezrobotnych mo¿e zagroziæ
w³adzy tym bardziej, ¿e jest
ona równie¿ znienawidzona i
zagro¿ona przez wiêkszoæ
coraz gorzej zarabiaj¹cych
ludzi pracy, zarówno robotników, inteligentów jak i rolników.
Dlatego prezydent, rz¹d,
Sejm i wszystkie sejmowe
partie przypomnia³y sobie
nagle o bezrobotnych i zaczê³y dyskutowaæ, jak zmniejszyæ bezrobocie. Jest to tylko
kolejna próba mamienia Narodu i uspokajania wzburzonych nastrojów spo³ecznych.
W³adza nie mo¿e powstrzymaæ rosn¹cego bezrobocia,
bowiem zbyt wiele wyprzeda³a za bezcen obcemu kapita³owi polskich przedsiêbiorstw
i nadal wyprzedaje. Obcy w³aciciele zaczynaj¹ w Polsce
swoje panowanie od grupowego wyrzucania Polaków z pracy. Czego zagraniczny kapita³
na razie nie wykupuje, to
w³adza na polecenie Unii
Europejskiej likwiduje, by
usun¹æ konkurencjê unijnym
krajom. W tym celu zamyka
siê fabryki i od³oguje ziemiê,

na skutek czego przez ostatnie 10 lat polska produkcja
rolna i przemys³owa zmala³a
o 50%. W stosunku do lat 80tych produkujemy obecnie
po³owê ¿ywnoci, wêgla i stali
i wyrobów w³ókienniczych.
Zgodnie z wol¹ Unii Europejskiej Polska nie produkuje na
rynek wschodni, który zaw³aszczaj¹ Niemcy i w ten
sposób rozkrêcaj¹ swoj¹ produkcjæ i likwiduj¹ swoje bezrobocie naszym kosztem.
W³adza w bezczelny i
k³amliwy sposób mówi o planach zmniejszania bezrobocia, jednoczenie organizuj¹c
dalsze zwolnienia z pracy w
kopalniach i hutach. Na bruku lada chwila ma siê znaleæ
40 tysiêcy hutników, w tym 8
tysiêcy z Huty im. Sêdzimira
w Krakowie. Amerykañski
w³aciciel wyrzuca setki pracowników z fabryki opon w
Dêbicy. Dalsze tysi¹ce pracowników wyrzucaæ bêd¹ zagraniczni w³aciciele fabryk
(montowni) samochodów w
ca³ej Polsce.
Wbrew zapewnieniom
w³adzy o podjêciu starañ
zwiêkszenia zatrudnienia,
nigdzie w Polsce nie mówi siê
o przyjêciach do pracy, lecz
tylko o zamykaniu fabryk i
zwolnieniach z pracy. Zwalnia siê nawet masowo z pracy lekarzy i pielêgniarki, pogarszaj¹c znacznie opiekê
zdrowotn¹. Du¿e bezrobocie i
ma³a produkcja maj¹ u³atwiæ
zalewanie Polski obcymi towarami oraz przejmowanie
polskiej w³asnoci przez obcy
kapita³.
Ostatnim tego przyk³adem jest sprzeda¿ Szwedom
poni¿ej rzeczywistej wartoci
70% elektrowni górnol¹skich oraz przygotowanie do
sprzeda¿y kilku obs³uguj¹cych je kopalni wêgla. Spowoduje to wzrost ceny energii
elektrycznej, zwiêkszy bezrobocie oraz podwa¿y samowy-
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Echa Wielkiego przekrêtu  czêæ druga
Nauczyciele
czy uczniowie?
Nieufnoæ do informacji
przekazywanych przez w³asny rz¹d to wyraz zrozumienia prawdziwych intencji elit
kierowniczych Polski przez
spo³eczeñstwo. ¯a³onie
brzmi wypowied amerykañskiego doradcy strategicznego Zbigniewa Brzeziñskiego z
sierpnia 1989 r. w kanadyjskim tygodniku Macleans
na temat unikalnej szansy
solidarnociowej na przezwyciê¿enie s³aboci gospodarczej: S³aboæ tkwi g³ównie w
sferze kierownictwa, bo wiêkszoæ stanowisk kierowniczych w Polsce obsadzona
by³a tzw. komunistyczn¹ no-

menklatur¹, czyli partyjni
byli przydzielani na te posady bez wzglêdu na kwalifikacje. Z czasem Solidarnoæ
mo¿e to skorygowaæ, szczególnie jeli Zachód pomóg³by w
procesie tworzenia przyspieszonego szkolenia w technikach zarz¹dzania [...] S³abi
nauczyciele, czy têpi uczniowie? A mo¿e  pseudo-nauczyciele i pseudo-uczniowie?
Zachód tak pomóg³ w procesie szkolenia neo-kierownictwa i prywatyzacji, ¿e w
ich rêkach znalaz³ siê polski
maj¹tek i przymierzaj¹ siê do
objêcia by³ych pañstwowych
gospodarstw rolnych i lenych na Ziemiach Odzyskanych. Nic dziwnego, ¿e kanclerz Schrõder móg³ powie-

dzieæ na zjedzie Zwi¹zku
Wypêdzonych w Berlinie 3.
IX. 2000 Nie dra¿nijcie ofiary, która sama siê pcha w
nasze rêce. Zawierzcie mej
metodzie, ja wam dostarczê
wschodnie landy w taki sposób, ¿e ich dzisiejsi administratorzy czyli Polacy bêd¹
nam jeszcze wdziêczni, ¿e zostali wreszcie Europejczykami. Polska Wspólnota Narodowa natychmiast zareagowa³a ostrze¿eniem rodaków
przed przejmowaniem resztek polskiego kapita³u  ziemi  ju¿ nie tylko przez inwestorów zagranicznych, ale
do tego przez rewizjonistów.
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Demonstracja pod Sejmem 6 marca 2001 r.

O co tu chodzi?
Boles³aw Tejkowski, przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej otrzyma³ na
adres domowy list polecony z
S¹du Rejonowego dla Miasta
Sto³ecznego Warszawy, VII
Wydzia³u Karnego.
List zawiera³ 2 postanowienia s¹dowe
z dnia
06.03.2001 dotycz¹ce sprawy
karnej z artyku³u 273 paragraf 1 Kodeksu Karnego o
sygnaturze akt VII K 1024/
96.

Liczba 96 w numerze sygnatury oznacza rok rozpoczêcia postêpowania, to jest
rok 1996. Zagadkowoæ sprawy polega na tym, ¿e oskar¿ony do tej pory nie zosta³ powiadomiony, ¿e od 1996 roku
toczy siê przeciw niemu postêpowanie karne.
Oczywicie nie odby³a siê
równie¿ ¿adna rozprawa w tej
sprawie, a oskar¿ony nie
otrzyma³ wczeniej ¿adnego

pisma z S¹du dotycz¹cego tej
sprawy.
Dwa postanowienia jakie
by³y zawarte w licie dotycz¹
dopuszczenia dowodu w postaci opinii Instytutu Filozofii i Socjologii oraz opinii 2
bieg³ych lekarzy psychiatrów
(orygina³ pisma za³¹czony do
artyku³u).
Rzeczywicie w trakcie
procesu s¹dowego zasiêga siê
opinii bieg³ych, równie¿ leka-
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starczalnoæ energetyczn¹
Polski i jej bezpieczeñstwo.
Podobnym rabunkiem Polski
jest przekazywanie Niemcom
na w³asnoæ naszych cukrowni. To równie¿ zwiêkszy bezrobocie, bowiem Niemcy zli-

politycznymi na czele, a
mianowicie, ¿e jest chory
umys³owo. Celowa³ w tym
podobno zdrowy umys³owo
Niesio³owski. S³uchaj¹c tego
gorsz¹cego jazgotu sejmowego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e

sce nowych miejsc pracy i
zwiêkszenie produkcji, na
któr¹ czeka rynek wschodni. W³adza chce zmniejszyæ
bezrobocie przez masowe zatrudnianie Polaków na Zachodzie. Niewiele zarobi¹ na

Demonstracja rolników pod Ministerstwem Skarbu przeciwko sprzeda¿y polskich cukrowni
6 marca 2001 r.

kwiduj¹ niektóre cukrownie
jako konkurencyjne i zalej¹
Polskê dro¿szym cukrem niemieckim. Pozbawi¹ wielu rolników uprawy buraków cukrowych.
Na 460 pos³ów znalaz³ siê
tylko jeden - Gabriel Janowski, który zaprotestowa³
przeciwko tej kolejnej zbrodni. Próbowa³ 1 marca br.
przekonaæ Sejm o koniecznoci ograniczenia wyprzeda¿y polskiego maj¹tku narodowego. Spotka³ siê ze
wciek³oci¹ pos³ów, którym
na kilkadziesi¹t minut przeszkodzi³ w ekspresowym
wyprzedawaniu Polski za
wysokie ³apówki. Protest
Janowskiego nazwano przeszkadzaniem Sejmowi w obradach. Chyba dlatego, ¿e
Sejm musi siê spieszyæ, bowiem tyle jeszcze polskich
fabryk i ziemi zosta³o do
sprzedania. Tyle jeszcze pos³owie mog¹ na tym zarobiæ
marek i dolarów - tych
wspó³czesnych srebrników.
Tymczasem Janowski chcia³
to przyhamowaæ. Posypa³y
siê na niego liczne epitety, z
najwa¿niejszymi zarzutami
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zdradzieccy pos³owie wyprzedaj¹cy Polskê s¹ zdrowi
umys³owo, a pose³ przeciwstawiaj¹cy siê rabunkowi
Polski jest umys³owo chory.
Ale temu rabunkowi przeciwstawi³o siê 5 marca br. 2
tysi¹ce zdrowych i m¹drych
rolników demonstruj¹cych
w Warszawie przeciwko w³adzy.
Ci zaprzedani Unii Europejskiej pos³owie, te zaprzedane globalizmowi partie polityczne chc¹ ograniczaæ bezrobocie? Przecie¿ oni je nieustannie zwiêkszaj¹. Kpi¹
sobie przy tym z Narodu! A
przede wszystkim przymilaj¹ siê wyborcom, bo chc¹ byæ
ponownie wybrani do Sejmu
przez niewiadomych Polaków. Dlatego g³ono krzycz¹,
¿e walcz¹ z bezrobociem a
naprawdê walcz¹ z bezrobotnymi, chc¹c ich zag³odziæ
lub wyrzuciæ w Kraju, bo siê
ich boj¹.
Bezrobocie zaczyna byæ
grone dla w³adzy. Dlatego
zarówno rz¹dz¹ce jak i opozycyjne partie w Sejmie
chcia³yby je zmniejszyæ. Ale
nie przez tworzenie w Pol-

tym Polacy, którzy bêd¹ za
granic¹ pracownikami drugiej kategorii. Znaczne zyski
zgarnie Zachód, zdobywaj¹c
kwalifikowan¹ si³ê robocz¹
bez ponoszenia kosztów na
jej wykszta³cenie. Ponadto
ta masowa emigracja za
chlebem wyludni Polskê i
u³atwi osiedlanie siê w naszym Kraju Niemcom i innym obcokrajowcom. Taka
emigracja grozi dalsz¹ likwidacj¹ wielu ga³êzi przemys³u i us³ug, grozi rozpadem
wielu ma³¿eñstw i rodzin,
grozi kolejnym spadkiem i
tak ju¿ ujemnego przyrostu
naturalnego.
Trwa walka antypolskiego Sejmu z Polskim Narodem! Jest to Sejm wybrany
przez oszukanych Polaków.
Jest to Sejm wynajêty za
pieni¹dze przez zachodnich
kapitalistów, którzy zrobili
z niego maszynkê do g³osowania. Przeg³osowuje ona
szybko i sprawnie ka¿d¹
ustawê rujnuj¹c¹ Polskê i
przynosz¹c¹ wielkie korzyci Zachodowi.
Jeden z inspiratorów zabójstwa Wielkiego Polaka

Genera³a W³adys³awa Sikorskiego, premier Wielkiej
Brytanii Winston Churchill
by³ zmuszony tak powiedzieæ o polskich pilotach broni¹cych Anglii przed Niemcami: Tak wielu zawdziêcza
tak wiele, tak nielicznym.
My dzisiaj zmuszeni jestemy tak powiedzieæ o Sejmie
i jego 460 pos³ach: Tak wielu (Polaków) zawdziêcza tak
wiele (krzywd) tak nielicznym (pos³om).
Na oczach oszukanego i
przera¿onego 40-milionowego (a z Poloni¹  50-milionowego) Narodu Polskiego,
460 pos³ów likwiduje polsk¹
w³asnoæ i Pañstwo Polskie,
przygotowuj¹c tym samym
warunki do likwidacji Narodu! Wród tych 460 pos³ów
jest mo¿e kilkunastu sprawiedliwych, a pozostali to
obcy, zdrajcy i pospolici
g³upcy!
Dlatego Polacy maj¹ prawo mówiæ, ¿e siedliskiem
najwiêkszego z³a w Polsce
jest skorumpowany Sejm. To
pos³owie uchwalili z³¹ Konstytucjê i z³e prawo. To oni
na tej podstawie rujnuj¹ podejmowanymi uchwa³ami
Polskê i Polaków, przygotowuj¹c kolejny pi¹ty rozbiór
Pañstwa Polskiego. To pos³owie oddaj¹ wielowiekowy
dorobek Narodu i ziemiê

pieni¹dze u³askawia ich prezydent. Wa³êsa i Kwaniewski u³askawili po oko³o 3500
pospolitych kryminalistów.
Takia jest opinia o pos³ach coraz wiêkszej liczby
ludzi w Polsce. Z takim zdaniem spotka³em siê ostatnio
na zebraniach w Gdañsku,
Szczecinie, Poznaniu, Wroc³awiu, Jeleniej Górze, Wa³brzychu, Nowej Rudzie,
Krakowie, Warszawie. Ze
wzrostem zagro¿enia Polski
ronie wiadomoæ Polaków.
Wiêkszoæ Polaków zaczyna
siê orientowaæ, ¿e przygotowanie Polski do integracji z
Uni¹ Europejsk¹ jest przyczyn¹ naszej nêdzy i bezrobocia, powoduje wyw³aszczenie ca³ego Narodu. Wiadomo, ¿e Polakom nie mo¿e
byæ dobrze, skoro banki,
sklepy, fabryki, ziemiê przejmuj¹ zachodni kapitalici,
nie p³ac¹cy podatków i wywo¿¹cy zyski do swoich Krajów. W³asnoæ obca w Polsce
odbiera nam dobrobyt i suwerennoæ. Taka jest polityka Unii Europejskiej wobec
Polski  najpierw Polskê
ograbiæ i przej¹æ nasz¹ w³asnoæ, a potem ogo³ocon¹ i
zniewolon¹ przyj¹æ do Unii
Europejskiej i zabraæ resztê
tego, co jeszcze zosta³o w
polskich rêkach. Nie chodzi
o to bymy weszli do Unii
Europejskiej, zachowuj¹c
nasz¹ polsk¹ w³asnoæ prywatn¹ i pañstwow¹. Mamy
wejæ do Unii Europejskiej
jako Naród bez w³asnoci,
bez ziemi, bez domów, sklepów i fabryk. Mamy byæ
Narodem najemnych pracowników u kapitalistów

Czeska ulotka przeciw NATO

polsk¹ we w³adanie obcych
kapitalistów. To pos³owie
sprawili, ¿e chwytani przez
policjê przestêpcy s¹ wypuszczani przez prokuraturê i s¹dy. Jeli nawet s¹ skazywani na wiêzienie, to za

Unii Europejskiej, skazanych na ich ³askê i nie³askê,
na niekwalifikowan¹ pracê
i najni¿sze zarobki lub na
bezrobocie. Dlatego zgoda
na integracjê z Uni¹ Euro-
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pejsk¹ jest wiadectwem
zdrady, albo g³upoty. Bierzmy przyk³ad z m¹drych
Szwajcarów, którzy w referendum 4 marca br. w 76,7%
przeciwstawili siê nawet jakimkolwiek rozmowom na
temat integracji z Uni¹ Europejsk¹!
Pos³owie mówi¹cy o biednej Polsce, któr¹ uratowaæ
mo¿e wyprzeda¿ gospodarki
Zachodowi i wejcie do Unii
Europejskiej, bredz¹ i k³ami¹. Polska jest najbogatszym Krajem Europy rodkowej. Zosta³a jednak okradziona i okradana jest nadal, a obcy kapita³, przejmuje po kolei wszystko, co jest
w Polsce wartociowe i przynosi dochód. O bogactwie
Polski wiadczy miêdzy innymi produkcja hut miedzi
w G³ogowie i Legnicy. Poza
wielk¹ iloci¹ miedzi, produkuj¹ one rocznie ponad tysi¹c ton srebra najwy¿szej
jakoci, oko³o 500 kg z³ota
oraz 100 kg platyny i palladu u¿ywanego w elektronice. Przy cenie 1 kg srebra
równej 170 dolarów, ta
uboczna produkcja daje 20%
dochodu, podczas gdy podstawowa produkcja miedzi
przynosi 80% dochodu. W
sumie roczny dochód wynosi ponad 1 miliard dolarów.
Polska jest najwiêkszym
producentem srebra na
wiecie i jest w cis³ej wiatowej czo³ówce producentów
miedzi. Tego wielkiego dochodu nie ogl¹daj¹ Polacy.
Jest on ju¿ teraz wywo¿ony
za granicê. Gdy w³acicielami Zag³êbia Miedziowego
zostan¹ Niemcy, jak to planuj¹ polscy pos³owie bêdzie jeszcze gorzej. Zreszt¹
wejcie do Unii Europejskiej
pozbawi Polskê tej w³asnoci na mocy unijnego prawa
uznaj¹cego na tych terenach
tylko przedwojenn¹ w³asnoæ niemieck¹.
Takich bogactw jak
mied ma Polska wiele. Takie bogactwa to wêgiel, stal,
siarka, ropa, gaz, zasoby lene i urodzajna ziemia mog¹ca wy¿ywiæ 100 milionów
ludzi, a tak¿e urozmaicony
przemys³ ze stoczniowym i
maszynowym na czele. Jest
wiêc jeszcze co kraæ.

O co tu chodzi?
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Panowie pos³owie! Bêdzie
siê kiedy o was mówi³o: O
tych, co ukradli Polskê i bêdziecie kiedy potraktowani
jako pospolici z³odzieje! A to,
¿e wasza robota wynika z
polecenia Unii Europejskiej,
to tylko wasz¹ sytuacjê pogorszy!
Uratowaæ Polskê mo¿na
przede wszystkim przez
zmianê w³adzy, przez zmianê sk³adu Sejmu. Bowiem
wszystkie obecne partie sejmowe d¹¿¹ do Unii Europejskiej, do pozbawienia Polski
w³asnoci i suwerennoci, do
pozbawienia Polaków wolnoci i dobrobytu. W tej sytuacji Narada Krajowa Polskiej Wspólnoty Narodowej
w dniu 25 lutego br. uchwali³a samodzielny udzia³ naszej partii w wyborach do
Sejmu i Senatu. Polska
Wspólnota Narodowa chce
byæ parti¹ broni¹ca interesów bezrobotnych, zarówno
robotników, rolników jak i
inteligentów! Stanowi¹ oni
si³ê, która mo¿e zmieniæ
w³adzê w Polsce  z w³adzy
reprezentuj¹cej interesy
Unii Europejskiej na w³adzê
reprezentuj¹c¹ interesy Polski! Apelujemy do partii nie
bior¹cych samodzielnego
udzia³u w wyborach oraz do
zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ spo³ecznych, by
wchodzili z nami w porozumienie wyborcze i wystawiali swych kandydatów na pos³ów do Sejmu na listach
Polskiej Wspólnoty Narodowej. Takie porozumienie
wynikaæ musi z jednoci pogl¹dów. W ten sposób odegramy wspólnie rolê szerokiego frontu, pospolitego
ruszenia broni¹cego zagro¿onych interesów Polski i
Polaków. Taka si³a ma realne szanse znalezienia siê w
Sejmie i niedopuszczenia do
tego, by monopol w³adzy pozostawa³ w rêkach raz to
prawicy, raz to lewicy, które
w istocie zmierzaj¹ do utopienia Polski w Unii Europejskiej.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej
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rzy psychiatrów, ale postanowienia o zasiêgniêciu opinii
wydaje siê na drugiej lub nastêpnych rozprawach. Tu za
¿adnej rozprawy nie by³o,
chyba ¿e w Polsce nast¹pi³y
jakie zmiany w prawie dopuszczaj¹ce funkcjonowanie
s¹dów kapturowych lub przywracaj¹ce tryb
postêpowañ s¹dowych w stylu
stalinowskim.
Uwagê zwraca
równie¿ fakt odrêcznego sporz¹dzenia obu postanowieñ bo
zwykle sporz¹dzane s¹ na maszynie oraz brak
podpisów (poza
jednym nieczytelnym) protokolanta i prokuratora - osoby, która musi uczestniczyæ w postêpowaniu karnym. wiadczy
to o wielkim popiechu panuj¹cym przy sporz¹dzaniu obu
postanowieñ.
Zagadkowy
jest równie¿ fakt
nie wyznaczenia
w postanowieniach terminu i
miejsca w którym oskar¿ony
mia³by siê zg³osiæ na badania
socjologiczne i
psychiatryczne,
o ile w ogóle s¹
to wezwania na
takie badania.

S³owiañski, który bêdzie obradowa³ w dniach 2-5 kwietnia 2001 w Moskwie.
Oczywicie takie zatrzymanie bêdzie bezprawne i bezzasadne, ale us³u¿na NATO i
Unii w³adza nie ¿yczy sobie
antynatowskiego i antyunijnego przemówienia Boles³a-

wa Tejkowskiego w Moskwie.
Dlatego próbuje siê teraz
stworzyæ, co prawda nieudolnie, pozory legalnoci zatrzymania. Chc¹c utrudniæ ewentualne aresztowanie Boles³awa Tejkowskiego publikujemy informacje o tej sprawie.
REDAKCJA

W zwi¹zku z
t¹ zagadkow¹
spraw¹ mo¿liwe
jest jedno wyjanienie. Przys³ane Boles³awowi
Tejkowskiemu
dokumenty z
S¹du Rejonowego pos³u¿¹ za
uzasadnienie
zatrzymania
jego osoby w
momencie przekraczania granicy celem udania
siê na VIII
wiatowy Zjazd
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¯egnaj, suwerennoci
W konsekwencji przed
Polsk¹ stoi widmo powa¿nego kryzysu gospodarczego i
nastêpnego dziesiêciolecia
wyrzeczeñ i nêdzy  ale nie
dla tych, którzy siê ob³owili na transformacji. Przypuszczam, ¿e ze zmian¹ sternika rozpocznie siê nowa fala
emigracji obecnej neo-nomenklatury na Zachód, gdzie ³atwiej bezkarnie skonsumowaæ prowizje otrzymane za
oddawanie polskiej w³asnoci
w obce rêce. Jeli AWS-UW
utrzymaj¹ siê u w³adzy lub
SLD w³adze zdobêdzie, mo¿na spodziewaæ siê prawodawstwa bez zêbów na ciganie
by³ych zbrodni korupcyjnych.
Echa klêski reform Balcerowicza zaczynaj¹ odbijaæ siê
w wielkim wiecie. Beniamin
Works (dyrektor Amerykañskiego Instytutu Badañ Kwestii Strategicznych) podsumowa³ niewypa³y reform w by³ych krajach bloku socjalistycznego w niedawnym raporcie przygotowanym dla
nowego prezydenta Jugos³awii. Bez ogródek nazwa³ wysi³ki biurokracji dusz¹cej
wolny rynek merkantylizmem i ostrzeg³ prezydenta
przed przyst¹pieniem do
zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej. W prywatnej korespondencji ze mn¹ przed Bo¿ym Narodzeniem, B. Works
nazwa³ klikê Balcerowicza
kleptokracj¹, nomenklatur¹
rz¹dz¹c¹ wewnêtrznie i maj¹c¹ na sumieniu d³ugoterminow¹ korupcjê. Ben Works,
znany w krêgach antynatowskich z bezwzglêdnej krytyki
zaanga¿owania Paktu na
Ba³kanach, proponuje Jugos³awii utworzenie p³ynnego
kapita³u przez ludnoæ, na
w³asne potrzeby jak i potrzeby inwestycyjne narodu, na
wzór populistycznego kapitalizmu  wypracowanego
bez takich doradców jak profesor Sachs i innych jajog³owych z Harvardu w³asnymi
rodkami w Chile, Peru i El
Salwadorze. Prezydent Rosji
Wladimir Putin jest równie¿
zainteresowany. Dziwne, ¿e
III Rzeczpospolitej nikt tego
nie powiedzia³, zanim
uczniowie Sachsa roztrwonili dorobek narodu. Widocznie Gazeta Wyborcza, Polityka i Wprost mia³y ciekawsze tematy.
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Pozbycie siê maj¹tku narodowego na rzecz obcych inwestorów wydoby³o na wiat³o dzienne zale¿noci miêdzy
jednostk¹ i narodem a pañstwem oraz pomiêdzy w³asnoci¹ a suwerennoci¹. Wolny
rynek mo¿e dzia³aæ poprawnie tylko wtedy, gdy dzia³aj¹ce w nim jednostki wykazuj¹ odpowiedni¹ dyscyplinê
moraln¹ poprzez wa¿enie
w³asnych korzyci w stosunku do korzyci ogó³u. Podobnie pañstwo jest warunkiem
wolnoci, gdy¿ dzia³ania rynku wymagaj¹ nadzoru ze
strony pañstwa. Rewolucja
kapitalistyczna wziê³a siê z
przesuniêcia akcentów w
stronê indywidualizmu rozumianego nie jako pochwa³a
egoizmu bij¹cego z reform
Balcerowicza lecz jako nakaz
odpowiedzialnego wykorzystania swobód z korzyci¹
w³asn¹ oraz ogó³u. Czêæ
dzia³añ dla ogó³u jest z pasj¹ dyskredytowana przez demagogów polskich reform
jako nawo³ywanie do powrotu komunizmu. Poznañskiemu nawet zarzucono marksizm za u¿ycie normalnego w
ekonomii wyra¿enia klasa
spo³eczna.

krajach, a potem sk³adane w
ca³oæ; tak, ale w ramach jednej i tej samej korporacji, która zwykle jest w³asnoci¹
udzia³owców z jednego kraju.
¯eby w³asnoæ siê nie liczy³a,
zyski musia³yby rozchodziæ
siê równomiernie po ro¿nych
krajach, czyli musia³yby byæ

W epoce globalizmu pañstwa nie zatracaj¹ swojego
narodowego charakteru, gdy¿
w nowych okolicznociach
wspomagaj¹ dzia³ania swoich
narodowych korporacji za
granic¹. Wejcia kapita³owe
korporacji unijnych wspierane s¹ przez ich pañstwa i

wielonarodowe. Tymczasem
zyski trafiaj¹ g³ównie do jednego kraju, w którym rezyduj¹ w³aciciele. Na Zachodzie
zwi¹zki zawodowe nie przesta³y istnieæ np. w Niemczech, gdzie dzia³aj¹ we
wspó³pracy z pañstwem, by
korzystaæ w tym samym stopniu z poprawy wydajnoci
produkcji, co w³aciciele. Gdy
zachodnioeuropejski kapita³
trafia do Europy Wschodniej,
zaczyna pracowaæ równie¿
dla zachodnich p³acobiorców.
Po to, ¿eby na tych inwestycjach korzystali wschodnioeuropejscy pracownicy, musieliby dysponowaæ odpowiedni¹
si³¹ przetargow¹, w³¹cznie z
poparciem ich pañstw powiedzia³ Poznañski w rozmowie
ze mn¹.

przez unijn¹ administracjê.
S³u¿¹ temu negocjacje integracyjne, w ramach których
unijny aparat wynegocjowa³
dla swego przemys³u i banków korzystne warunki dzia³ania w Europie Wschodniej,
w tym wykupu maj¹tku dawnych pañstw socjalistycznych. Pañstwo jako instytucja ma wiêc do odegrania pozytywn¹ rolê, ale to jest mo¿liwe, gdy jego aparat kieruje
siê interesem narodowym
powiedzia³ Poznañski. Jednym z naczelnych interesów
jest zapewnienie miejsc pracy i to zadanie wykonuj¹ pañstwa kapitalistyczne od II
wojny wiatowej. Wspierana
przez pañstwo ekspansja zachodnioeuropejskiego kapita³u w Europie Wschodniej ma
miêdzy innymi na celu wy-

Jak z t¹ globalizacj¹?
Tytu³ posiadania daje najwiêksze uprawnienia do kontroli produkcji, wiêc zagraniczne przejêcie w³asnoci
danego kraju wymaga szczególnie starannej kontroli ze
strony pañstwa. St¹d dopuszczenie do obcej w³asnoci w
formie przejêæ kapita³owych
czy budowy nowych inwestycji stanowi tradycyjnie najbardziej restryktywn¹ sferê
w stosunkach miêdzynarodowych. Dopiero od niedawna
zaczê³a siê na wiêksz¹ skalê
liberalizacja ruchów kapita³owych w rozwiniêtych krajach kapitalistycznych, gdzie
pañstwo jest silne. W ten
nurt, nazywany globalizacj¹, zosta³y w³¹czone nierozwiniête kraje kapitalistyczne,
w tym Europa Wschodnia.
Poznañski ma jasny pogl¹d w
sprawie globalizacji. Jak zrozumia³e s¹ jego tezy w porównaniu z demagogami w kraju
i za granic¹! Uwa¿a siê, ¿e
wspó³czesny kapita³ nie jest
ju¿ narodowy skoro produkty wytwarzane s¹ w wielu

prowadzenie Europy Zachodniej z wysokiego w ostatnich
latach bezrobocia i wprowadzenia go do krajów Europy
Wschodniej. Zatem dokonuje
siê przemian gospodarczych
zupe³nie odwrotnie do deklarowanych korzyci z globalizacji  rozdzielania pracy i
dochodu na biedniejsze kraje.

Lokaj w Unii
Utrata kontroli nad maj¹tkiem najprawdopodobniej
skazuje Polskê na trwa³e pog³êbienie dystansu wobec zachodniej Europy, z czym wi¹¿e siê skrêpowane, zale¿ne
pañstwo oraz ograniczona
suwerennoæ. Uniezale¿nienie kraju przez wykup w³asnoci od zagranicznych w³acicieli jest prawie niewykonalne. D¹¿enie do zmian w
sferze w³asnoci, w³¹cznie z
czêciowym odzyskaniem
maj¹tku, znowu natrafi na
formalne uk³ady z Uni¹, jako
na g³ówny problem, bo mo¿e
zostaæ zinterpretowany jako
pogwa³cenie jej praw. Dopóki
Polska nie jest jej cz³onkiem,
te prawa nie musz¹ nas obowi¹zywaæ przed faktycznym
wst¹pieniem. Z drugiej strony Unia nie mia³aby rzeczywistego tytu³u do obrony korupcyjnych transakcji, nawet
po w³¹czeniu Polski. Suwerennoæ to m. in. zdolnoæ
kontrolowania gospodarki
kraju przez pañstwo poprzez
stworzenie warunków dla
dzia³ania obywateli i ich grup
kapita³owych. Ochrona suwerennoci, czyli poszanowania
odrêbnoci praw, kultury,
opcji politycznych, spo³ecznych i gospodarczych w danym kraju jest delegowana
pañstwu przez jego obywateli, bo pojedynczo nie mogliby
tego osi¹gn¹æ na w³asn¹ rêkê.
Dla powodzenia gospodarki
fakt posiadania czy nieposiadania w³asnego kapita³u ma
decyduj¹ce znaczenie. le
funkcjonuj¹ca Rzeczpospolita
stworzy³a niedopuszczalne
preferencje dla obcego kapita³u kosztem rodzimego kapita³u w postaci drastycznie
zdyskontowanego zakupu
w³asnoci przez zagranicê.
Zamiast zyskaæ lepszy dostêp
do kapita³u na rynkach wiatowych dla uzupe³nienia
szczup³ych kapita³ów w³asnych, Polska za pó³darmo
pozbawi³a siê ich na rzecz
bogatych inwestorów zagranicznych. Nagle obcy kapita³
zyska³ niemal monopolistyczn¹ pozycjê z oczywistymi
skutkami dla naszej suwerennoci. Polska znalaz³a siê
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Ku s³owiañskiej wspó³pracy
PRZEWODNICZ¥CY MIÊDZYNARODOWEGO KOMITETU S£OWIAÑSKIEGO PROF. BØETISLAV CHVÁLA
WEGO ZJAZDU S£OWIAÑSKIEGO W MOSKWIE
Szanowni przyjaciele,
bojownicy wspólnej
sprawy, S³owianie!
Pragnê w imieniu Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego, w imieniu narodowych komitetów s³owiañskich oraz w swoim w³asnym
pozdrowiæ Zjazd Wszechs³owiañski, który odbywa siê w
roku 2001, w najwiêkszym
s³owiañskim kraju - Rosji.
Zjazd nawi¹zuje z jednej strony do dorobku VII Zjazdu
Wszechs³owiañskiego, który
mia³ miejsce w Pradze w 1998
roku, z drugiej strony ma on
poprzeæ pokojow¹ i integracyjn¹ politykê krajów s³owiañskich.
Tak¿e zgodnie z za³o¿eniem
prezydenta Rosji W³adimira
Putina, ma poprzeæ wspó³pracê krajów, które broni¹
interesów ludzi pracy, ludzi
którzy s¹ zdolni do wielu powiêceñ dla lepszego ¿ycia.
Odrzucamy arogancki terroryzm oddany w s³u¿bê miêdzynarodowego kapita³u i
antynarodow¹ politykê Sta-

nów Zjednoczonych. Mieszanie siê USA do ¿ycia poszczególnych pañstw stoi w
sprzecznoci z rzeczywist¹
demokracj¹ i niezawis³oci¹
s³owiañskich i nies³owiañskich narodów.
Przez swoje niedemokratyczne cele i interesy
USA napada na
demokratyczne
pañstwa, usi³uje
je rozparcelowaæ,
¿eby nie mog³y
siê broniæ przeciw rujnuj¹cej
polityce
ponadnarodowego,
a szczególnie
amerykañskiego
kapita³u.
Stany Zjednoczone, w ograniczaniu swobód i
praw do niezale¿nego rozwoju pos³uguj¹ siê agresywnymi blokami wojskowymi, takimi jak
NATO. Wszystko to robi siê
w interesie bogatych jednostek i grup w sprzecznoci z
rzeczywistym interesem ogó³u. Szczególnie w ostatnim

DO UCZESTNIKÓW

VIII WIATO-

czasie agresywna i zaborcza
polityka USA da³a o sobie
znaæ podczas nieludzkiego
ataku NATO na Jugos³awiê.
Wspó³praca S³owiañska nie
stoi w sprzecznoci z miêdzynarodow¹ wspó³prac¹ niezale¿nych pañstw poniewa¿

przeæ politykê i starania prezydenta Rosji, aby nawi¹zaæ
wspó³pracê krajów, które nie
chc¹ byæ lokajami i kolaborantami USA i zak³adaj¹ dla
wszystkich swoich obywateli
wolnoæ, socjalne zdobycze,
prawo do pracy, wykszta³ce-

opiera siê na formach, które
mog¹ i powinny s³u¿yæ
wszystkim. Dlatego trzeba
uwzglêdniæ dorobek praskiego Zjazdu z roku 1998, zaktualizowaæ i pog³êbiæ przyjête tam rezolucje i dzisiaj po-

nia i opieki zdrowotnej oraz
lepszego poziomu we wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Chcemy ¿yæ jako rzeczywicie
wolni obywatele, respektowaæ uczciwe interesy narodowe. Odrzucamy za jedno-

Echa Wielkiego przekrêtu  czêæ druga
Dokoñczenie ze strony 4
w sytuacji, w której obce korporacje góruj¹ nad zlikwidowanymi podmiotami krajowymi, bo maj¹ wiêksze dowiadczenie i powi¹zania z
potê¿nymi organizacjami
miêdzynarodowymi. To pozwala korporacjom zagranicznym znacznie skuteczniej
podporz¹dkowaæ sobie pañstwo, tak by postêpowa³o
zgodnie z ich interesami,
gwa³c¹c tym samym zasadê
suwerennoci.
Wyzbycie siê maj¹tku, a
tym samym niezale¿noci, odbywa siê w du¿ej mierze na
rzecz potêgi finansowej  Niemiec. Nasi s¹siedzi stworzyli
robotniczy kapitalizm w
by³ej NRD, wiêc dlaczego
mieliby problem z powtórzeniem tego eksperymentu na
szersz¹ skalê w innych pañstwach? Tymczasem widaæ,
¿e normalny zachodnioniemiecki kapitalizm nie musi

wprowadzaæ normalnego kapitalizmu w Polsce i na innych terenach swej ekspansji gospodarczej. Czy to nie
dowód, ¿e celem Unii nie jest
wyrównanie dobrobytu cz³onków? Pañstwo, które mog³oby siê podzieliæ  jeli nie zamo¿noci¹, to chocia¿ dowiadczeniem kierowania
pañstwem i gospodark¹  z
biedniejszym s¹siadem w
znacznej mierze zniszczonym
przez hitleryzm i dotychczas
nie zrekompensowanym za
straty ludzkie i materialne z
okresu wojny, postêpuje tak,
jakby nale¿a³o siê jemu ca³e
bogactwo na wschód od Odry.
Nie wró¿y to nic dobrego dla
obu narodów.
dr in¿. Piotr Bein, ekonomista w rz¹dzie Kanady
streszczenie i opracowanie
redakcji Wspólnoty
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Uwagi redakcji do ksi¹¿ki Wielki Przekrêt
1. Rzetelnym opisem mechanizmów korupcyjnej
wyprzeda¿y maj¹tku narodowego i zarazem ciekaw¹ lektur¹ s¹ nastêpuj¹ce czêci ksi¹¿ki: wprowadzenie, piêæ pocz¹tkowych rozdzia³ów oraz
trzy ostatnie, jak równie¿ za³¹czniki.
2. Rozdzia³ VI stanowi
pozbawion¹ obiektywizmu propagandê SLD.
Autor próbuje przekonaæ
w nim, ¿e SLD to partia
nowoczesna i jednoczenie broni¹ca interesu
narodowego w gospodarce. Tymczasem ró¿nica
pomiêdzy SLD, a UW czy
AWS jest taka, ¿e ludzie
SLD grabili maj¹tek narodowy bardziej dla siebie, si³¹ rzeczy tworz¹c
polski kapita³, a pozo-

stali bardziej dla zagranicznych inwestorów.
Jednak jedni i drudzy
tak samo lekcewa¿yli interes ogó³u spo³eczeñstwa.
3. Ksi¹¿ka pomija ca³kowitym milczeniem bogat¹ literaturê dotycz¹c¹
krytyki przemian gospodarczych jaka ukaza³a
siê w kraju w ci¹gu ostatnich 20 lat. Trudno uwierzyæ, ¿e autor nie mia³ do
niej dostêpu.
4. Ksi¹¿ka zosta³a napisana i opublikowana co
najmniej 10 lat za póno,
gdy proces wyprzeda¿y
jest na etapie koñcowym
i gdy w³aciwie jest ju¿
po sprawie, jeli chodzi
o mo¿liwoæ jego zatrzymania.

stronn¹ politykê, s³u¿¹c¹ interesom bogatych ludzi i celom reprezentowanym przez
Amerykê. Odrzucamy s³u¿alcz¹ i lokajsk¹ politykê w³adz
krajów europejskich, szczególnie tych, które stowarzyszone s¹ w agresywnym bloku NATO. Nie tylko jestemy
przeciw rozszerzaniu NATO,
ale stanowczo ¿¹damy jego
rozwi¹zania. Niezbêdne jest
zast¹pienie tego terrorystycznego bloku wojskowego demokratycznym sojuszem niezale¿nych, europejskich
pañstw narodowych, które
nie potrzebuj¹ miêdzy sob¹
wiz, poniewa¿ sobie wzajemnie nie zagra¿aj¹, gdy¿ cile
i wszechstronnie ze sob¹
wspó³pracuj¹.
Pog³êbienie wspó³pracy s³owiañskich i innych niezale¿nych pañstw jest g³ównym i
decyduj¹cym zadaniem Miêdzynarodowego Komitetu
S³owiañskiego. Nie pozwolimy nikomu powstrzymaæ nas
od wzajemnej wspó³pracy,
która przeczy zale¿noci s³owiañskich pañstw od Ameryki. Nie damy siê poró¿niæ
przez nasz¹ czesk¹, lokajsk¹
w³adzê, która nas nazywa lewicowymi ekstremistami.
Skrócony przedruk z Slovanská Vzájemnost Nr 30,
luty 2001

5. Istnieje taka metoda
pokierowania grup¹ niezadowolonych poprzez
wykreowanie swojego
cz³owieka na lidera. Metodê tê stosuje siê gdy
ogó³ ju¿ orientuje siê w
zagadnieniu, dziêki organicznej pracy wielu
lokalnych przywódców.
Narzucony lider przejmuje ich autorytet i tak
kieruje spo³ecznym niezadowoleniem by sta³o
siê ono nieszkodliwe dla
elit w³adzy. Trudno jest
inaczej wyjaniæ, niedostêpnoæ rodków masowego przekazu w Polsce
dla g³osów krytyki w stosunku do przeprowadzanych przemian gospodarczych, a tu nagle
przyje¿d¿a profesor wyk³adaj¹cy w USA i s¹
przed nim szeroko
otwarte bramy radia,
pañstwowej telewizji,
gdzie reklamuje siê jego
now¹ ksi¹¿kê.
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

05.02.2001
Mimo sprzeciwu Janusza
Korwina-Mikke prokuratura w Warszawie prowadzi
ledztwo w sprawie poranienia jego osoby no¿em, w wyniku czego poszkodowany
przeszed³ operacje chirurgiczn¹.

08.02.2001
Urz¹d Ochrony Pañstwa
prowadzi dochodzenie kto
ujawni³ prasie tajn¹ listê
propozycji kompromisów dotycz¹cych skrócenia okresów przejciowych, na które
mog³aby pójæ Polska w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹. Zdaniem Jana Ku³akowskiego, g³ównego negocjatora w rozmowach z UE
pope³niono przestêpstwo.
Czy¿by negocjacje te by³y ju¿
tak spartaczone, ¿e musz¹
byæ tajne?
Eurobarometr Europejski Orodek Badania Opinii
Publicznej opublikowa³ wyniki sonda¿u, z których wynika, ¿e wiêkszoæ obywateli
trzech g³ównych krajów Unii
Europejskiej (Niemiec,
Francji i Wielkiej Brytanii)
oraz Austrii jest przeciwna
poszerzeniu i w referendum
na ten temat opowiedzia³aby siê przeciw.
CBOS opublikowa³ wynik
badañ dotycz¹cych oceny
reformy szkolnictwa. 14%
ankietowanych dostrzega
poprawê, 37% widzi pogorszenie, 26% nie widzi ani poprawy, ani pogorszenia, a
23% nie ma zdania w tej
prawie. W porównaniu z poprzednimi sonda¿ami wzrasta liczba osób niezadowolonych z efektów reformy
owiaty, a maleje liczba
osób widz¹cych poprawê sytuacji.

09.02.2001
Dzia³acze Unii Wolnoci w
ramach korekty systemu
ochrony zdrowia zaproponowali likwidacjê Ministerstwa Zdrowia i Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, a na ich miejsce powo³anie Krajowego Instytutu
Zdrowia. Naszym zdaniem
chodzi tu o podtrzymanie
ba³aganu panuj¹cego w kra-
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ju metod¹ ci¹g³ych nie koñcz¹cych siê zmian. Metoda
ta polega na tym, ¿e gdy jaki system z powodu up³ywu czasu od ostaniej zmiany zaczyna sprawniej dzia³aæ wprowadza siê kolejn¹
niepotrzebn¹ zmianê, która
tylko podtrzymuje stan totalnego ba³aganu. Przy okazji
kolejnej reorganizacji np.
gin¹ dokumenty przetargowe i dotycz¹ce niekorzystnych dla skarbu pañstwa
umów. W ten sposób zaciera
siê lady ró¿nego rodzaju
niechlubnej dzia³alnoci.
Metoda ci¹g³ego podtrzymywania ba³aganu mia³a
zastosowanie np. przy okrelaniu ustroju Warszawy.

raz zrozumia³e jest dlaczego propozycje kompromisów
w okresach przejciowych
musz¹ byæ tajne, a ich ujawnienie cigane przez prokuraturê.

14.02.2001
CBOS opublikowa³ wyniki
sonda¿y w sprawie reprywatyzacji. Obecnie 48% ankietowanych jest jej przeciwna,
a 38% opowiada siê za ni¹.
W porównaniu z sonda¿ami
poprzednimi wzrasta liczba
przeciwników. Skoro tak, to
mo¿e Sejm, który w teorii
jest wyrazicielem woli wiêkszoci zrezygnowa³by z
uchwalania ustawy o repry-

Bezrobotni z gminy Okonek
(Wielkopolska) okupuj¹ tamtejszy urz¹d gminy. Domagaj¹ siê pracy i zapewnienia
minimum socjalnego.

23.02.2001
16.02.2001
Warszawska prokuratura
wszczê³a ledztwo w sprawie
anonimowego doniesienia na
Barbarê D¹browsk¹ dyrektora Departamentu Nadzoru i
Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu. Doniesienie informwo³o, ¿e Barbara D¹browska z³o¿y³a nieprawdziwe owiadczenie maj¹tkowe.
Gazeta Rzeczpospolita napisa³a, ¿e sprawa dotyczy podejrzeñ o korupcjê.
Przeprowadzono 2 szczególnie brutalne ataki na Serbów wracaj¹cych do Kosowa.
W 2 autokarach z konwoju
eskortowanego przez ¿o³nierzy KFOR wybuch³y
bomby. Co najmniej
11 osób zosta³o zabitych, w tym kobiety i
dzieci.

Giennadij Sielezniow przewodnicz¹cy Zgromadzenia Parlamentarnego Rosji i
Bia³orusi powiedzia³
w trakcie obrad w
Miñsku, ¿e [...] Na
pocz¹tku nowego tysi¹clecia Zachód prowadzi nie wypowieDemonstracja rolników pod Ministerstwem Skarbu przeciwko sprzedadzian¹ wojnê przeciw¿y polskich cukrowni 6 marca 2001 r.
ko Zwi¹zkowi Rosji i
Ostatnio ograniczono kom- watyzacji. Niestety tego nie Bia³orusi, przeciwko d¹¿eniu
petencje dzielnic na korzyæ zrobi, bo w praktyce sejm dwóch bratnich, s³owiañskich
zarz¹du gminy Centrum i jest wyrazicielem interesów pañstw do zjednoczenia.
u t w o r z o n o z o  c i e n n y c h grupy obywateli, którzy podzielnic gminy. Teraz rozwa- siadaj¹ najwiêksz¹ si³ê eko18.02.2001
¿ana jest propozycja z po- nomiczn¹. To w ich intereCzeska spó³ka wydobywcza
wrotem rozdzielenia gminy sie przeprowadzane s¹ tak
Karbon Invest z³o¿y³a oferzwane
reformy
i
wszelkie
Wa r s z a w a C e n t r u m n a
tê zakupu zamkniêtej w razmiany
w
pañstwie.
Oczywidzielnice i przekszta³cenia
mach restrukturyzacji górociennych gmin w dzielni- cie kosztem pozosta³ych
czyli wiêkszoci, na tym nictwa kopalni Morcinek.
ce.
w³anie polega obecna de- Radek Chalupa rzecznik prasowy firmy Karbo Invest
mokracja.
12.02.2001
powiedzia³, ¿e [...] Zainteresowanie wêglem kamiennym
Eneko Landabur dyrektor
15.02.2001
jest coraz wiêksze. [..] Spó³generalny do spraw poszePlantatorzy
buraków
cukroka [Karbo Invest], która jest
rzenia w Komisji Europejwych
protestowali
przed
Mimiedzy innymi w³acicielem
skiej powiedzia³, ¿e pomys³
przewiduj¹cy zamkniêcie do nisterstwem Skarbu Pañ- kopalñ ostravsko-karviñkoñca roku negocjacji Polski stwa w Warszawie. Domaga- skich, zainteresowana jest
z Uni¹ Europejsk¹, jest nie- li siê zaniechania prywaty- kupnem kopalni o mo¿liwoci
realistyczny chyba, ¿e Pol- zacji l¹skiej Spó³ki Cukro- rocznego wydobycia w wysoska wycofa wszystkie wnio- wej i w³¹czenia jej do po- koci 3 mln ton i mo¿liwoci
ski o okresy przejciowe i w wstaj¹cego koncernu Polski eksploatacji przez 15-20 lat.
ten sposób udowodni, ¿e jest Cukier. Rolnicy zablokowa- Wynika z tego, ¿e Polsce zazdolna do wdro¿enia regu³ li gabinet ministra Andrze- mykane s¹ kopalnie zdolne do
prawnych UE od pierwsze- ja Chronowskiego. Nastep- op³acalnej eksploatacji, a
go dnia cz³onkostwa. Czyli nego dnia policjanci si³¹ ich rz¹d przeprowadza program
restrukturyzacji górnictwa
Polska musia³aby zaj¹æ sil- usunêli.
po to, by kopalnie tanio sprzenie niekorzystne dla nas stadaæ prywatnym i zagranicznowisko w rozmowach o
nym w³acicielom.
warunkach poszerzenia. Te-

Bartimpex spó³ka Aleksandra Guzowatego z³o¿y³a doniesienie do prokuratury na
ministra gospodarki Janusza
Steinhoffa. Spó³ka zarzuca
mu, ¿e pope³ni³ przestêpstwo
niedope³nienia obowi¹zków
prawnych, w szczególnoci
obowi¹zku gospodarnoci,
dbania o interes gospodarki
narodowej i równego traktowania przedsiêbiorców. Minister Steinhoff zdaniem firmy Bartimpex w sposób
nieuzasadniony faworyzowa³
norwesk¹ spó³kê Statoil i
rosyjski Gazprom, przy jednoczesnej dyskryminacji firmy Bartimpex SA co do jej
uczestnictwa w przedsiêbiorstwie EuRoPolGaz S.A.

28.02.2001
Prezydent A. Kwaniewski
na wniosek premiera odwo³
ze stanowiska Ministra Skarbu Pañstwa Andrzeja Chronowskiego. Zdymisjonowany
powiedzia³, ¿e ma to zwi¹zek
z okupacj¹ ministerstwa
przez G. Janowskiego. Rzecznik prasowy rz¹du poda³ bardziej realistyczn¹ przyczynê,
powidzia³, ¿e emocje, które w
konflikcie A. Chronowskiego
z firm¹ Eureko dotycz¹cym
zarz¹du nad firm¹ PZU wymaga³y podjêcia posuniêæ
personalnych to znaczy zdymisjonowania ministra. Mówi¹c po ludzku chodzi³o o to,
¿e minister Andrzej Chronowski zbyt energicznie broni³
interesów skarbu pañstwa
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
firm¹ PZU, czym narazi³ siê
firmie Eureko. Firma Eureko, która niedawno bardzo
korzystnie kupi³a zaczny pakiet akcji PZU w ramch prywatyzacji z³o¿y³a skargê do
Komisji Europejskiej. Premier Buzek mia³ wybór albo
obrona interesów skarbu pañstwa (czyli naszych interesów)
albo Unia Europejska. Premier wybra³ Uniê Europejsk¹.

06.03.2001
Odby³y siê w Warszawie demonstracje przed Sejmem i
Ministerstwem Skarbu w
sprawie obrony maj¹tku narodowego, powszechnego
uw³aszczenia i utworzenia
koncernu Polski Cukier.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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ez trudu mo¿na przewidzieæ, co siê bêdzie
dalej dzia³o w Polsce.
Mamy ju¿ nowego Rezydenta. Z wyborów wy³oni siê wiêc
nowy sejm i nowy senat ......
Poniewa¿ praktycznie bêdziemy wybieraæ wy³¹cznie sporód kandydatów partii politycznych, obecnie reprezentowanych w sejmie, jest ca³kowicie bez znaczenia, którzy z
nich zostan¹ wybrani.
O nowej partii [szachów]
¿upana Olechowskiego mo¿na powiedzieæ, ¿e bêdzie cile realizowaæ ultraliberaln¹
politykê podle wytycznych
W³adców wiata z hotelu Bilderberg. ¯upan Olechowski
dost¹pi³ zaszczytu uczestnictwa w obradach tego nieformalnego rz¹du Pañstwa Arystokracji i Panów Bankierów.
Kogokolwiek wybierzemy, ludzie ci bêd¹ w dalszym
ci¹gu prowadziæ ultraliberaln¹ czyli narodobójcz¹ politykê wewnêtrzn¹ (z jakimi pozornymi zmianami) i identyczn¹ (jak dzisiaj) poliwtykê zagraniczn¹, czyli wtyka-

nie ograbionej Polski w ³apy
Niemcom, cynicznie nazwane
przyst¹pieniem do Unii Europejskiej. Z nielicznymi
wyj¹tkami, cz³onkowie obecnego organu stanowi¹ jedn¹
i tê sam¹ partiê polityczn¹,
któr¹ Naród powinien nazwaæ Parti¹ Targowicy (PT).
Sojuz Lewicy Demokratycznej nie jest parti¹ lewicy. Zdradzi³ interes ludzi
pracy w 1989 roku przy okr¹g³ych sto³kach i wódeczce w
Magda-Leninie. Ludzie jego
poprzedniczek - PPR i PZPR
(polsk¹ lewicê kaza³ wymordowaæ Stalin, a Hitler dokoñczy³ dzie³a) - wysy³ali uzbrojone oddzia³y do walki z Narodem Polskim w latach po
1944. Za skutki realizowania poli-wtyki Hunii Wolnoci mo¿na porównaæ z krajobrazem po najedzie Hunów:
trupy i zgliszcza, zaraza, g³ód
i mieræ. SSame hunijne
SSukceSSy: wzrost Plonów
Kradzie¿y Brudnej (PKB).
Wszyscy byli premierzy
(od 1989 r.), wraz z obecnym,
zgodnie wypili szampana z

Warszawa, 25 lutego 2001 roku

okazji za³adowania Polski do
luf NATO pod germañsk¹
komendantur¹. To samo bêdzie po wepchniêciu nas w
³apy Niemców czyli do tak
zwanej Unii Europa-pieskiej.
W³adze w komplecie paln¹
sobie szampana na pohybel
Polsce, szydz¹c, ¿e to dla Jej
dobra.
W sejmie powinny byæ reprezentowane stronnictwa,
które s¹ zdecydowanie przeciwne ultraliberalizmowi i robieniu z Polski - niemieckiej
kolonii dowiadczalnej. A takich przedstawicieli nie by³o
tam i nie ma, choæ stanowi¹
w Polsce wiêkszoæ. Dlatego
nie ma w Polsce demokracji.
Przeciwnicy polityki ultraliberalnej oraz Anschlussu z
Niemcami zostali socjotechnicznie wypchniêci poza nawias ¿ycia politycznego. S¹
omieszani, oczerniani, pos¹dzani o komunizm albo inne
zbrodnie, na ³amach polskojêzycznej prasy, przez p³atnych dzielnych³garzy. Polak
zamyka usta innemu Polako-

WIELCE SZANOWNY PAN
AMBASADOR FEDERALNEJ REPUBLIKI JUGOS£AWII
W P OLSCE
Narada Krajowa Polskiej Wspólnoty Narodowej potêpia
nasilaj¹ce siê akty przemocy terrorystów albañskich, morduj¹cych serbsk¹ ludnoæ cywiln¹ w Kosowie i w strefie buforowej miêdzy Kosowem a pozosta³¹ czêci¹ Serbii. Mordowanie Serbów na serbskiej ziemi jest inspirowane i popierane przez w³adze pañstwowe i wojska natowskie USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jedn¹ z najohydniejszych zbrodni
terrorystów albañskich popieranych przez NATO jest wysadzenie w powietrze w dniu 16 lutego br. dwóch autobusów z
serbskimi kobietami i dzieæmi wracaj¹cymi do Kosowa po
uprzednim wypêdzeniu ich przez Albañczyków. Ten faszystowski zamach zabi³ 11 osób, w tym dwuletnie dziecko oraz
zrani³ 40 osób.
¯¹damy natychmiastowego zaprzestania mordowania
Serbów na ich w³asnej ziemi. ¯¹damy wycofania wojsk NATO
i terrorystów albañskich z serbskiego Kosowa i jego pe³nej
integracji z pozosta³¹ czêci¹ Serbii. ¯¹damy przestrzegania
terytorialnej integralnoci Federalnej Republiki Jugos³awii,
opartej o pañstwow¹ jednoæ ca³ej Serbii i Czarnogóry.
-

Niniejsze pismo otrzymuj¹ do wiadomoci:
Ambasady w Polsce,
Sekretarz Generalny ONZ,
Polska Agencja Prasowa.

W imieniu uczestników Narady Krajowej
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski
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WIELCE SZANOWNY PAN
AMBASADOR REPUBLIKI IRAKU
W P OLSCE

WIELCE SZANOWNY PAN
AMBASADOR PALESTYNY
W P OLSCE

Narada Krajowa Polskiej Wspólnoty Narodowej potêpia dokonane przez USA i Wielk¹ Brytaniê w dniach
16 i 22 lutego br. bombardowania Iraku, które zabi³y
kilkunastu Irakijczyków, w tym kilkoro dzieci.
Sprzeciwiamy siê takim trwaj¹cym od 10 lat bandyckim napadom na suwerenne Pañstwo Irackie, w wyniku których zosta³o zabitych oko³o 1000 Irakijczyków.
¯¹damy natychmiastowego zaprzestania amerykañsko-angielskich bombardowañ Iraku i zniesienia na³o¿onego na ten Kraj embarga, które w ci¹gu minionych 10 lat spowodowa³o przedwczesn¹ mieræ ponad 3 milionów Irakijczyków z braku ¿ywnoci i leków.
Doæ ludobójstwa pod ob³udnym has³em krzewienia demokracji, s³u¿¹cego amerykañskiej dominacji
nad wiatem, zagra¿aj¹cego wiatowemu pokojowi.

Narada Krajowa Polskiej Wspólnoty Narodowej potêpia trwaj¹ce od koñca wrzenia ubieg³ego roku
masowe mordowanie Palestyñczyków, dokonywane
przez w³adze Izraela. Te pacyfikacje ludnoci cywilnej Palestyny spowodowa³y ju¿ mieræ oko³o 500 Palestyñczyków, w tym ponad 200 dzieci zabijanych precyzyjnym strza³em w g³owê przez ¿o³nierzy izraelskich.

-

Niniejsze pismo otrzymuj¹ do wiadomoci:
Ambasady w Polsce,
Sekretarz Generalny ONZ,
Polska Agencja Prasowa.
W imieniu uczestników Narady Krajowej
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

¯¹damy natychmiastowego zaprzestania ludobójczej wojny Izraela z Narodem Palestyñskim. ¯¹damy
zniesienia ¿ydowskiej okupacji ziem palestyñskich i
umo¿liwienia powo³ania suwerennego Pañstwa Palestyñskiego.

-

Niniejsze pismo otrzymuj¹ do wiadomoci:
Ambasady w Polsce,
Sekretarz Generalny ONZ,
Polska Agencja Prasowa.

W imieniu uczestników Narady Krajowej
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski

Bezrobotni Polacy
Miast i Wsi!
Jest Was ponad 5 milionów! Wasza liczba stale ronie! W³adza odebra³a Wam
pracê, a nawet zasi³ki dla
bezrobotnych, bo na rozkaz
Unii Europejskiej zmniejsza
produkcjê, zamyka jedne fabryki, a inne przekazuje na
w³asnoæ obcemu kapita³owi,
likwiduje wiadczenia socjalne!
Nie wierzcie partiom
wchodz¹cym w sk³ad obecnego Sejmu! To one zgotowa³y
Wam taki los!
Stanowicie wielk¹ si³ê polityczn¹! Poprzyjcie Polsk¹
Wspólnotê Narodow¹, która
jest Parti¹ Bezrobotnych!
Zg³aszajcie siê do nas i kandydujcie na pos³ów z naszych
list! G³osujcie na nas w wyborach! Razem wejdziemy do
Sejmu i przywrócimy Wam
pracê! Nie pozwolimy na bezrobocie i bezdomnoæ, na g³odowe zarobki, renty i emerytury! Jest to biologiczne niszczenie Narodu Polskiego!
Zarz¹d Naczelny Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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wi, szkaluje go za pieni¹dze.
To nie jest demokracja.
Hyde Park w publicystyce i
pimiennictwie z natury rzeczy nie mo¿e doprowadziæ do
demokracji. Polski wydawca
nie ma ¿adnych szans na konkurowanie z obcymi molochami prasowymi nie przebieraj¹cymi w rodkach dla zniszczenia polskoci. Media mó-

cy z jedynej s³usznej drogi,
wspólnej z Sowietami.
Amen. Obecnie rolê Moskwy
przejê³a Wrógsela czyli agenda Berlina. Moskwa z Berlinem wspaniale siê dogaduje
na naszych oczach. Unia Europejska nie mo¿e zabroniæ
Schröderowi rozmów z Putinem na dowolny temat, np.
nowej propozycji domu pru-

demokracji z pluralizmem.
Niech bêd¹ jedn¹ z wielu partii, nie za jedyn¹. Dobroczyñcy nigdy jednak nie oddaj¹ w³adzy dobrowolnie.
Mo¿e nadzieja i mod³y nam
pomog¹? Oby...
Nie ma pluralizmu politycznego w tym polskojêzycznym
parlamencie. Jest tak zwany
pluralizm, dla wprowadzenia

FUNDUSZ WYBORCZY
POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA W

NADCHODZ¥CYCH

WYBORACH BÊDZIE SIÊ UBIEGAÆ O MANDATY POSELSKIE I
SENATORSKIE.

WSZYSTKICH, KTÓRZY CHC¥ NASZEJ OBECNOCI W SEJMIE I
SENACIE, PROSIMY O WP£ATY NA FUNDUSZ WYBORCZY POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ . NASZE KONTO BANKOWE:
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA,
PKO BP S.A. I/O WARSZAWA
NR 83 10201013 122670123

Drogi Czytelniku !
Przypominamy, ¿e wydawanie gazety wi¹¿e siê
z wci¹¿ wzrastaj¹cymi kosztami. Tymczasem na
nasze konto nie wp³ywaj¹ od Was ¿adne nawet
drobne sumy wsparcia. W tej sytuacji mo¿emy
byæ zmuszeni do zaprzestania wydawania naszej
gazety.
Je¿eli chcesz mieæ gwarancjê dalszego, regularnego jej otrzymywania to wesprzyj nas choæby
drobn¹ kwot¹ na konto: Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP S.A. I/O Warszawa nr rachunku 83
10201013 122670123.

wi¹ jednym g³osem prounijno-proniemieckim i ultraliberalnym; czasem jaki inny
akcent nie ma znaczenia: stanowi tylko wentyl bezpieczeñstwa, ¿eby Naród nie
móg³ wybuchn¹æ, bo Jego
wciek³oæ mog³aby porozsadzaæ to i owo, tu i tam ...
Przysz³e wybory parlamentarne niczym siê nie bêd¹
ró¿ni³y od wyborów z okresu 1944-1989, kiedy bez
wzglêdu na pogodê, wybory
wygrywali etatowi us³ugow-

skiego dotycz¹cej sfinalizowania pi¹tego rozbioru Polski i ostatecznego rozwi¹zania k³opotliwej (od 1772
roku) kwestii polskiej.
Ewentualny kandydat na
Generalnego Gubernatora
czy P. Rezydenta ju¿ przecie¿
jest.
Sensownym dzia³aniem by³oby odsuniêcie od w³adzy ultralibera³ów ze wszystkich
partii, aby przestali oszukiwaæ Naród gadanin¹ o rzekomej politycznej wolnoci i

Narodu w b³¹d i realizacji narodobójczej polityki ultralibera³ów: bezrobocie, nêdza i
mieræ. W³adza, zdominowana
przez jedn¹ jedyn¹ opcjê polityczn¹ - ultraliberaln¹, jak w
Polsce, nie jest w³adz¹ demokratyczn¹. Nie da siê temu zaprzeczyæ. Has³a o politycznej
wolnoci s¹ oszustwem, czego
Naród Polski jeszcze nie wie.
Kiedy siê obudzi, po uszy ju¿
bêdzie siedzia³, tam gdzie nie
trzeba.
Jerzy Wieluñski

Uchwa³a Narady Krajowej Polskiej Wspólnoty Narodowej
W DNIU

25

N

a mocy podjêtej
Uchwa³y, Polska
Wspólnota Narodowa bierze samodzielny
udzia³ w wyborach do Sejmu
i Senatu, odbywaj¹cych siê
w 2001 roku.
Apelujemy do partii nie
bior¹cych samodzielnego
udzia³u w wyborach oraz do
zwi¹zków zawodowych i stowarzyszeñ spo³ecznych o zawieranie z nami porozumie-
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nia wyborczego, ustalaj¹cego procent w³asnych kandydatów na pos³ów umieszczanych na listach Polskiej
Wspólnoty Narodowej.
Warunkiem porozumienia jest przeciwstawienie
siê NATO, UE i wyprzeda¿y polskiej w³asnoci prywatnej i pañstwowej obcemu kapita³owi, d¹¿enie do
ca³kowitego zniesienia bezrobocia i bezdomnoci oraz

odbudowy przymierza ze
wszystkimi S³owiañskimi
Pañstwami Po³udniowej i
Wschodniej Europy.
W imieniu uczestników
Narady Krajowej
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej
Boles³aw Tejkowski

Mo¿esz zebraæ drobne kwoty od kilku znajomych czytelników i jednym przekazem wys³aæ na
wskazane konto.
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