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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Antypolska i antypracownicza w³adza narzuci³a nam
obcy i krwio¿erczy kapitalizm, zabra³a wszystkim zdobycze socjalne, milionom ludzi odebra³a pracê, ale zostawi³a socjalistyczne wiêto
Pracy. Nie masz g³upi Polaku pracy, ale masz za to wiêto Pracy - zdaj¹ siê bezrobotnym mówiæ ludzie w³adzy
maj¹cy wyj¹tkowo dobrze
p³atn¹ pracê, polegaj¹c¹ na
wys³ugiwaniu siê Zachodowi.
Dobrze przy tym wiedz¹, ¿e
bezrobocie, w którym wiêk-

szoæ bezrobotnych nie ma
nawet lichego zasi³ku, prowadzi do bezdomnoci i g³odu, do rozpaczy i samobójstwa, do choroby i przedwczesnej mierci. Bezrobocie jest
równie¿ przyczyn¹ wzrostu
przestêpczoci.
Wbrew tej ob³udzie rz¹dz¹cych, odnoszê siê z szacunkiem do pierwszomajowego wiêta Pracy i ¿yczê ludziom pracy, a zw³aszcza ludziom pozbawionym pracy,
aby wreszcie pozbawili w³a-
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Brawa dla Prezesa Moskala
Nie milkn¹cymi przez
piêæ minut oklaskami
powitali w Teatrze Polskim Prezesa Kongresu
Polonii Amerykañskiej
uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy, który odbywa³ siê w
dniach 28.04-3.05.2001 w
Polsce. Obrady Zjazdu toczy³y siê w Warszawie,
Pu³tusku i Krakowie. Po
zakoñczeniu oficjalnej
czêci Zjazdu jego uczestnicy wziêli udzia³ w uroczystociach 3 maja w
Czêstochowie.

29 kwietnia w Pu³tusku, w drugim dniu obra d Z jaz d u, P r e z e s
Edward Moskal udzieli³
wywiadu naszej gazecie.
Wspólnota: Wczorajsze
telewizyjne komentarze by³y
dla Pana nieprzychylne. Powiedziano, ¿e skrytykowa³
Pan ostro ostatnie rz¹dy
polskie za stosunek do Polonii. Bylimy na otwarciu
Zjazdu, s³yszelimy Pana
rzeczowe przemówienie i
bynajmniej tak go nie odebralimy. Czy nie uwa¿a

Pan, ¿e jest to próba zaostrzenia atmosfery?
Edward Moskal: Ja bym
powiedzia³, ¿e media które
w taki sposób nas w niektórych punktach atakuj¹ nie
znalaz³y do tej pory odpowiedniego jêzyka, który
umo¿liwi³by wprowadzanie
pewnych ulepszeñ w naszych stosunkach. Mówi¹ i
pisz¹ swoje bo uwa¿aj¹, ¿e
to s¹ prawdziwe oceny, a my
tymczasem inaczej to widzimy. Nam chodzi o swobodn¹
wymianê myli.
Dokoñczenie na stronie 8

CA£A W£ADZA - W RÊCE POLAKÓW!
Jerzy Wieluñski
Gdyby wynikiem rozmów
przy okr¹g³ym stole w 1989
roku by³o przejêcie w³adzy w
Polsce przez Polaków - Obywateli, wiadomych swej odpowiedzialnoci za los Pañstwa Polskiego i narodu, np.
przez osoby z krêgu Polskiej
Wspólnoty Narodowej, to dzisiaj Polska nie prowadzi³aby
z obcymi upokarzaj¹cych rozmów o przy³¹czenie naszego
kraju do Unii Europejskiej;
nie b³aga³aby o dalsze kredyty (czyli o nigdy ju¿ niewyp³acalne, dalsze zad³u¿enie); nie
by³aby dzisiaj obc¹ koloni¹:
bez przemys³u, bez armii, bez
struktur suwerennego pañstwa.
Jest tylko pó³ prawdy w
twierdzeniu, ¿e komunistyczna Polska upad³a, bo
musia³a upaæ, przede
wszystkim z powodu gospodarczej niewydolnoci jej systemu ekonomicznego. Pozbywaj¹c siê komunizmu, przy
okazji wyzbylimy siê polskiej pañstwowoci: zlikwidowano nam nasze Pañstwo
Polskie, nasz¹ polsk¹ pañstwowoæ. Oto pe³na prawda.

Likwidacja Pañstwa Polskiego nastêpowa³a wraz z likwidacj¹ polskiego przemys³u. W
wiêkszoci wypadków, produkty polskiego przemys³y
by³y wysoko konkurencyjne z
produktami wiatowej klasy,
czêsto przewy¿sza³y je swoj¹
jakoci¹. Produkowany w
Starachowicach samochód
ciê¿arowy Star wje¿d¿a³ bez
najmniejszego trudu pod najbardziej strom¹ górê, gdy tej
samej klasy niemiecka ciê¿arówka stawa³a po przebyciu
1/3 drogi! Mówi o tym wieloletni pracownik Starachowickich Zak³adów Samochodowych, wybitny polski in¿ynier
Józef Kowalski, autor znakomitej ksi¹¿ki W tropiku Angoli (Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001).
Polskie statki z polskich
stoczni by³y konkurencyjne
dla statków najwy¿szych
standardów wiatowych. Polski przemys³ elektroniczny,
farmaceutyczny czy spo¿ywczy wytwarza³ produkty wysoce konkurencyjne dla produktów zachodnich. Wysoka

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Edward Moskal - Prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej

NOAM CHOMSKY PRZECIWKO
RYNKOWEMU DESPOTYZMOWI
Noam Chomsky staje siê w
Polsce postaci¹ coraz bardziej znan¹ i to ju¿ nie tylko w krêgach akademickich,
jako wybitny uczony, czy te¿
kontrkulturowych, lecz tak¿e wród coraz szerszej publicznoci. Tu¿ po ukazaniu
siê pierwszej na naszym
rynku jego ksi¹¿ki powiêconej polityce - Rok 501.
Podbój trwa1, mamy mo¿liwoæ przeczytania kolejnej

pozycji Zysk ponad ludzi.
Neoliberalizm a ³ad globalny2 wydanej w Wydawnictwie Dolnol¹skim w serii
Poza horyzont. Na ksi¹¿kê sk³ada siê seria artyku³ów z lat dziewiêædziesi¹tych publikowanych g³ównie
w lewicowej prasie amerykañskiej, takiej jak In These Times czy Z Magazine.
J e li ma my mów iæ o
wspó³czesnym systemie ka-

pitalistycznym, powiada
Chomsky, musimy oddzieliæ
doktrynê od rzeczywistoci,
lub ujmuj¹c to inaczej, wyró¿niæ dwa warianty doktryny wolnorynkowej. Oficjaln¹, któr¹ narzuca siê bezbronnym oraz rzeczywist¹,
która brzmi: dyscyplina
rynkowa jest dobra dla ciebie, ale nie dla mnie, chyba
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dzy tych, którzy doprowadzili do masowego bezrobocia w
Polsce. Jest ono spowodowane marszem do Unii Europejskiej czyli masow¹ wyprzeda¿¹ obcym kapitalistom polskich przedsiêbiorstw i
zmniejszaniem polskiej produkcji, wyprzeda¿¹ polskiej
suwerennoci, oddawaniem
Polski w niewolê kapita³owi
Niemiec i innych Pañstw zachodnich.
Okazj¹ do zmiany w³adzy
s¹ nadchodz¹ce wybory. Wykorzystajmy je, by wprowadziæ do Sejmu now¹ si³ê, chyba ¿e wprowadzi j¹ rewolucja lub wojna. S¹dz¹c po rosn¹cych konfliktach narodowych i spo³ecznych w Polsce
i na wiecie, do rewolucji i
wojny nie jest tak daleko.
Konflikty wybuchaj¹ coraz
czêciej i s¹ coraz ostrzejsze.
S¹ narodowym i spo³ecznym
protestem przeciwko amerykañskiemu globalizmowi i
zachodniemu kapitalizmowi,
przeciwko ekspansji UE i
NATO, przeciwko coraz wiêkszemu bogactwu mniejszoci
i coraz wiêkszej nêdzy wiêkszoci. Tak¹ wymowê mia³y
demonstracje w dniach 20 22 kwietnia br. przeciwko
odbywaj¹cej siê Quebecu naradzie przywódców 34
Pañstw Ameryki Pó³nocnej i
Po³udniowej, wprowadzaj¹cych strefê wolnego handlu.
Uzale¿nia to s³absze Kraje od
USA i pog³êbia nêdzê setek
milionów ludzi. W interesie
bogatych wyzyskiwaczy, policja demokratycznej Kanady
pobi³a setki demonstrantów i
aresztowa³a 420.
Nied³ugo tak mo¿e byæ w
Polsce. Ju¿ demonstracje
pierwszomajowe, zw³aszcza
bezrobotnych w Warszawie
by³y skierowane przeciwko
kapitalizmowi i w³adzy, przeciwko bezrobociu i nêdzy,
przeciwko UE i wyprzeda¿y
Polski obcemu kapita³owi.
£achudro  daj mi pracê! 
krzycza³ demonstruj¹cy bezrobotny do jakiego przedstawiciela w³adzy. Podobnie
przebiega³y niektóre manifestacje trzeciomajowe. Demonstracje pierwszomajowe na
tym bogatym Zachodzie by³y
ostrzejsze. Widocznie bogactwo Zachodu nie jest dla
wszystkich. Szczególnie w
Londynie i Berlinie ludzie
demonstrowali przeciwko
kapitalistycznemu globali-

zmowi i UE. To nie ¿arty, skoro w Berlinie w brutalnym
t³umieniu demonstracji zosta³o rannych 160 policjantów. To jest ju¿ prawie wojna
domowa.
Natomiast przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych
Erika Steinbach, neohitlerowska dzia³aczka niemiecka
chce koniecznie wywo³aæ nastêpn¹ wojnê wiatow¹. ¯¹da
ona od Polski zagwarantowania Niemcom prawa do osiedlania siê na Mazurach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i l¹sku oraz przekazania im w³asnoci domów, fabryk i gospodarstw rolnych. Jeli Polska
wczeniej siê na to nie zgodzi, to po wst¹pieniu do Unii

stwa nad Niemcami faszystowskimi. Z tej okazji ¿yczê
najbardziej poszkodowanemu
w II wojnie wiatowej Narodowi Polskiemu si³y potrzebnej do przeciwstawienia siê
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Nie pozwólmy, aby
IV Rzesza Niemiecka Schroedera odebra³a nam owoce
zwyciêstwa nad III Rzesz¹
Niemieck¹ Hitlera, co Schroeder w perfidny sposób ju¿ realizuje, korzystaj¹c z p³atnych us³ug proniemieckiej
w³adzy w Polsce.
Ostatnio rêce kapitalistów
niemieckich wyci¹gaj¹ siê po
resztê niesprywatyzowanych
cukrowni polskich. Jeli je
przejm¹, cukier zdro¿eje, bez-

Europejskiej bêdzie do tego
zmuszona  mówi zgodnie z
prawd¹ Erika Steinbach.
Wtóruje jej premier Buzek,
nawo³uj¹c do pojednania Polaków i Niemców osiedlaj¹cych siê ju¿ na Górnym l¹sku. Chodzi zapewne o pojednanie Polaków wyrzucanych
z pracy przez Niemców przejmuj¹cych polskie fabryki.
Warto przypomnieæ pani
Steinbach i panu Buzkowi o
trzecim wiêcie majowym,
pomijanym na niemieckie
¿¹danie. Chodzi o przypadaj¹ce 9 maja wiêto Zwyciê-

robocie wzronie, a wielkie
cukrownicze zyski pop³yn¹ do
Niemiec. Przed niemieckim
zaborem kapitalistycznym
mo¿na siê broniæ. Udowodni³
to zwi¹zkowiec Edward Kosmal, który kieruje akcj¹ blokowania przejêcia przez niemieck¹ firmê Nordzucker
cukrowni Kluczewo pod
Szczecinem. Niemców popiera Sejm i rz¹d, a zw³aszcza
minister rolnictwa Artur Balazs, bowiem za takie zdradzieckie us³ugi Niemcy dobrze p³ac¹ pos³om i cz³onkom
rz¹du.
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Zabór polskiego mienia i
likwidowanie polskiej suwerennoci coraz wyraniej dostrzega Polonia, której II
Zjazd odbywa³ siê w Polsce w
dniach 28 kwietnia - 3 maja
br. S¹dz¹c po przebiegu obrad mamy nadziejê, ¿e najlepsze si³y w Polsce i w Polonii
zjednocz¹ siê w obronie Narodu Polskiego okradanego
przez obcy kapita³. Jednoæ
Polaków stanie siê faktem
pomimo przeszkód czynionych Polonii przez obecn¹
w³adzê. Przeszkody te czyni
równie¿ Prezydent Kwaniewski, odmawiaj¹c przybycia na otwarcie Zjazdu Polonii, przeciwstawiaj¹c siê
pogl¹dom Prezesa Kongresu
Polonii
Amerykañskiej
Edwarda Moskala. Ale
Edward Moskal ma racjê,
broni¹c Polaków przed nies³usznymi zarzutami i roszczeniami Niemców i ¯ydów,
piêtnuj¹c Nowaka - Jeziorañskiego za wys³ugiwanie siê w
czasie wojny i teraz antypolskim si³om. Patriotyczna postawa Edwarda Moskala znalaz³a pe³n¹ aprobatê, wyra¿on¹ miêdzy innymi d³ugotrwa³¹, entuzjastyczn¹ owacj¹
podczas otwarcia obrad II
Zjazdu Polonii w Warszawie.
Natomiast oko³o 65% Polaków jest przeciw Prezydentowi Kwaniewskiemu, który
chce przeprosiæ ¯ydów za niepope³nion¹ przez Polaków
zbrodniê w Jedwabnem.
Zbrodni tej dokonali Niemcy,
bo tak¹ mieli ideologiê. Teraz
ideologi¹ Niemców jest zabranie Polsce Ziem Odzyskanych. Ale najpierw Niemcy
chc¹ nas zmusiæ do przeproszenia za ich wysiedlenie z
tych Ziem po zakoñczeniu II
wojny wiatowej. Mo¿e Prezydent Kwaniewski zacznie
równie¿ przepraszaæ Niemców.
Ta antypolska kampania
wokó³ Jedwabnego, potêpiana przez Edwarda Moskala i
popierana przez Aleksandra
Kwaniewskiego, ma dwa
cele:
- zdj¹æ z Niemców odpowiedzialnoæ za mordowanie ¯ydów i zbrodni¹ t¹ obci¹¿yæ
Polaków,
- zmusiæ Polskê do materialnych odszkodowañ dla
¯ydów, najlepiej w formie domów, fabryk i gruntów.
Aleksander Kwaniewski pomniejsza szanse swojej ma-

cierzystej partii SLD w nadchodz¹cych wyborach. Szanse SLD  choæ dzisiaj najwiêksze sporód wszystkich
partii  pomniejsza równie¿
prounijne i proniemieckie
kierownictwo z Millerem na
czele. Nie wszyscy dostrzegaj¹ tê w istocie prokapitalistyczn¹ politykê SLD, sugeruj¹c siê jej gierkowskim rodowodem i go³os³ownymi zapewnieniami jej przywódców
o opiece socjalnej i walce z
bezrobociem. SLD na równi z
AWS i UW odpowiada za nêdzê i bezrobocie. Jego czo³owy dzia³acz  by³y minister
Wies³aw Kaczmarek masowo
wyprzedawa³ polski maj¹tek
narodowy obcym kapitalistom, przecigaj¹c siê w tym
dzia³aniu z Lewandowskim z
UW. Radzê patriotycznie myl¹cym cz³onkom SLD zmieniæ kierownictwo swojej partii na bardziej narodowe i
autentycznie socjalne.
Zdecydowana wiêkszoæ
Polaków przeciwstawia siê
nie tylko obecnej w³adzy, ale
i kapitalistycznemu ustrojowi. Przeciwstawia siê ludobójczemu bezrobociu i wejciu
Polski do Unii Europejskiej.
Powiedzmy sobie wreszcie
szczerze  kto chce integracji
z Uni¹ Europejsk¹ jest wrogiem Polski i ludzi pracy!
Chyba, ¿e nic o UE nie wie i
jest zdezorientowanym naiwniakiem.
Dlatego rosn¹ nasze szanse  szanse Polskiej Wspólnoty Narodowej, równie¿ w
nadchodz¹cych wyborach. My
nie chcemy ani takiej dzisiejszej w³adzy, ani takiego dzisiejszego ustroju kapitalistycznego. Jest on antypolskim, antynarodowym, antypracowniczym totalitarnym
globalizmem, podobnym do
faszyzmu. My nie chcemy takiego ustroju, takiego Sejmu
i rz¹du, który wiadomie rabuje i niszczy Polskê, czyni¹c
jej obywateli bezrobotnymi i
bezdomnymi nêdzarzami.
Doæ z³odziejskiej wyprzeda¿y obcym kapitalistom polskich fabryk i ziemi! Wszystko w Polsce musi byæ w³asnoci¹ tylko Polskiego Pañstwa
i polskich obywateli! W³acicielami polskich fabryk maj¹
byæ pracownicy tych fabryk,
a nie obcy kapitalici! Oni
stosuj¹ bandyck¹ zasadê
maksymalnego zysku w³aciciela przez maksymalny wyzysk pracownika! Pracê musz¹ mieæ wszyscy Polacy! Aby
tak by³o, trzeba zerwaæ kontakty ze zbrodnicz¹, kapitalistyczn¹ Uni¹ Europejsk¹ i
ograniczyæ import zachodnich
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przedstawiany w mediach
jako ucielenienie polityki
wolnego rynku, by³ najwiêkszym od lat trzydziestych zwrotem w stronê protekcjonizmu, choæ surowych regu³ wolnego rynku
uczono biednych i bezbron-

NOAM CHOMSKY PRZECIWKO
RYNKOWEMU DESPOTYZMOWI
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¿e akurat przynosi mi korzyci. Rozwój kapitalizmu nie
ma nic wspólnego z wolnym
rynkiem, konkurencj¹, wycofaniem siê pañstwa z ¿ycia publicznego. Jest wrêcz
odwrotnie. Wolny rynek to
mit - spójrzmy na te kraje,
które osi¹gnê³y najwiêkszy
poziom rozwoju: Wielk¹ Brytaniê, Stany Zjednoczone
czy Japoniê. Swoj¹ pozycjê
zawdziêczaj¹ daleko id¹cemu protekcjonizmowi pañstwowemu oraz bezpardonowej walce ze swoimi przeciwnikami, jak jest to doskonale widoczne w przypadku
Wielkiej Brytanii, czy dzisiaj USA. Innym przyk³adem stanowi¹cym potwierdzeniem tezy o zwi¹zku pomiêdzy interwencjonizmem
pañstwowym a rozwojem
ekonomicznym jest tzw.
wschodnioazjatycki cud,
który jest konsekwencj¹
wziêcia przez rz¹d odpowie-

dzialnoci za promocjê wzrostu ekonomicznego, co zaowocowa³o nie tylko zaskakuj¹cymi wynikami gospodarczymi, lecz tak¿e podniesieniem jakoci edukacji,
och ron y zd ro w i a o r a z
zmniejszeniem nierównoci
spo³ecznych. W ci¹gu trzydziestu lat Korea Po³udniowa zanotowa³a dziesiêciokrotny wzrost dochodu na
g³owê mieszkañca. Natomiast doktryny neoliberalne, cokolwiek siê o nich myli, podkopuj¹ systemy opieki zdrowotnej i edukacji,
powoduj¹ wzrost nierównoci miêdzy ludmi i zmniejszaj¹ udzia³ sfer pracowniczych w zyskach (...). Kryzys finansowy w Azji, jak
podkrelaj¹ specjalici, po
czêci spowodowany by³
odejciem, pod presj¹ Zachodu, od praktyki interwencjonizmu. Kierunek jaki obra³y kraje azjatyckie (w miarê
równomiern¹ dystrybucjê
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towarów! Trzeba zwiêkszyæ
w³asn¹ produkcjê roln¹ i
przemys³ow¹ na rynek krajowy i ogromny rynek wschodni! Tylko przez zachowanie w
polskich rêkach w³asnoci
ca³ej gospodarki oraz eksport
na Wschód mo¿emy uratowaæ
Polskê od utraty suwerennoci, a Polaków od rosn¹cego
bezrobocia i g³odu! Tylko w
ten sposób mo¿emy zapewniæ
w Polsce sprawiedliwoæ spo³eczn¹ i dobrobyt!
O zakazanej przez Uniê
Europejsk¹ gospodarczej
wspó³pracy Polski z Rosj¹ i
ca³ym s³owiañskim Wschodem rozmawia³o kierownictwo Polskiej Wspólnoty Narodowej podczas VIII Zjazdu
Wszechs³owiañskiego z pocz¹tkiem kwietnia br. w Moskwie. Wród przyjaznych
Polsce
przedstawicieli
wszystkich Narodów i
Pañstw s³owiañskich mo¿na
siê by³o przekonaæ, jak wiele
Polacy trac¹ przeciwstawiani macierzystej S³owiañszczynie przez perfidne intrygi Zachodu.

Niegdy S³owacki mówi³:
Polsko! Twa zguba w Rzymie! Dzisiaj trzeba mówiæ
zgodnie z prawd¹: Polsko!
Twa zguba w Berlinie i Brukseli! Twa zguba w NATO i
Unii Europejskiej! Dlatego
odwróæmy oczy od Zachodu
mami¹cego nas swoim bogactwem. Ono nie jest dla nas
przeznaczone. Ono w du¿ej
mierze pochodzi z kolonialnego i wojennego rabunku. Nam
trzeba w³asnego bogactwa
wypracowanego w³asn¹ prac¹ w Polsce, w oparciu o gospodarkê utrzyman¹ w ca³oci w polskich rêkach! Zwróæmy w tym celu oczy na
Wschód! On potrzebuje naszej produkcji, która da pracê i dobrobyt wszystkim Polakom!
Warto wiêc g³osowaæ na
Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹
w nadchodz¹cych wyborach
do Sejmu!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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dóbr) nie wydaje siê byæ regu³¹. Coraz bardziej jest
oczywiste, ¿e strukturalny
model trzeciego wiata poszerza siê i obejmuje tak¿e
kraje wysokouprzemys³owione. Przyk³ad Stanów
Zjednoczonych jest w tym
wzglêdzie pouczaj¹cy. Pomimo zadziwiaj¹cego i powalaj¹cego wzrostu zysków, jeli u¿yæ przytaczanych przez Noama Chomskyego okreleñ z prasy biznesowej, dochody wiêkszoci
spo³eczeñstwa na przestrzeni piêtnastu lat nie zmieni³y siê lub zmala³y, nierównoci pomiêdzy ludmi s¹
najwiêksze od lat siedemdziesiêciu, a poziom ubóstwa wród dzieci jest najw i ê k sz y w r ó d k r a j ó w
uprzemys³owionych. Neoliberalizm w praktyce oznacza budowê socjalizmu dla
bogatych, gdzie biedni finansuj¹ bogatych (dzisiaj s¹
to np. sektory wysokich

technologii) poprzez system
p u b l i czny c h sub sy d iów.
O k r e s r z¹ d ów R ea g a na ,
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Nowa, niedawno wydana w Polsce ksi¹¿ka
Noama Chomsky'ego

K³opoty z to¿samoci¹
Tak siê sk³ada, ¿e w Kraju
nadwilañskim co i rusz
kto z tak zwanych dzia³aczy politycznych ma k³opoty w zorientowaniu siê co do
w³asnej to¿samoci.
Ostatnio wygl¹da na to,
¿e pewien nasz m³ody kolega, który na w³asn¹ probê
w³¹czy³ siê do delegacji polskiej, organizowanej przez
Polski Komitet S³owiañski
na VIII Zjazd Wszechs³owiañski w Moskwie (2 - 5
kwietnia) okaza³ siê po powrocie korespondentem
w³asnym Myli Polskiej
oraz delegatem Stronnictwa
Narodowego.
Sk¹din¹d wiadomo, ¿e od lat
jest dzia³aczem Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i
Kultury Niklot oraz redaktorem pogañskiego pisemka
Odala, wielce antyklerykalnego i antykatolickiego.
Nie twierdzimy bynajmniej,
¿e jest to naganne. Trudno
jednak z ró¿nych autoprezentacji p. Piskorskiego zorientowaæ siê za kogo on

sam siê w³aciwie uwa¿a.
Na dodatek w rosyjskim czasopimie Atenei wystêpuje (na fotografii) w grupie
polskich prawicowych radyka³ów.
Mniejsza zreszt¹ o to kim
chce byæ p. Piskorski, na
pewno za jako redaktor
Odali i autor artyku³ów w
rzeczonej Myli Polskiej
(Nr 17-18 z 29.04.2001)
chcia³by byæ uwa¿any za
dziennikarza. I tu znowu
k³opot. W jego relacji z
VIII Zjazdu Wszechs³owiañskiego du¿o jest komentarzy i dywagacji na temat
rzekomego profilu politycznego organizatorów Zjazdu,
brak natomiast rzetelnej informacji co do faktów doæ
podstawowych jak na przyk³ad sk³adu 27-osobowej delegacji polskiej z jej przewodnicz¹cym Boles³awem
Tejkowskim. Brak te¿ informacji o udziale merytorycznym polskiej delegacji. Ale
co ciekawsze w tym samym
wydaniu Myli Polskiej w

innym artykule niby mimochodem, przy zupe³nie innym temacie (Sabat bez
Grosa) w dwuznacznym
kontekcie p. Piskorski wymienia nazwisko Boles³awa
Tejkowskiego socjotechnicznie sugeruj¹c czytelnikowi negatywny obraz przewodnicz¹cego PWN. Czy¿by
p. Mateusz mia³ trudnoci z
zapamiêtaniem kto przewodniczy³ delegacji polskiej
na VIII Zjazd Wszechs³ow ia ñski, w kt ór y m sa m
uczestniczy³? Czy te¿ jego
dziennikarskim wyczynom
przywieca zgo³a inny cel?
Z zaprezetowanego nam
zestawienia mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e albo jest on
m³odym sklerotykiem, albo
m³odym prowokatorem, na
których ostatnio du¿a moda.
Tadeusz Sikorski
Cz³onek delegacji polskiej
na VIII Zjazd Wszechs³owiañski w Moskwie (2-5
kwietnia 2001)
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BUDOWA CYWILIZACJI KLAMSTWA
(CZÊÆ I):

JEDWABNE I POLSKIE

INTELEKTUALNE TRUPY.

(04.04.2001) Poniewa¿ wszyscy polscy intelektualici na
topie (czyli publikowani w
konformistycznych mediach)
przeprosili za Jedwabne i
op³akali polski antysemityzm, wiec i ja (intelektualista na spodzie) czujê siê zobowi¹zany zadeklarowaæ me
pogl¹dy na ten super-aktualny temat zastêpczy. Otó¿
twierdzê, ¿e:
a) polscy intelektualici na
topie nie potrafili sobie wyobraziæ, ¿e ca³a sprawa jest
ok. 10x przesadzona, jako ¿e
nie sposób zmieciæ 1600 ¿ywych osób w ch³opskiej stodole. A zatem mamy elyty
(w³¹czaj¹c w to prof. M.
Szyszkowsk¹, K.T. Toeplitza
i A. Michnika) intelektualnie
niezbyt sprawne, jako ¿e pozbawione zwyk³ej wyobrani
przestrzennej.
b) Maj¹c poczucie obowi¹zku
weryfikacji be³kotu top czyli górnego lotu - mediów
z innymi ród³ami informacji,
zajrza³em do ksi¹¿ki Mêczeñstwo narodu polskiego w
latach 1939-45 wydanej w
latach 60, gdzie pisze, ¿e po
zajêciu przez Niemców Bia³ostoczczyzny w 1941 roku, by³o
tam kilkanacie podobnych
zbrodni, w synagodze w Bia³ymstoku spalono ponoæ 700
¯ydów. Wszystkie te masakry
by³y (wg. tego ród³a) dokonane przez Niemców. A wiêc
Jedwabne nie by³o wyj¹tkiem, tylko elementem hitlerowskiego planu przetrzebienia ¯ydów na tym terenie.
Polscy intelektualici na topie grzesz¹ zatem dodatkowo brakiem znajomoci historii swego w³asnego narodu.
c) Gdy ju¿ wszyscy na topie
przeprosili za bestialstwo
P o lakó w z Jedwabn ego
(gdzie, wg. Grosa mieszka³o
kilkuset Polaków i a¿ 1600
¯ydów), to siê okaza³o, ¿e w
Jedwabnem mieszka³o tylko
ok. 500 ¯ydów (czy aby nikt
z nich nie uciek³ z Armi¹
Czerwon¹?), oraz ¿e dó³, w
którym pochowano spalonych ma wymiary 2,5 m x

7,5 m x (1,3-0,5) m = 15m3,
a zatem mo¿e pomieciæ co
najwy¿ej 200-300 osób o
redniej wadze 50 kg. Ujawniono te¿ wiadectwa s¹dowe (tak¿e ¿ydowskie) z lat
1947-49, wg. których masakry dokona³a ¿andarmeria
niemiecka, w sile bodaj ¿e
232 osób (z ew. pomoc¹ polskich mêtów spo³ecznych).
Co wiêcej, w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1995
roku znalaz³em wzmiankê,
¿e (po spaleniu, wg. tej¿e
Encyklopedii 900 ¯ydów), w
Jedwabnem istnia³o w latach 1941- 42 getto dla oko³o 100 osób (w sumie by³o
tam oko³o 100 ¿ydowskich
domów). I tak dalej, coraz
ciekawiej, po trupach do
w³adzy Bezrozumu w naszym kraju.
d) Rzeczone wiadectwa s¹dowe z lat 1947-49 nasze
be³kot-media okrelaj¹ za
tendencyjnie zdeformowane,
jako ¿e by³y zrobione przed
polskim s¹dem. Dzisiaj najwyraniej nie mamy ju¿ polskiego s¹downictwa (ani
tym bardziej polskich mediów) i dziêki temu mo¿na
bezkarnie g³osiæ u nas produkowane w USA, w celu
naszego poni¿enia, bzdury
na temat trupów, których
nie wolno nam odkopaæ, aby
sprawdziæ ile naprawdê ich
by³o. Ciekawe, ¿e gdy odkopywano trupy (tak¿e ¿ydowskie) w Katyniu i Miednoje,
nikt z naszych ekumenicznych religiantów nie protestowa³ przeciw bezczeszczeniu grobów.
A zatem proponujê:
a) by robi¹cemu interes na
trupach polsko - ¿ydowsko
- amerykañskiemu pisarzowi, prof. Tomaszowi Grosowi przyznaæ order im. Stefana Niesio³owskiego Za
budowê cywilizacji k³amstwa;
b) wyst¹piæ do s³awnej Jewish Anti-Defamation League o dodatkow¹ nagrodê
dla niego Za rozbudzanie w
Polsce nastrojów judeo-fobii.
A tak przy okazji pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e ceniony przeze mnie polski
poeta pochodzenia ¿ydow-
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skiego, Antoni S³onimski ju¿
przed wojna nie lubi³ swych
(¿ydowskich) wspó³plemieñców za to, ¿e lubi¹ robiæ interes na trupach.

(CZÊÆ II):

PODATEK

HISTORYCZNY

JAKI BÊDZIEMY P£ACIÆ

IZRAELOWI
(09.04.2001) Gdy tydzieñ
temu wysy³a³em tekst Budowa cywilizacji k³amstwa
to nie myla³em, ¿e tak szybko zwiêkszy on swa aktualnoæ. Otó¿ w numerze 7/01
Tylko Polska jest cytowany ks. bp S. Stefaniuk, który powiedzia³ w czasie kazania 11 marca Bêdzie wielki
atak na Jedwabne, chodzi o
pieni¹dze. O jak wielkie
pieni¹dze tutaj chodzi dowiedzia³em siê 9 kwietnia z
listu przys³anego mi z Kanady: wyspecjalizowany w
recketingu ca³ych pañstw
Kongres ¯ydów, poprzez
swych prawników w Nowym
Jorku, zamierza domagaæ
siê od Polski 65 miliardów
dolarów tytu³em rekompensaty za udzia³ Polaków w
zbrodni Holocaustu. Jak wyliczono, nasza Ojczyzna
mo¿e niezad³ugo zostaæ ob³o¿ona niebagatelnym podatkiem od holocaustu w
wysokoci ok. 2000 dolarów
od hektara naszego (jeszcze)
kraju.
Oczywicie by móc wyegzekwowaæ tak¹ sumê (ok.
4000 dolarów, czyli rednie
zarobki roczne brutto, z ka¿dego pracuj¹cego w Polsce)
nale¿y odpowiednio przygotowaæ do tego ludnoæ i tutaj Gazeta Wyborcza Michnika (a ponoæ te¿ i polska
telewizja) staj¹ na g³owie,
aby z nas zrobiæ pokornych,
nie mi¹cych podskoczyæ Syjonistom (bo przecie¿ nie
wszystkim ¯ydom) mato³ów
- podatników Wielkiego Syjonu. Jak twierdzi³ klasyk
Goebbels - a powtarza za
nim sponsor Michnika
George Soros - nale¿y k³amaæ na ca³ego, a co z tych
k³amstw siê na pewno przyklei.
Otó¿ maj¹c trudnoci w
znalezieniu - po 60 latach ¿yj¹cych wiadków wydarzeñ w Jedwabnem, Gazeta

Wyborcza z 5.04. na ca³ej
stronie opublikowa³a wywiad z wieloletnim dyrektorem Urzêdu Wojewódzkiego w £om¿y St. Przychodzkim, który urodzi³ siê w
1955 roku i gdzie w latach
70 zacz¹³ siê dowiadywaæ
(od nie¿yj¹cych obecnie) naocznych wiadków, jak to w
jego rodzinnym Jedwabnem
by³o w lipcu 1941 roku. A oto
jego odkrycia: To nie prawda, ¿e Polacy szli pod pistoletem Niemców, nikt nikogo
nie zmusza³. Mo¿e z boku
sta³ jaki Niemiec, ale matka ¿adnego nie widzia³a. ...
Dyskusje, ile osób mieci siê
w stodole, s¹ bez sensu.
Morderstwa mia³y miejsce
niemal na ka¿dej ulicy, na
ka¿dym podwórku w Jedwabnem, zrobi³a to czêæ
mieszkañców, mo¿e kilkadziesi¹t osób ... znajomy mi
o po w i a da ³, j a k 1 0 lip c a
chcia³ wejæ do swojej s³awojki, a tam by³ ¯yd z poder¿niêtym gard³em, jeszcze
¿y³ i charcza³. ...Podstawowym narzêdziem mordu by³
bagnet. Tak samo, pochodz¹c st¹d, nie mam w¹tpliwoci co do (podanych przez
T. Grosa) danych o liczebnoci jedwabiñskich ¯ydów
itd.
I tutaj nale¿y oskar¿yæ
wieloletniego dyrektora
Urzêdu Wojewódzkiego w
£om¿y o zwyk³y brak wyobrani: jeli ¯ydów w miecinie by³o rzeczywicie oko³o 1600, a miecina liczy³a
nie wiêcej ni¿ 2,5 tysi¹ca
mieszkañców, to by³o ich
wiêcej ni¿ Polaków. Jak zatem tych kilkudziesiêciu
chuliganów, nie dysponuj¹c
broni¹ paln¹ ani wsparciem
ze strony uzbrojonych Niemców, mog³a wymordowaæ
1600 ludzi? Przecie¿ przed
rzeczonymi bagnetami
mo¿na siê obroniæ zwyk³ym
kijem od miot³y, zw³aszcza
¿e stosunek napastników do
napadniêtych by³ wiêkszy
jak 1:20 (w 1949 roku polski s¹d oskar¿y³ o wspó³udzia³ 22 mieszkañców Jedwabnego, z czego wiêkszoci sprawê umorzono).
Poniewa¿ odkrycia mgr
Przychodzkiego okaza³y siê
zbyt w¹tpliwe i dla redakcji
Gazety Wyborczej, wiêc w
numerze z 7.04 br mamy ko-

lejn¹ porcjê spontanicznej,
ideologicznej m³ócki: tym
razem pisze ju¿ prof. wida
- Ziembska, o æwieræ wieku
starsza od naszego wieloletniego dyrektora: Po przeczytaniu ksi¹¿ki T .Grosa
musia³am pogodziæ siê z
myl¹, ¿e odruchy zbrodnicze spo³eczeñstwa wobec
¯ydów nie by³y incydentalne... Zrozumia³am, ¿e uprzedzenie od zbrodni dzieli tylko cienki lód, który w ka¿dej chwili mo¿e siê za³amaæ... dlatego te¿ uwa¿am,
¿e szczegó³owe historyczne
badania dotycz¹ce w¹tpliwoci wobec ksi¹¿ki Grosa
mog¹ byæ rozstrzygniête w
ciszy gabinetów. (Czyli po
prostu, polskie chamy morda w kube³, jak PAN WIELK I G r os w y k³a d a Wa m
Prawdê o Polsce.)
Pomimo zasady morda w
kube³, w tej¿e Gazecie Wyborczej, na innej stronie redaktor A. Bikont nieopatrznie cytuje naocznego (80 letniego?) wiadka Antoniego
K.: (Niemcy wraz z kolaboruj¹cymi Polakami) selekcjonowali na rynku (Jedwabnego) najgorszych komunistów.... Jeden komunista tak siê ba³, ¿e no¿yczkami krawieckimi sam sobie
podci¹³ gard³o (To byæ mo¿e
by³ ten, o którym cytowany
wczeniej St. Przychodzki
s³ysza³, ¿e charcz¹³ ukryty
w cudzej s³awojce?)
Co wiêcej, mo¿emy te¿
odkryæ w rzeczonym (z 7.04)
numerze Gazety Wyborczej
zeznanie pani Chaji Finkelsztajn przed prokuratur¹ w 1945 roku w Izraelu:
 B y ³a m w ia d kiem, j a k
Niemcy zorganizowali Polaków z miasteczka i zosta³o
spalonych ¿ywcem 200 ¯ydów. Polacy byli wykonawcami tej akcji. I to jest wiadectwo chyba najbardziej
wiarygodne (do podpalenia
stodo³y wystarczy³o przecie¿
kilka osób, których nazwiska s¹ przecie¿ znane polskiemu S¹dowi). Te zeznania pomin¹³ prof. Thomas
Gros, najwyraniej bior¹cy
udzia³ w tajnej, przygotowanej w USA akcji Ca³a Polska
w rêce ¯ydów (Amerykañskich).
Marek G³ogoczowski
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CA£A W£ADZA - W RÊCE POLAKÓW!
Jerzy Wieluñski

Dokoñczenie ze strony 1
jakoæ licznych wyrobów polskiego przemys³u by³a najwa¿niejszym powodem, dla
którego sztucznie spowodowano zad³u¿enie polskich
przedsiêbiorstw a nastêpnie
wymuszono ich prywatyzacjê
czyli przejêcie przez obce,
konkurencyjne firmy, pozornie w celu wspó³pracy i unowoczenienia, faktycznie za
w celu ich ca³kowitej likwidacji czyli pozbycia siê gronych
konkurentów. O tym podstêpnym mechanizmie niszczenia
konkurencji, pisz¹ dwaj nie-

Zak³ady Wedel w rêkach
zagranicznej korporacji

mieccy autorzy, w ksi¹¿ce
Pu³apka globalizacji.
Do zaistnienia takiego stanu
rzeczy nigdy by nie dosz³o,
gdyby ster rz¹dów w Polsce
przejêli Polacy, przedk³adaj¹cy dobro wspólne - Pañstwo
Polskie, nad dobro osobiste,
czyli np. Polska Wspólnota
Narodowa. Dzisiaj dowiadujemy siê o wspania³ych osi¹gniêciach polskich in¿ynierów, polskich naukowców,
polskich architektów, polskich informatyków i elektroników pracuj¹cych za granic¹. Có¿ to za w³adza wypêdzi³a ich z Polski, wskazuj¹c im
obczyznê, jako ich miejsce
pracy? Gdyby kwiat polskiej
inteligencji, gdyby chluba i
duma polskiej myli naukowej i technicznej dzia³a³y w
Polsce dla wspólnego dobra
wszystkich Polaków w suwerennym Pañstwie Polskim, to
nie czo³galibymy siê dzisiaj
na kolanach przed obcymi.
Polski eksport przynosi³by
zysk Polsce czyli Polakom.
Polak nie musia³by szukaæ
pracy na obczynie. Nie by³oby kilkumilionowej rzeszy
bezdomnych i bezrobotnych,
skazanych przez obecn¹ w³adzê na mieræ przed zgonem, jak to mówi³ amerykañski filozof.

Wspania³a polska ¿ywnoæ
karmi³aby Europê Zachodni¹, Rosjê, Ukrainê i Bia³oru, choæby tylko z tego powodu, ¿e polski rolnik nigdy
by nie karmi³ trawo¿ernego
byd³a zwierzêc¹ m¹czk¹ kostn¹, jak to czyniono przez ca³e
lata na Zachodzie, doprowadzaj¹c do obecnego kataklizmu choroby szalonych krów.
To zachodni eksperci powinni siê uczyæ od polskich ch³opów, jak hodowaæ byd³o i dostarczaæ ludziom zwyczajn¹
¿ywnoæ zamiast jadu i trucizny. Tak by by³o, gdyby Polsk¹ rz¹dzili Polacy, dla dobra
Polski czyli przede wszystkim
dla dobra Polaków.
Polska armia praktycznie
przestaje istnieæ po likwidacji dziesi¹tków garnizonów
Wojska Polskiego, w pierwszym rzêdzie na naszych Piastowskich Ziemiach Zachodnich i odzyskanych Pó³nocnych. Nie istnieje polski przemys³ obronny, bo zosta³ sprywatyzowany czyli zlikwidowany. Jak mo¿na doprowadzaæ do likwidacji Pañstwa i
Armii, dalej co mówi¹c o jakiej suwerennej Polsce?
Polska i Polacy s¹ dzi na ³asce i nie³asce kaprysów obcej
w³adzy. Polski ¿o³nierz s³u¿y
dzi obcym, za pieni¹dze pilnowaæ ma obcych interesów
na obczynie: na Wzgórzach
Golan na Bliskim Wschodzie,
w by³ej Jugos³awii i gdziekolwiek go wyle niepolska w³adza: mo¿e na Haiti, mo¿e na
Bia³oru, a mo¿e do Ulsteru?
W tysi¹cletnich dziejach Polski, nigdy jeszcze nie mielimy przypadku, by tak nam
zniszczyæ Pañstwo i Armiê:
bez s³owa naszego sprzeciwu.
Obcy genera³owie z obcymi
odznaczeniami za zdradê polskich interesów, chyba rozkazali zapomnieæ, ¿e s³u¿ba w
Wojsku Polskim to przede
wszystkim najbardziej odpowiedzialny obowi¹zek ka¿dego Polaka: obrona Pañstwa
Polskiego - obrona narodu
czyli nas wszystkich. Interesów innych pañstw i innych
narodów - niech pilnuj¹ inne
armie.
W Polsce nie istnieje przep³yw informacji na temat naj¿ywotniejszych spraw polskich, rodki przekazu w Polsce s¹ w ca³oci w rêkach niepolskich. Widocznie wszystkie ekipy rz¹dowe 1989-2001
stawia³y na pierwszym miejscu interes obcy i jemu s³u¿y³y i dalej s³u¿¹. Wiêkszoæ
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Polaków najwidoczniej jeszcze o tym nie wie, gdy¿ w b³¹d
ich wprowadzaj¹ brzmi¹ce po
polsku nazwiska rz¹dz¹cych
oraz u¿ywanie przez nich jêzyka polskiego. Mo¿e kto
jest w stanie inaczej te fakty
wyt³umaczyæ? £amy Wspólnoty - Gazety Polskiej Wspólnoty Narodowej stoj¹ dlañ
otwarte. Kraje Zachodniej
Europy zawsze czerpa³y zyski
z kolonii na ca³ym wiecie:
Wielka Brytania z globalnego Imperium Brytyjskiego,
Belgia - z Konga, a Holandia,
Hiszpania, Francja, Portugalia - z licznych kolonii w Azji
i Ameryce. To, co z najwiêkszym trudem i powiêceniem
zbudowalimy w latach 1919
- 1939 oraz 1944 -1989, zosta³o nam teraz niemal w ca³oci odebrane i zniszczone.
Obecna tak zwana III Rzeczpospolita Polska w ¿adnym
wypadku nie mo¿e byæ tak
nazywana, gdy¿ jest jedynie

na przyk³ad ich poczynañ finansowych (nie p³ac¹ podatków). Stwierdzi³ to i udowodni³ Amerykanin (jego ¿ydowska rodzina pochodzi z Bia³orusi!) Noam Avram Chomsky, wiatowy autorytet w
wielu dyscyplinach naukowych, od dawna zas³uguj¹cy
na kilkakrotne przyznanie
mu Nagrody Nobla. Zgoda na
dalsze sprawowanie rz¹dów
w Polsce przez osoby polskojêzyczne ale bez polskoci w
sercu, to zgoda na rz¹dy ponadnarodowych korporacji, to
zgoda na unowoczenione
niewolnictwo. Jest to zgoda
na los Indian: bez ziemi, bez
w³asnoci, bez pañstwa, bez
armii. Amerykanie - jak nikt
inny na wiecie, maj¹ wielkie
dowiadczenie w ludobójczym
zniewalaniu innych narodów,
w narzucaniu cowboyskiego
prawa dzikiego zachodu innym pañstwom i narodom.
Podobnie zreszt¹ jak i inne

cze skutki unii. Ka¿dy Polak,
który j¹ przeczyta, natychmiast widzi, ¿e Unia Polski z
Litw¹ to zupe³nie inna sprawa, nieporównywalna z podstêpn¹ Uni¹ Europejsk¹!
Wród wydawców pism i
ksi¹¿ek w Polsce nie ma wiêc
najprawdopodobniej ani jednego Polaka - patrioty. Gdyby taki by³, to by zrozumia³,
¿e prawdê o unii nale¿y rozpowszechniæ wród wszystkich Polaków, a¿eby stali siê
w pe³ni wiadomi miertelnego zagro¿enia, jakie stanowi³oby dla Polski wch³oniêcie jej
przez Uniê Europejsk¹.
Wierzymy, ¿e od¿yje suwerenna Polska, rz¹dzona przez
Polaków, jeli sami Polacy
zabior¹ siê do tego dzie³a.
Szeregi Polskiej Wspólnoty
Narodowej stoj¹ otwarte dla
ka¿dego, kto w sercu czuje
polskoæ. Nasza lustracja
jest prosta i wymaga odpowiedzi zawsze i nigdy na nastêpuj¹ce pytanie. Czy zawsze by³(a) Pan(i) I DALEJ
BÊDZIE Polakiem (Polk¹),
nigdy nie szkodz¹c Pañstwu
Polskiemu i poszczególnym
Rodakom? W naszych szere-

Dawne Domy Towarowe "Centrum" sprzedane zagranicznej firmie znacznie poni¿ej realnej wartoci

atrap¹ - pust¹ nazw¹ dla najnowszej unijno - niemieckiej
kolonii.
Prawdziw¹ III Rzeczpospolit¹ - dopiero bêdziemy musieli zacz¹æ budowaæ od podstaw,
skoro tylko Polacy przejm¹
w³adzê w Polsce i pokieruj¹
Jej losami, w partnerskiej
(nie za: s³u¿alczej) wspó³pracy z ka¿dym pañstwem Zachodu i Wschodu, które uszanuje nasz¹ suwerennoæ, tak
jak szanuje siê suwerennoæ
Szwajcarii, Norwegii czy Islandii - krajów niezwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹.
Obce, zachodnie korporacje
stawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoæ
ponad wszelkim prawem miêdzynarodowym i stoj¹ ju¿ dzisiaj poza wszelk¹ kontrol¹,

nacje (np. Anglicy, Hiszpanie
itd.), buduj¹ce ongi swoje
globalne mocarstwa na gruzach innych pañstw i cmentarzyskach innych narodów.
Jest jeszcze inny dowód na to,
¿e w obecnej Polsce praktycznie nie ma mo¿liwoci dotarcia do ogó³u Polaków z jedn¹
podstawow¹ wiadomoci¹, a
mianowicie z tym, ¿e liczne
precedensy unii zawartych w
Zachodniej Europie wskazuj¹ niezbicie, ¿e instytucja unii
prowadzi niezmiennie do likwidacji tego narodu i pañstwa, który jest stron¹ s³absz¹, podpisuj¹c¹ akt unii. Ani
jedno pismo w Polsce, ani jedno wydawnictwo nie raczy³o
jak dotychczas zrecenzowaæ
czy wydaæ ksi¹¿kê Ludobój-

gach pamiêtaæ bêdziemy o
starej, polskiej zasadzie mieræ zdrajcom i dlatego domagamy siê i domagaæ bêdziemy przywrócenia kary
mierci za zdradê stanu.
Wieczna hañba grabarzom
polskoci - ³otrom, którzy
zniszczyli Pañstwo Polskie i
dalej, niby Judasz za srebrniki, sprzedaj¹ Jego resztki,
upodlaj¹ nas wszystkich,
szargaj¹ nasz honor i nasz¹
godnoæ, nasz¹ dumê narodow¹! W Polskiej Wspólnocie
Narodowej jest miejsce dla
wszystkich Polaków pragn¹cych suwerennego Pañstwa
Polskiego, nie za wasala
Wschodu czy Zachodu.
Ca³a w³adza w Polsce - w rêce
Polaków!
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

01.04.2001
Amerykañski samolot szpiegowski EP-3 zderzy³ siê z
chiñskim myliwcem. Samolot EP-3 przymusowo l¹dowa³ na chiñskiej wyspie Hainan, gdzie zosta³ internowany. Pilot chiñskiego myliwca zgin¹³. Chiny obarczaj¹ win¹ za wypadek Amerykanów i domagaj¹c siê oficjalnych przeprosin.

09.04.2001
Rz¹dy Niemiec i Austrii wyst¹pi³y o siedmioletni okres
przejciowy w dostêpie pra-

Jan Ku³akowski - g³ówny
polski negocjator owiadczy³, ¿e rz¹d polski jest gotowy
do
powa¿nych
ustêpstw jeli chodzi o okresy przejciowe w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹,
tak by przyspieszyæ uzyskanie cz³onkostwa.

³odzi podwodnej ze statkiem
rybackim dosz³o 9 lutego br.
W tym czasie na statku by³a
obecna cywilna delegacja
wa¿nych osobistoci z przemys³u zbrojeniowego. Demo n st r o w a n o i m z a l e t y
okrêtu podwodnego Greeneville.

13.04.2001

17.04.2001

Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie og³osi³o
przetarg na samolot wielozadaniowy dla Wojska Polskiego. MON jest zainteresowane nowymi lub u¿ywanymi samolotami. Powy¿szy

Minister Obrony Narodowej
B r o n i s³ a w K o mo r o w sk i
uniewa¿ni³ ze wzglêdów formalnych przetarg na samolot transportowy dla wojska.
Zdaniem komisji przetargowej tylko oferta hiszpañska

o obywatelstwie, uproszczenia procedury repatriacji,
przyjêcia Karty Polaka oraz
promocji Polski i polskiej
przedsiêbiorczoci za granic¹.

29.04.2001
Na posiedzeniu w Moskwie
klubu Pi¹tki Szanghajskiej ministrowie spraw zagranicznych Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Tad¿ykistanu i Rosji potêpili amerykañskie plany budowy
systemu antyrakietowego
jako naruszenie porozumienia o ograniczeniu obrony
przeciwrakietowej (ABM)
Ministrowie finansów i
prezesi banków centralnych
Japonii, Kanady, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Francji i
W³och (pañstw grupy G-7)
dyskutowali w Waszyngtonie o grobie wiatowej recesji. Obecnie obserwujemy
gwa³towne spowolnienie
wzrostu gospodarczego w
USA i Japonii. Turcja i Argentyna prze¿ywaj¹ trudnoci zwi¹zane z za³amaniem
gospodarczym.

30.04.2001

Czêæ artystyczna Zjazdu Polonii

cowników z krajów kandyduj¹cych do rynku pracy
Unii Europejskiej. Ograniczenia szczególnie s¹ dotkliwe dla sfery us³ug w których
pracownicy z Polski mogli by
skutecznie konkurowaæ na
przyk³ad jeli chodzi o fryzjerów, pracowników budowlanych, itd.

10.04.2001
Porozumienie Organizacji
Kombatanckich i Niepodleg³ociowych z Krakowa proponuje wzniesienie pomnika powiêconego pamiêci
obywateli II Rzeczpospolitej,
wywiezionych w g³¹b ZSRR
na skutek donosów sowieckich kolaborantów narodowoci ¿ydowskiej. Zdaniem
wiceprzewodnicz¹cego porozumienia - Jerzego Bukowskiego Trzeba przywróciæ
w³aciwe proporcje w ocenie
stosunków polsko - ¿ydowskich w minionym wieku

zakup ma kosztowaæ bud¿et
oko³o 3,5 miliarda dolarów.

16.04.2001
Ju gos ³ owi a ñ s k a a r mi a
przejê³a od si³ KFOR kolejny sektor strefy buforowej
na granicy Kosowa i po³udniowej Serbii. Decyzja o
przekazaniu sektora D
wynika z du¿ej aktywnoci
w tym rejonie albañskiej
partyzantki.
Kom an d or p o r u c z n i k
Scott Waddle - dowódca
amerykañskiego okrêtu podwodnego Greeneville, który niedawno uderzy³ i w
konsekwencji zatopi³ japoñski kuter rybacki powoduj¹c mieræ 9 Japoñczyków, w
wyniku uznania go winnym
kolizji zakoñczy karierê w
marynarce USA i w ten sposób uniknie wiêzienia. Do
zderzenia wynurzaj¹cej siê
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(samoloty Casa CN 235 i C
295) spe³ni³a wymogi formalne. Oferty ukraiñska
(samolot AN-32) i w³oskoa me r y k a ñ sk a ( sa mo l o t
Spartan) nie spe³nia³y wymogu posiadania odpowiednich certyfikatów. Bez przetargu zostanie zakupione od
6 do 10 samolotów C 295 za
kwotê oko³o 200 milionów
USD.

28.04.2001
Rozpocz¹³ siê II Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy.
Obrady toczy³y siê w Warszawie, Pu³tusku, Krakowie
i Czêstochowie. W czasie
zjazdu prezes Kongresu Polonii Amerykañskiej Edward Moskal odebra³ order Polonia Mater Nostra
Est przyznany mu przez
Spo³eczn¹ Fundacjê Pamiêci Narodu Polskiego. Polonusi od w³adz oczekuj¹ korzystnych zmian w ustawie

Prezydent A. Kwaniewski
podpisa³ mimo deklarowanych wielkich zastrze¿eñ ordynacjê wyborcz¹. Termin
wyborów parlamentarnych
zosta³ okrelony na 23 wrzenia 2001.

01.05.2001
Dzia³acze organizacji kombatanckich pikietowali prze
konsulatem Wielkiej Brytanii w Krakowie. Protestowali przeciwko bezczynnoci
angielskich w³adz w sprawie
ekstradycji Heleny Woliñskiej, która w latach stalinowskich by³a prokuratorem wojskowym. Woliñska
w sfingowanych procesach
bezprawnie doprowadzi³a do
uwiêzienia co najmniej 15
osób, w tym genera³a Aug u st a Field or fa  N ila  .
Wniosek o ekstradycjê jest
rozpatrywany od sierpnia
1999. Helena Woliñska ko-

rzystaj¹c z faktu, ¿e jest
na r od ow oc i ¿y d ow skiej
twierdzi, ¿e jest niewinna, a
ca³a sprawa ma charakter
polityczny i antysemicki.
W zwi¹zku z protestami
mieszkañców Zarz¹d Miasta
Legnicy zmniejszy³ podwy¿kê op³at za mieszkania komunalnej z 57% do 25%.
Podwy¿ka mia³a obowi¹zywaæ od 1 maja br.
Eurobarometr instytut
badania opinii publicznej
UE opublikowa³ wyniki sonda¿u na temat poparcia dla
przyjêcia Polski do Unii Europejskiej. Spad³o ono w
Belgii z 41% do 36%, w Danii z 67% do 66%, w Hiszpanii z 52% do 49%, we Francji z 35% do 33%, w Holandii z 62% do 53%, w Finlandii z 52% do 47%, w Szwecji
z 69% do 68%, w Wielkiej
Brytanii z 52% do 47%.
Najni¿sze poparcie dla przyjêcia Polski do UE jest
Niemczech 37% i Austrii
25%.

04.05.2001
W odpowiedzi na propozycjê
Polski osiemnastoletniego
okresu przejciowego na zakup ziemi rolnej i lenej
przez osoby fizyczne i firmy
z UE Komisja Europejska
zaproponowa³a siedmioletni
okres przejciowy zaznaczaj¹c, ¿e odnosi siê to tylko do
firm. Za obywatele pañstw
UE bêd¹ mogli nabywaæ bez
ograniczeñ polsk¹ ziemie od
razu po przyjêciu Polski.

05.05.2001
Jeffrey Klein i Dov Hikind
dwaj deputowani do Zgromadzenia Stanowego stanu
Nowy Jork (USA) przedstawili projekt sankcji skierowanych przeciwko Polskim
L iniom L ot nic zy m L O T.
Sankcjê poleg³yby na zaniechaniu obs³ugi pasa¿erów i
baga¿u samolotom LOT l¹duj¹cym na nowojorskim
lotnisku J. F. Kennedyego.
Powodem proponowanych
sankcji jest nieza³atwienia
przez polski rz¹d sprawy restytucji prywatnego mienia
¿ydowskiego w naszym kraju. Obaj deputowani powiedzieli, ¿e jeli polski rz¹d
nie rozpocznie w ci¹gu 90
dni negocjacji z ¯ydami w
celu sprawiedliwego za³atwienia sprawy, nowojorski
zarz¹d lotnisk mo¿e zerwaæ
umowê z PLL LOT.
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NOAM CHOMSKY PRZECIWKO
RYNKOWEMU DESPOTYZMOWI
Dokoñczenie ze strony 3
nych i to oni odczuli najbardziej jego konsekwencje.
Jeli bogaci i mo¿ni tego
wiata nie mog¹ bezporednio odwo³aæ siê do nagiej
przemocy, by osi¹gn¹æ swoje cele (tak jak dzieje siê to
na przyk³ad w Ameryce £aciñskiej, co bogato ilustruje
Noam Chomsky), nale¿y odwo³aæ siê do propagandy. Zadaniem tzw. sektora public
relations nie jest nic wiêcej
jak tylko fabrykowanie
przyzwolenia oraz kontrolowanie umys³u publicznego. Specyficznie pojmowana demokracja opiera siê na
przekonaniu, i¿ Wielka Bestia (zdecydowana wiêkszoæ spo³eczeñstwa) nie
wie, co jest dla niej dobre,
tym siê maj¹ bowiem zajmowaæ ludzie odpowiedzialni.
Jednym z najwa¿niejszych
zadañ sektora public relations, choæ jak wydaje siê
stanowi to jego nierozstrzygalny problem, jest rozpowszechnienie idei, i¿ to bogaci maj¹ rabowaæ biednych
(st¹d te¿ nierówna walka
jak¹ w Ameryce £aciñskiej
prowadzili Amerykanie z
Sowietami o kontrolowanie
mas ludzkich, ci drudzy bowiem odwo³ywali siê do
biednych i zawsze chcieli
rabowaæ bogatych). Jednym
ze sk³adników propagandy
jest usilnie lansowane przekonanie, i¿ wolny rynek jest
ze swej istoty sprawiedliwy,
nagradza odwa¿nych i pracowitych, a w koñcu przynosi korzyci nam wszystkim.
Nie trzeba jednak siêgaæ
zbyt daleko, aby siê przekonaæ, ¿e rzeczywistoæ jest
zupe³nie odmienna.

wych. Kiedy jednak Unia
Europejska stara³a siê zwróciæ do WTO z oskar¿eniem
USA o naruszanie umów dotycz¹cych wolnego handlu
zwi¹zanych z ustaw¹ Helmsa-Burtona Cuban Liberty
and Democratic Solidarity
Act, maj¹cej na celu
wzmocnienie sankcji przeciwko Kubie, okaza³o siê, ¿e
Was zyn gton  n i e b ê d z i e
wspó³pracowa³ z panelami
WTO, poniewa¿ organizacje
handlowe nie maj¹ jurysdykcji w sprawach dotycz¹-

Dzisiaj Stany Zjednoczone s¹ jedyn¹ potêg¹ wiatow¹ zdoln¹ dyktowaæ warunki niemal¿e wszystkim. Niewa¿ne jakie rodki zostan¹
zastosowane, wa¿na jest koniecznoæ promowania i
ochrony amerykañskich interesów, tj. interesów rz¹du
i wielkich korporacji. Asortyment rodków jest bogaty,
od bezporedniej interwencji zbrojnej, jak np. w Jugos³awii, poprzez popieranie
pañstw ³ami¹cych prawa
cz³owieka, np. Izrael, Kolumbia po wykorzystywanie
instytucji miêdzynarodo-

cych bezpieczeñstwa narodowego, a jak powszechnie
wiadomo Kuba stanowi w³anie zagro¿enie bezpieczeñstwa narodowego USA. Nie
inaczej sytuacja ma siê z
innymi instytucjami miêdzynarodowymi.
Nie powinnimy jednak
p op ad a æ w p e sy mi z m.
Mimo i¿ orodki w³adzy i
koncentracji przywilejów z
pewnoci¹ nie dadz¹ za wygran¹, zwyciêstwa mas obywatelskich powinny podnosiæ na duchu - pisze Chomsky. Doskona³ym tego przyk³adem jest zablokowanie

podpisania traktatu MAI Multilateral Agreement on
Investment (który przygotowywany by³ w ca³kowitej
tajemnicy, tak ¿e niewiele o
nim wiedzia³ sam Kongres
Stanów Zjednoczonych),
przez zgrajê organizacji
zwyk³ych obywateli, która,
jedynie za pomoc¹ komputerów i dostêpu do Internetu
przyczyni³a siê do naruszenia ca³ej umowy lub jak pisa³ Financial Times przez
hordê «stra¿ników obywatelskich», której motywy i

szych, ochrona rodowiska
wydaj¹ siê byæ jedynie zaklêciami maj¹cymi zaczarowaæ rzeczywistoæ, tak aby
wyda³a siê wiatem najlepszym z mo¿liwych.

równie¿ w odniesieniu do
Polski.
Poruszone powy¿ej sprawy nie wyczerpuj¹, oczywicie, w ca³oci wielow¹tkowej ksi¹¿ki Noama Chomskyego, ka¿dy wiêc zainteresowany funkcjonowaniem
kapitalizmu i jego prawdziwym obliczem powinien po
ni¹ siêgn¹æ. Okazuje siê bowiem, i¿ kapitalizm z ludzk¹ twarz¹ jest jedynie mitem, o którym du¿o siê mówi
w politycznych salonach i na
biznesowych mityngach.
Demokracja, prawa cz³owieka, poprawa losu najubo¿-

Krzysztof Kêdziora
Przedruk z czasopisma Zielone Brygady
nr 1(159)/
2001, marzec 2001, dzia³ Recencje.
1. Noam Chomsky Rok 501.
Podbój trwa, Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 
Poznañ 1999, stron 440
2. Noam Chomsky Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a
³ad globalny, Wydawnictwo
Dolnol¹skie Wroc³aw 2000,
stron 148

Z prasy ...

Szanowna Redakcjo,

Poprzednia
g³ona ksi¹¿ka Noama Chomsky'ego

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

metody s¹ tylko czêciowo
rozumiane w wiêkszoci stolic. Niestety w wiêkszoci
dzia³ania spo³eczne maj¹
c h a r a k t e r de f e n sy w n y i
maj¹ na celu obronê dotychczasowych osi¹gniêæ. Brakuje nam idei o¿ywiaj¹cych
rewolucje demokratyczne.
W przeciwieñstwie do dziewiêtnastowiecznych robotników, którzy pisali, i¿ ci,
którzy pracuj¹ w m³ynach,
powinni je posiadaæ, dzisiaj
b³agaj¹ mo¿now³adców, o to,
by byli bardziej ³askawi.
Sytuacja ta odnosi siê do
USA, lecz jest prawdziwa

Wystêpujê w imieniu
pani Janiny Marciniak,
mieszkaj¹cej obecnie w Woli
Sobieskiej ko³o Krzczonowa
na Lubelszczynie, a w czasie wojny zamieszka³ej w
Stolnikowiznie ko³o Zó³kiewki. Rodzice pani Janiny,
Maria i Antoni B³azikowie,
w latach 1942-1944 przechowywali w swoim domu ¿ydowsk¹ rodzinê Mendla i
Rywki Bublów wraz z ich
synem Szulimem. Rodzina
Bubel pochodzi³a z Antoniówki, gdzie przed wojn¹
b y l i zna ny mi w okolic y
krawcami. Ukrywaj¹c siê u
p a ñ stw a B ³a zików, t e¿
utrzymywali siê z krawiectwa. Kilkakrotnie B³azikowie musieli uciekaæ razem z
nimi do lasu, poniewa¿ kto
sk³ada³ donosy, ¿e przechowuj¹ ¯ydów. Na szczêcie
ca³a rodzina przetrwa³a wojnê. Bublowie mieli jeszcze
jednego syna, m³odszego,
którego imienia pani Janina nie pamiêta. Wojnê przetrwa³ u bezdzietnego ma³¿eñstwa w Ro¿kach.
Po wojnie rodzina ta,
prawdopodobnie do 1947 r.,
mieszka³a w pobliskim Maciejowie, gdzie Mendel - Marian Bubel prowadzi³ swój
warsztat krawiecki i mia³
nawet uczniów. W Maciejowie ca³a rodzina Bublów
przesz³a na chrzecijañstwo.

Tu te¿ zmar³ Marian Bubel.
Natomiast Rywka - Regina
Bubel wyjecha³a do Izraela.
Wed³ug informacji zebranych przez pani¹ Janinê,
który z synów pozosta³ w
Polsce i mieszka w Warszawie.
Pani Janina bardzo prosi o kontakt i zwraca siê z
prob¹ o pomoc w odnalezieniu rodziny Bublów z Antoniówki. Chcia³aby, ¿eby chocia¿ pomiertnie jej rodzice
zostali uhonorowani za trud
uratowania tej rodziny. Informacje na ten temat proszê przesy³aæ pod nastêpuj¹ce adresy:
Janina Marciniak
Wola Sobieska
poczta Krzczonów
lub
Robert Kuwa³ek
Pañstwowe Muzeum
na Majdanku
6720-325 Lublin
ul. Droga Mêczenników
Majdanka
Z powa¿aniem,
Robert Kuwa³ek
Midrasz nr 11(43) listopad
2000, strona 4, dzia³: Listy
(do redakcji).
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Brawa dla Prezesa Moskala
Dokoñczenie ze strony 1
W.: Zapowiadano, ¿e bêdzie jaki skandal na zjedzie w zwi¹zku z Pana wypowiedzi¹ na temat Jana
Nowaka - Jeziorañskiego?

E.M.: Powiedzia³bym, ¿e
wy tu w³anie macie test.

da na resorach, nie mam na
to innego okrelenia.

W.: Po uroczystoci w Teatrze Polskim prawie wszyscy dziennikarze pytali czy
zamierza Pan przeprosiæ

W.: Wracaj¹c do spraw bie¿¹cych Kraju. Co Pan myli
o sonda¿ach wyborczych, któ-

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.
Edward Moskal w kuluarach Zjazdu Polonii

E.M.: Có¿, niech próbuj¹
robiæ skandal. My sobie
damy radê. Ja muszê stwierdziæ, ¿e by³em g³êboko wzruszony jak wszed³em wczoraj
do kocio³a w. Krzy¿a na
mszê inauguracyjn¹. Pierwszy raz w moim ¿yciu prze¿y³em co takiego! W kociele ludzie na stoj¹co bili brawa, dziêkowali mi, mówili

Jana Nowaka - Jeziorañskiego?
E.M.: Powtarzam, ¿e nie
mam takiego zamiaru, poniewa¿ nie mam za co go
przepraszaæ.
W.: W prasie polonijnej
(np. londyñski Tydzieñ
Polski z 28 kwietnia 2001)
pisano, ¿e za podstawê
Pana wypowiedzi pos³u¿y-

re zapowiadaj¹ du¿e poparcie dla SLD?
E.M.: SLD ma prasê, ma
telewizjê, ma pieni¹dze, ma
wszystko i ma du¿e wp³ywy.
Je¿eli Polacy chc¹ zmian,
wszyscy powinni iæ do urn.
Powinni straæ siê poznaæ
kandydatów. Powinni zrozumieæ, ¿e ka¿dy g³os siê liczy.
My jako Polonia nie wiele
mo¿emy w tej kwestii zrobiæ.
Naród sam sobie musi pomóc.
W.: A jak Pan widzi rolê
Kocio³a?
E.M.: Koció³ dba przede
w sz y st k i m o z d r o w a k i .
Zdrowaki s¹ dobre, ale to
nie wszystko. Koció³ powinien pomóc Narodowi, powinien pomóc w edukacji spo³ecznej, w uwiadomieniu.

Prezydium Zjazdu Polonii

Bóg zap³aæ. To mnie naprawdê wzruszy³o. A co ci
drudzy robi¹? To ¿a³osne.
W.: S³yszelimy równie¿
wypowiedzi wielu ludzi, którzy podzielaj¹ Pana opiniê.

³o podobno sfa³szowane
owiadczenie volksdeutscha z ¯yrardowa Kassnera, które nazwano komunistyczn¹ prowokacj¹.
E.M.: Bujda na resorach,
proszê pani, Po prostu buj-
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W.: A co Pana najbardziej
boli we wzajemnych stosunkach Polonii i Kraju?
E.M.: Nic. Nic mnie nie
boli. Jestem wdziêczny, ¿e
¿yjê, mam piêkn¹ córkê i dobr¹ ¿onê. Jestem zadowolony z ¿ycia.
W.: Dziêkujemy serdecznie
za rozmowê.
Rozmowê przeprowadzi³a
redaktor Barbara Krygier

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