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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

N

ied³ugo wybory. Polacy zra¿eni do antypolskiej i z³odziejskiej polityki prawicy, w
wiêkszoci stawiaj¹ na lewicê czyli SLD. Wydaje im siê,
¿e bêdzie lepiej, tak jak za
Gierka. Nie bêdzie! Bêdzie
jeszcze gorzej, ni¿ teraz.
Wyjani³ to niechc¹co Wa³êsa, komentuj¹c w telewizji
mieræ Edwarda Gierka. Dla
Wa³êsy g³ównym osi¹gniêciem Gierka by³o zad³u¿enie
i uzale¿nienie Polski od Zachodu, poniewa¿ da³o to Zachodowi mo¿liwoæ wywierania nacisku na Polskê, co doprowadzi³o do zmian, które
przynios³y to, co dzisiaj
mamy - powiedzia³ Wa³êsa.
Nie doda³ jednak, ¿e to co dzisiaj mamy, to malej¹ca suwerennoæ Pañstwa i rosn¹ca
nêdza Narodu.
Natomiast ca³a prawda o
Gierku jest nastêpuj¹ca. Gierek znacznie rozwin¹³ polsk¹
gospodarkê i zwiêkszy³ dobrobyt Polaków, niestety zad³u¿aj¹c przy tym Polskê wobec
Zachodu. W³anie to zad³u¿enie wykorzysta³ Zachód przy
pomocy swoich agentów w

rodzaju Wa³êsy do szanta¿owania Polski. W konsekwencji, do w³adzy w Polsce, przy
wydatnej pomocy amerykañskich i niemieckich pieniêdzy,
doszed³ Wa³êsa wraz z ca³¹
sprzedajn¹ solidarnociow¹
prawic¹. To co Gierek zbudowa³, to Wa³êsa zrujnowa³. Pod
dyktando Zachodu, Wa³êsa
zamyka³ lub sprzedawa³ za
bezcen polskie fabryki kapita³owi zachodniemu. Spowodowa³ tym samym wielkie
bezrobocie i bezdomnoæ oraz
masow¹ nêdzê. Takim siê
okaza³ dzia³aczem robotniczym.
W obliczu tej zdrady, dokonanej przez solidarnociow¹
prawicê, Polacy wybrali nastêpnie do w³adzy pokomunistyczn¹ lewicê - Kwaniewskiego i SLD, s¹dz¹c, ¿e wróc¹ dobre czasy. Nie wróci³y,
bowiem eseldowska lewica
wyprzedawa³a Polskê równie
szybko, jak solidarnociowa
prawica. Ros³a nêdza, bezrobocie, bezdomnoæ.
Zrozpaczeni Polacy znowu
zag³osowali na solidarnocio-
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Rz¹dziæ jest rzecz¹ m¹drego
J
est to apel do wyborców
aby w swoich decyzjach
wyborczych kierowali
siê przede wszystkim zasad¹
politologiczn¹ sformu³owan¹
w VI wieku przed nasz¹ er¹
przez Pitagorasa: Rz¹dziæ jest
rzecz¹ m¹drego. To w³anie tê
zasadê mia³ na myli Platon,
kiedy wyró¿nia³ klasê mêdrców, jako tê warstwê spo³eczn¹, której powierza³ rz¹dy w
swojej doktrynie doskona³ego
pañstwa. Miejscem tej zasa-

dy s¹ jednak¿e nie teoretyczne utopie, lecz realne spo³eczeñstwa, a przede wszystkim rzeczywiste pañstwa. To
one potrzebuj¹ m¹drych
rz¹dców, a tych w demokratycznych pañstwach maj¹
obowi¹zek wybraæ wyborcy,
st¹d mój apel.
M¹droæ, o której mówi wymieniona zasada polega nie
tylko na wiedzy i sprawnociach intelektualnych, lecz
jest tak¿e sprawnoci¹ moral-

n¹, inspiruj¹c¹ m¹drego
rz¹dcê do aktywnego pe³nienia s³u¿by dla dobra spo³eczeñstwa, dla dobra rz¹dzonych. A wiêc m¹dry rz¹dca posiada ³¹cznie dwie istotne cechy: l. jest kompetentny, czyli posiada niezbêdn¹
dla wykonywania swej funkcji wiedzê oraz sprawnoci intelektualne (kulturê logiczn¹)
i 2. jest moralny, czyli pe³ni

Dokoñczenie na stronie 4

Dokoñczenie na stronie 2
Elity w³adzy powinny godnie reprezentowaæ Polskê i broniæ honoru Polaków

Program Komitetu Wyborczego Polskiej Wspólnoty Narodowej

W jego sk³ad wchodz¹: Narodowy Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej,
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Rolników i Pracowników Na Rzecz Rolnictwa, Polska Partia Odnowy Kraju, Polska Partia Robotniczo-Ch³opska, Polska Wspólnota Narodowa, Polskie Stronnictwo Narodowe, Stowarzyszenie
Bezrobotnych, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów.
Polska Wspólnota Natorodowa wylosowa³a listê nr 9
i startuje w okrêgach wyborczych: w Koninie, £odzi, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, Warszawskim-Zachodnim.

1. Niepodleg³a Polska bez Unii Europejskiej i NATO.

6. Odnowa moralna Narodu Polskiego.

2. Nienaruszalnoæ terytorialna Polski, bez autonomicznych
regionów.

7. Godne ¿ycie - likwidacja bezdomnoci, bezrobocia
i g³odowych p³ac.

3. Nienaruszalnoæ w³asnociowa Polski, bez wyprzeda¿y
ziemi, fabryk, sklepów, banków i mediów obcemu kapita³owi.

8. Emerytury i renty co najmniej na poziomie minimum socjalnego.

4. Równouprawnienie i ochrona ka¿dej formy w³asnoci
- od pañstwowej do prywatnej.
5. Silne i opiekuñcze Pañstwo Polskie.
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

9. Bezp³atne szkolnictwo podstawowe, rednie i wy¿sze.
10. Perspektywy rozwoju i ustawicznego kszta³cenia m³odzie¿y.
11. Prawo, sprawiedliwoæ, porz¹dek - skuteczna walka
z przestêpczoci¹.
Numer 8 (25) Sierpieñ 2001 r.
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

dOKOÑCZENIE ZE STRONY 1
w¹ prawicê, która wabi³a nas
zachodnim dobrobytem. Dobrobyt wzrós³, ale na Zachodzie, bo w³adza pozwoli³a zalaæ Kraj zachodnimi towarami, likwiduj¹c przy tym polsk¹ produkcjê. W ten sposób
bezrobocie w Polsce wzros³o
do 5 milionów, a na Zachodzie
zmala³o o 1 milion. Wyprzeda¿ polskich fabryk, sklepów

bez fabryk, bez banków i bez
pracy. Polacy stan¹ siê robocz¹ rezerw¹, zatrudnian¹ za
psie pieni¹dze w Kraju lub za
granic¹ przez niemieckich i
innych zachodnich kapitalistów. To wszystko mamy jak
w banku (w Deutsche Banku), g³osuj¹c 23 wrzenia na
SLD. Ta partia - pod przywództwem Millera i Kwa-

i banków oraz ziemi wzros³a
do niebywa³ych rozmiarów,
bogac¹c Zachód, a ubo¿¹c
Polskê.
Przera¿eni Polacy chc¹ teraz ponownie g³osowaæ na
eseldowsk¹ lewicê, ³udz¹c siê,
¿e przywróci im ona wzglêdny dobrobyt i bezpieczeñstwo.
Nie przywróci! Po pierwsze
dlatego, ¿e nie ma z czego.
Gospodarka w Polsce jest ju¿
w wiêkszoci w³asnoci¹ zagranicznych kapitalistów,
którzy swoje zyski wywo¿¹ na
Zachód. Po drugie dlatego, ¿e
Miller nie jest kontynuatorem Gierka lecz Wa³êsy. Miller to ani komunista ani socjalista tylko kapitalista i libera³, popieraj¹cy obcy i
krwio¿erczy kapitalizm. Ju¿
teraz zapowiada on kontynuowanie tego, co rozpocz¹³
Wa³êsa, a wiêc przekazywanie dalszych obiektów gospodarczych kapita³owi zachodniemu i pe³ne zintegrowanie
Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Oznaczaæ to bêdzie ostateczn¹ likwidacjê polskiej w³asnoci i suwerennoci. Kontynuacja przez Kwaniewskiego i Millera tego, co rozpoczêli
Wa³êsa i Mazowiecki uczyni
z Polaków Naród bez ziemi,

niewskiego - to nie jest dbaj¹ca o spo³eczny interes lewica, lecz lewizna.
Tê lewiznê widzielimy 10
lipca w Jedwabnem. Czego
tam nie by³o! Nie by³o Prezydenta Polski w polskiej rogatywce, lecz w ¿ydowskiej jarmu³ce. Nie by³o prawdy o Jedwabnem, lecz by³o k³amstwo
o Jedwabnem. Do tej ca³ej
szopki w gruncie rzeczy ur¹gaj¹cej ofiarom zbiorowego
mordu pasuje góralskie powiedzenie:
S¹ trzy prawdy - ca³a
prawda, pó³prawda i gównoprawda. Twierdzenie, ¿e Polacy zabili w Jedwabnem ¯ydów jest w³anie tak¹ gównoprawd¹. Ca³¹ prawd¹ natomiast jest to, ¿e ¯ydów w Jedwabnem zabili Niemcy, bo
mieli taki program i robili to
wszêdzie, sprawnie i ochoczo.
Polacy natomiast mieli program ratowania ¯ydów, og³oszony przez ówczesnego naczelnego wodza i premiera
Polski genera³a W³adys³awa
Sikorskiego. Program ten
Polacy realizowali i czêsto
p³acili za to ¿yciem, zabijani
przez Niemców. Dlaczego
wiêc ta gównoprawda o Jedwabnem zosta³a oficjalnie
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stwierdzona 10 lipca przez
Prezydenta Polski w imieniu
Narodu i Pañstwa? Jeli nie
wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. Otó¿ oficjalne przyznanie siê w³adz polskich do masowego mordowania ¯ydów przez Polaków ma
uzasadniæ zmuszenie Polski
do wyp³acenia wielkich odszkodowañ za holokaust. ¯¹dania siêgaj¹ 75 miliardów dolarów.
Przy czym mog¹ byæ
one wyp³acane w
polskich nieruchomociach, bardziej
cenionych przez ¯ydów, ni¿ amerykañskie dolary, o które
tak zabiegaj¹ og³upieni Polacy, zamiast zabiegaæ o
utrzymanie polskiej
ziemi w polskich rêkach.
Taka oto jest eseldowska lewizna w
ca³ej swojej krasie.
Taka jest ona od
góry. Bo od do³u co
tam siê ko³acze polskiego, narodowego i
socjalnego. Dlatego Miller
mo¿e mieæ k³opoty z w³asnymi szeregami partyjnymi, w
których ronie sprzeciw wobec bezrobocia, nêdzy, wyprzeda¿y Polski i wcielenia jej
do zaborczej Unii Europejskiej.
Byæ mo¿e spe³ni siê to,
przed czym przestrzega³ i czego siê boi znany judaista, metropolita lubelski, arcybiskup
¯yciñski. Ubolewa on w swojej ksi¹¿ce, ¿e SLD mo¿e przyj¹æ ideologiê PWN. Ksiê¿e biskupie! Szczêæ Bo¿e takiej
przemianie SLD!
A co z Polsk¹ Wspólnot¹
Narodow¹, konsekwentnie
przeciwstawiaj¹c¹ siê Unii
Europejskiej, rabuj¹cej Polskê i czyni¹cej z Polaków bezrobotnych nêdzarzy? W sonda¿ach przedwyborczych,
Komitet Wyborczy Polskiej
Wspólnoty Narodowej, id¹cy
w sojuszu z kilkoma partiami, zwi¹zkami zawodowymi
i stowarzyszeniami spo³ecznymi, otrzymuje od 0% do 3%
poparcia wyborców. Nie wiadomo, jaki rodzaj prawdy jest
w tych sonda¿ach. Natomiast
ca³¹ prawd¹ jest to, ¿e zbieralimy podpisy poparcia dla
naszych kandydatów na po-

s³ów w 28 okrêgach wyborczych. Dawa³o to mo¿liwoæ
zarejestrowania kandydatów
w ca³ej Polsce czyli w 41 okrêgach. Ale zebranie w ka¿dym
z tych okrêgów 5000 podpisów okaza³o siê bardzo trudne przy ogromnym zniechêceniu Polaków i nie dawaniu
nikomu wiary. Ordynacja
wyborcza celowo narzuci³a
tak niedemokratyczny wymóg, by pozasejmowe partie
nie mog³y zebraæ tak wielkiej
liczby podpisów i aby w ten
prosty sposób zosta³y wyeliminowane z wyborów. Bowiem partie sejmowe zawsze
sobie z podpisami poradz¹.
Maj¹ na to wypróbowane od
10 lat sposoby. Natomiast
Polskiej Wspólnocie Narodowej jako partii pozasejmowej
uda³o siê z trudem zebraæ wymagane 5000 podpisów tylko
w 15 okrêgach, w których z³o¿ylimy wnioski o zarejestrowanie naszych kandydatów na pos³ów. Ale
9 Okrêgowych Komisji Wyborczych nie zarejestrowa³o naszych
kandydatów pod zarzutem zebrania czêciowo niew³aciwych
podpisów. Mamy tutaj
drugi przyk³ad narzucenia przez ordynacjê
wyborcz¹ niedemokratycznej zasady eliminowania z wyborów
pozasejmowych partii
przez Okrêgowe Komisje Wyborcze. To
one nierzadko dokonuj¹ wyboru partii,
decyduj¹c kto mo¿e
byæ wybierany w dniu
23 wrzenia. Nie zdarzy³o siê bowiem, by
jakakolwiek Okrêgowa Komisja Wyborcza zakwestionowa³a jakiekolwiek podpisy namaszczonym przez Uniê Europejsk¹ sejmowym partiom:
SLD, PO, AWSP, PSL, PiS,
UW. Antyunijnej Polskiej
Wspólnocie Narodowej kwestionowano podpisy niemal
na ka¿dym kroku. Zezwolono
nam zarejestrowaæ swoich
kandydatów na pos³ów tylko
w 6 okrêgach wyborczych: w
£odzi, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, Warszawskim-Zachodnim, Opolu, Koninie. Zatem g³osujcie na nas
tam, gdzie mo¿ecie. Mamy listê nr 9. Tam, gdzie nas nie

ma, g³osujcie na Alternatywê
- lista nr 8. Na pewno przydamy siê w Sejmie, aby przeciwstawiæ siê temu prawicowo-lewicowemu tañcowi
mierci, zagra¿aj¹cemu istnieniu Polski i Polaków.
Niestety wiêkszoæ Polaków nie ma woli przeciwstawienia siê tej narastaj¹cej
okupacji Polski - jedni ze strachu, drudzy ze zniechêcenia
i obojêtnoci, inni z g³upoty,
jeszcze inni ze zdrady. Nie dorównujemy Polakom, którzy
1 sierpnia w Powstaniu Warszawskim ruszyli do zbrojnej
walki z Niemcami, niczego siê
nie boj¹c. Czeæ i S³awa im
za to! A my boimy siê podj¹æ
walkê polityczn¹ z Niemcami
i Uni¹ Europejsk¹, która wykrada nam Polskê przy niemal ca³kowitym milczeniu
Polaków. Co siê z nami sta³o? Sk¹d ta niegodna obojêtnoæ wobec losu Polski, cechuj¹ca wiêkszoæ dzisiejszych Polaków? To prowadzi
przecie¿ do zguby!
Polacy! Nie czas na strach,
za³amanie, obojêtnoæ i g³upotê! Czas na czynn¹ obronê
Polski przed zach³annoci¹
amerykañskiego globalizmu i

Unii Europejskiej. Naladujmy w tym wzglêdzie Palestyñczyków. Naladujmy bardziej wiadome spo³ecznie
Narody Zachodu. To m³odzi
przedstawiciele tych Narodów przeciwstawili siê w Genui obradom przywódców
najbogatszych Pañstw wiata. Przeciwstawili siê Unii
Europejskiej, której maj¹ ju¿
doæ. W tym wzglêdzie naladowanie Zachodu, a zw³aszcza zachodniej m³odzie¿y
mo¿e nam dobrze zrobiæ!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty
Narodowej

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Niemcy na Wschód od Odry i Nysy...
T³umaczenie programów zjazdów m³odzie¿y Zwi¹zku Wypêdzonych w Fuldzie i Norymberdze zorganizowanych przez Zwi¹zek Wypêdzonych (BdV) - Seminaria dla M³odego Pokolenia w Fuldzie (od 25 do 27 maja
2001) i w Norymberdze (od 15 do 17 czerwca). Odpowiedzialni za program: Zwi¹zek Wypêdzonych, Bonn,
Referat dla Kwestii Zasadniczych i Pracy z M³odzie¿¹ Kierownictwo Posiedzeñ: Markus Leuschner

Szanowni Pañstwo, Drodzy
Przyjaciele,
Niniejszym chcielibymy
Pañstwa zaprosiæ na 2 seminaria dla m³odej i redniej
generacji do Fuldy i Norymbergii. Prosimy zwróciæ uwagê, ¿e na obydwa seminaria
konieczne jest zg³oszenie, aby
by³o mo¿liwe uczestnictwo
wiêkszej iloci zainteresowanych.
Na obydwu seminariach
bêd¹ poruszane problemy z
ró¿nych zakresów dzia³alnoci Wypêdzonych i wysiedlonych oraz ich zwi¹zków, tak
¿e ka¿dy znajdzie na pewno
temat odpowiadaj¹cy swoim
zainteresowaniom.
Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mogli powitaæ Pañstwa w
miecie biskupim Fuldzie i
starym Wolnym miecie Rzeszy Norymberdze.
Serdeczne Pozdrowienia,
Markus Leuscher Bonn, kwiecieñ 2001

Niedziela,27.5.2001
9.30 Niemiecko - polski projekt naukowy Niemcy na
Wschód od Odry i Nysy 19451950  dr des. Klaudia Kraft,
Berlin
11.00 Aspekty asymilacji m³odych wysiedleñców w Republice Zwi¹zkowej Niemiec Oliver Dix, Rzecznik AC M³ode Pokolenie, Hanower

Program /fragmenty/
Norymberga,15.17.6.2001
Sobota, 16.6.2001
16.50 Stanowisko i znaczenie
pruskich prowincji wschodnich w niemieckiej i europejskiej historii - Prof. Dr FrankLothar Kroll, TU Chemnitz
Zastrzega siê mo¿liwoæ
zmian programowych
... koszty podró¿y uczestników seminariów, ich zakwaterowania w dwuosobowych pokojach oraz wy¿ywienia pokrywa Zwi¹zek Wypêdzonych ....

Program /fragmenty/
Komentarz

Fulda,25.-27.5.2001,
miejsce posiedzeñ: KolpingHotel, Fulda
Pi¹tek, 25.5.2001
do 18.00 Przyjazd
19.00 Zagajenie i powitanie
Sobota,26.5.2001
11.00 Drugie wypêdzenie?
Ucieczka i wypêdzenie w oficjalnym przedstawieniu historii w Republice Zwi¹zkowej  dr Herfried Stingl,
Gross-Gerau
14.30 Po³o¿enie m³odych
Niemców z Rosji w Niemczech i pañstw WNP - Valentin Braun, Niemiecka M³odzie¿ z Rosji, Seeheim-Jugenheimach
16.30 Rozszerzenie UE na
Wschód a Prawa Cz³owieka Erika Steinbach, pos³anka do
Bundestagu, prezydentka
Zwi¹zku Wypêdzonych

Przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Wypêdzonych Erika Steinbach na pocz¹tku kwietnia
2001 r. zg³osi³a wniosek w
Parlamencie Europejskim w
Brukseli, aby nie przyjmowaæ
Polski do Unii Europejskiej
dopóki nie uwzglêdni ona
praw wysiedlonych Niemców
do powrotu do stron rodzinnych ich rodziców lub dziadków czyli do tak zwanej Heimat tj. ma³ej ojczyzny. Programy konferencji przygotowane s¹ dla potomków tzw.
wysiedlonych (niektórzy z
nich po prostu uciekli sami
przed rosyjskimi i polskimi
wojskami, straszeni przez
hitlerowsk¹ propagandê, inni
ze strachu przed odpowiedzialnoci¹ za zbrodnie pope³nione wobec cudzoziemskich
robotników przymusowych,
jeñców wojennych itp., czêæ
tylko zosta³a wysiedlona
przez w³adze polskie na mocy
uchwal konferencji zwyciêskich wielkich mocarstw w

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Poczdamie - lipiec - sierpieñ
1945 r.)
Programy seminariów w
Fuldzie i Norymberdze
wiadcz¹, ¿e po pierwsze Zwi¹zek Wypêdzonych jest
dobrze finansowany przez
kolejne rz¹dy niemieckie i
dlatego staæ go na zwracanie
uczestnikom wszystkich
kosztów, za wyj¹tkiem drobnej dla mieszkañców NRF
op³aty uczestniczenia w kwocie 60 marek (40 marek dla
przyby³ych ze rodkowoWschodniej Europy) oraz pokrycie kosztów posi³ków i zakwaterowania w dwuosobowych pokojach, po drugie mimo demokratycznego i 
humanitarnego kamufla¿u
w gruncie rzeczy chodzi o star¹, (od tysi¹ca lat) politykê
ekspansji niemczyzny znan¹
jako «Drang nach Osten
czyli Parcie na Wschód.
To niekoniecznie sami wypêdzeni tak pr¹ do tej ziemi
obiecanej na Wschodzie. Po
zasymilowaniu siê w NRF
wysiedleni rzadko marz¹, o
nowej wêdrówce i powrocie,
jeszcze mniej ich dzieci i wnuki, ale rz¹dy niemieckie bêd¹ce wyrazicielami interesów
wielkiego przemys³u, handlu
i banków niemieckich widz¹
w powrocie potomków wysiedlonych na nasze i czeskie
ziemie dodatkowy czynnik
u³atwiaj¹cy kolonizacjê,
zdobywanie nowych rynków
zbytu dla niemieckich towarów i taniej si³y roboczej dla
ekspansji ekonomicznej.
Wszystkie przedsiêbiorstwa i
banki niemieckie, a tak¿e
osadnicy czyli kolonici niemieccy otrzymuj¹ ju¿ dzi
wsparcie ekonomiczne: ulgi
podatkowe i tanie kredyty od
rz¹du niemieckiego. Podobnie postêpowa³y w przesz³oci rz¹dy niemieckie dla promowania kolonizacji i zniemczania Wschodu np. rz¹d ¿elaznego kanclerza Bismarcka. Po przegranej przez
Niemcy Pierwszej Wojnie
wiatowej, wykorzystuj¹c
poparcie Anglii troszcz¹cej
siê o równowagê w Europie
ówczesny rz¹d niemiecki
przywióz³ dziesi¹tki tysiêcy
mieszkaj¹cych na Zachodzie

Niemców urodzonych na Górnym l¹sku i w Prusach
Wschodnich, na sporne z Polsk¹ tereny plebiscytowe, aby
przes¹dziæ wyniki g³osowania. Niemcy chcia³y te¿ utrzymaæ utracon¹, a w³aciwie
zagro¿on¹ utraceniem pro-

wincjê prusk¹ z Poznaniem
i Gnieznem, bêd¹ce jak wiadomo kolebk¹, pañstwa polskiego. Zwyciêskie powstania
wielkopolskie i l¹skie (a¿
trzy!) uratowa³y te ziemie
przed zniemczeniem. Natomiast zastraszeni (i sterroryzowani) przez Niemców Mazurzy w obliczu chwilowych
klêsk wojsk polskich w wojnie polsko-bolszewickiej, tylko w 3,4% g³osowali za Polsk¹, tak wiêc Mazury i Warmia pozosta³y pod jarzmem
niemieckim jeszcze przez
æwieræ wieku. Referaty planowane na seminarium w Fuldzie wy¿ej wspomnianej pos³anki do Bundestagu i przewodnicz¹cej Wypêdzonych
Eriki Steinbach (której na-

zwisko znaczy kamienny
strumieñ) powinno, z uwagi
na dzia³alnoæ prowokuj¹c¹
miêdzynarodowe konflikty
brzmieæ raczej kamienne serce  Steinherz. Referat p.t.
Rozszerzenie UE a prawa
cz³owieka, a tak¿e w Norymberdze - profesora dr F.L.
Krolla p.t. Stanowisko i
znaczenie pruskich prowincji
wschodnich w niemieckiej i
europejskiej historii dowodzi
tylko, ¿e dymna zas³ona demokracji i humanitaryzmu
jest nieszczelna i raz po raz
wy³aniaj¹ siê z poza niej stare mordercze widma niemieckiego imperializmu!

W obliczu tego zagro¿enia,
skoncentrowanego w szczególnoci w planach samozwañczych tzw. elit politycznych polskojêzycznych (co w
¿adnym wypadku nie oznacza
tu polskich) wci¹gniêcia naszego Kraju do Unii Europejskiej, faktycznie niemieckiej,
nale¿y ju¿ dzi zmobilizowaæ
wszystkie zdrowe si³y w naszym narodzie do udaremnienia tych zbrodniczych planów
wszelkimi dostêpnymi rodkami, a w tym przez rzetelne
wsparcie Polskiej Wspólnoty
Narodowej w nadchodz¹cych
wyborach do Sejmu i Senatu.
Zygmunt K. Kuligowski
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lub szczerze zamierza pe³niæ
swoj¹ funkcjê jako ofiarn¹
s³u¿bê, kieruj¹c siê wzglêdami na dobro swojego spo³eczeñstwa, a nie wzglêdami
na w³asne dobro materialne.
Troszczy siê o to, by byæ godnym urzêdu, a nie o zap³atê, której rzekomo wymaga
godnoæ urzêdu, jak napisali w przyjêtym niedawno
przez polskie spo³eczeñstwo,
ur¹gaj¹cym elementarnym
regu³om, logicznym 1 projekcie konstytucji nasi
dawcy prawa i co akcentowali wczeniej w swoich pretensjonalnych wypowiedziach dwaj kolejni g³ówni
stró¿e prawa w Polsce, Prokuratorzy Generalni RP 
pan Jaskiernia i pan Kubicki, mówi¹c, ¿e (obaj u¿yli dok³adnie tej samej formu³y)
Pobory wysokiego urzêdnika pañstwowego powinny
odpowiadaæ godnoci jego
urzêdu2. Panom tym nale¿y odpowiedzieæ, ¿e godnoæ
urzêdnika powinna byæ godnoci¹ cz³owieka, a nie godnoci¹ jego poborów. M¹dry
rz¹dca kieruje siê przeto w
pierwszym rzêdzie trosk¹ o
to, by byæ godnym urzêdu,
który sprawuje lub który
pragnie obj¹æ.
Rz¹dziæ, znaczy tyle, co
wprowadzaæ i zabezpieczaæ
porz¹dek, dobrze rz¹dziæ to
zatem tyle, co wprowadzaæ
i zabezpieczaæ dobry porz¹dek, dlatego pisze w. Tomasz z Akwinu, wypowiadaj¹c treæ zasady Pitagorasa:
sapientis est ordinare  rzecz¹ m¹drego jest ustalaæ porz¹dek. Wprowadzaæ za i
zabezpieczaæ porz¹dek, to
nic innego jak stanowiæ prawa oraz zabezpieczaæ ich
przestrzeganie i to jest w³anie rola m¹drego, jak to
podkrela Arystoteles w
swoim sformu³owaniu omawianej zasady, poniewa¿
idzie o dobry porz¹dek, czyli o dobre prawa4.
Propaganda rz¹dz¹cych w
Polsce szermuje s³owem
demokracja, nie troszcz¹c
siê oczywicie o w³aciwy
sens tego s³owa, ani  tym
bardziej  o przybli¿one
choæby jego okrelenie. Wykorzystuje jedynie urok
brzmienia tego s³owa oraz
jego swoisty autorytet
kszta³towany przez stulecia
dziejów Europy, nie bacz¹c
na to, ¿e nadu¿ywanie piêknego s³owa niszczy to piêkno. A istota demokracji jest

prosta: polega na obdarowaniu spo³eczeñstwa systemem dobrych praw i na wypracowaniu dobrych narzêdzi, do których nale¿y w
pierwszym rzêdzie dobry
system edukacji, zabezpieczaj¹cych ich przestrzeganie. Dobre prawa kszta³tuj¹
dobre spo³eczeñstwo i to one
nim rz¹dz¹. Rz¹dz¹, poniewa¿ s¹ dobre i przez to przyjête z poszanowaniem. One
nie zniewalaj¹, one s³u¿¹,
tak jak m¹drzy, czyli dobrzy
ich dawcy oraz stró¿e.

mo¿e byæ tylko pañstwo prawe, a wiêc takie, w którym
rz¹dz¹ prawe prawa i tylko
takie pañstwo ma prawo nazywaæ siê demokratycznym.
Z³e prawa z istoty swojej nie
s³u¿¹ spo³eczeñstwu, dlatego pañstwo, w którym
funkcjonuj¹ takie prawa nie
mo¿e byæ demokratyczne.
ród³em takich praw jest
b¹d brak odpowiednich
kompetencji u ich dawców,
b¹d swoista z³oliwoæ tych
ostatnich, polegaj¹ca zwykle
na egoizmie w³adzy. W

W pañstwie, w którym wprowadzono z³e, czyli niem¹dre
prawa nie ma demokracji,
nawet jeli oficjalna, nag³aniana przez propagandê
nazwa jego ustroju brzmi:
demokratyczny.
Mówi siê przecie¿, ¿e pañstwo demokratyczne, to pañstwo prawa. Twierdzenie to
jest s³uszne, je¿eli je bierzemy w dos³ownym sensie, a
sens ten jest taki, ¿e w pañstwie prawa rz¹dz¹ prawa.
Otó¿ zgodnie z tym, co powiedzia³em wy¿ej rz¹dziæ
mog¹ tylko dobre prawa, tylko prawdziwe, czyli prawe
prawa. Jest przecie¿ oczywiste, ¿e pañstwem prawa

pierwszym
przypadku
mamy do czynienia z ustawami g³upimi w najzwyklejszym tego s³owa znaczeniu,
w drugim  ustawy zabezpieczaj¹ nie interes spo³eczny, lecz interes sprawuj¹cych w³adzê (zapis w Konstytucji, mówi¹cy ¿e uposa¿enie wysokiego urzêdnika
pañstwowego musi odpowiadaæ godnoci urzêdu, jest
bardzo skromnym przyk³adem takiego prawa5), podporz¹dkowuj¹c im choæ nie zawsze w sposób otwarty (czêsto dla sprawuj¹cych w³adzê
wa¿ne s¹ jakie pozory demokracji), spo³eczeñstwo.
Nastêpuje podzia³ tak ³atwy
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do zaobserwowania w ca³ym
powojennym okresie naszej
historii, a szczególnie w czasach stalinowskich i w latach ostatnich  po okr¹g³ym stole: Oni (spo³eczeñstwo) i my (w³adza, elity
polityczne). Podzia³ ten jest
g³êboko sprzeczny z istot¹
demokracji.
Z³e prawa maj¹ oczywicie
moc wymuszania okrelonych zachowañ ludzkich.
Gdy funkcjonuj¹ w danym
spo³eczeñstwie odpowiednio
d³ugo, powoduj¹ tak¿e skutek w postaci okrelonych
nawyków. Czêæ spo³eczeñstwa przyzwyczaja siê do
takich zachowañ, jakie nakazuje prawo. Kiedy prawo
jest z³e, to owe przyzwyczajenia s¹ rodzajem wynaturzenia. Sytuacjê tak¹ dobrze
ilustruje kategoria homo sovieticus. Z³e prawa poci¹gaj¹ oczywicie tak¿e inne z³e
skutki, a wród nich negatywne uprzedzenia do samej idei prawa i w konsekwencji do idei pañstwa,
kultury, itd. Staj¹ siê wiêc
ród³em zachowañ oraz ruchów anarchistycznych.
¯eby zatem najpierw ocaliæ
nasz Naród i nasze Pañstwo,
a nastêpnie zapewniæ temu
Narodowi i temu Pañstwu
warunki dynamicznego i
wielostronnego rozwoju musimy mieæ dobre i dobrze
funkcjonuj¹ce prawa. Prawa
takie mog¹ nam zapewniæ
tylko m¹drzy, czyli wysoce
kompetentni i zarazem wysoce moralni dawcy i stró¿e
prawa. Ale takich dawców i
stró¿ów prawa musimy sobie dostarczyæ sami poprzez
odpowiedzialne uczestnictwo w wyborach. Odpowiedzialne uczestnictwo w wyborach jest to uczestnictwo
wiadomie kierowane ide¹
wyboru dobrych dawców i
stró¿ów prawa. Uczestniczyæ w wyborach odpowiedzialnie, to przede wszystkim uczestniczyæ w nich z
maksymaln¹ trosk¹ o to, by
wiedzieæ kogo siê wybiera.
Nie jest to oczywicie ³atwe,
ale troska o rozpoznanie
kandydata, na którego
odda siê g³os jest podstawo wy m obowi¹z k ie m
obywatelskim i moralnym wyborcy. Nie wolno
tego obowi¹zku lekcewa¿yæ,
poniewa¿ warunkuje on istnienie, bezpieczeñstwo oraz
rozwój naszego Pañstwa, a
w konsekwencji decyduje o

losie Narodu, o losie przysz³ych pokoleñ Polaków 
naszych dzieci, wnuków itd.
¯eby ten obowi¹zek spe³niæ,
polski wyborca musi podj¹æ
du¿y wysi³ek poznawczy, a
przede wszystkim musi odpowiedzieæ sobie na pewne
podstawowe pytania, wród
których najbardziej istotne
jest pytanie, czy kandydat
jest Polakiem, czy jest tylko
polskojêzyczny, a przede
wszystkim, czy nie jest polskojêzycznym antypolakiem? Pewnie, ¿e Polska nie
musi byæ dla samych tylko
Polaków, ale musi byæ Polsk¹ Polaków, tzn. musi siê
w niej realizowaæ permanentna troska o polskoæ we
wszystkich wymiarach tej
wartoci: do Polaków musi
nale¿eæ stanowienie praw i
troska o ich funkcjonowanie
i wreszcie do Polaków musi
nale¿eæ prawo decyzji, czy i
w jakiej liczbie mog¹ w ich
kraju zamieszkaæ z nimi obcokrajowcy. Zatem polski
Wyborco wybieraj tylko Polaków na dawców i stró¿ów
prawa w Twoim Kraju.
Niech nie rz¹dz¹ w nim
obcy, a przede wszystkim
niech to nie bêd¹ anty-Polacy, czyli Twoi i Twego kraju
wrogowie!
Ale wybieraj m¹drych Polaków. Twoje zadanie bêdzie
u³atwione, jeli kandydat
jest bliski przestrzennie, jeli mo¿esz w pewnym sensie, naocznie obserwowaæ
jego aktywnoæ i jego postawê, i na tej podstawie,
wspartej zasiêgniêciem opinii innych m¹drych obserwatorów mo¿esz oceniæ jego
intelektualn¹ oraz moraln¹
przydatnoæ do objêcia wysokiego i spo³ecznie wa¿nego urzêdu: pos³a, senatora,
cz³onka rz¹du, itd.
Twoje zadanie jest utrudnione, gdy nie masz mo¿liwoci oceniæ kandydata na podstawie bezporednich obserwacji. Ale i w tym przypadku Twój rzetelny wysi³ek
przyniesie pozytywne rezultaty. Jeli kandydat by³ ju¿
wybierany, by³ np. pos³em,
senatorem, ministrem, to
mo¿esz oceniæ jego dzia³alnoæ. Czy nie demonstrowa³
postawy, któr¹ nazywamy
arogancj¹ w³adzy? Jakie
stanowisko zajmowa³ w
sprawach, które Ci s¹ bliskie i które uwa¿asz za
szczególnie wa¿ne dla Pol-
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ski? Czy ujawnia³ postawê,
któr¹ nazywamy patriotyzmem? Czy rzetelnie anga¿owa³ siê w sprawy regionu,
w którym by³ wybierany? Do
jakiej partii politycznej nale¿y, czy do takiej, która na
pierwszym miejscu stawia
dobro Polski, czy do partii
Unitów lub partii proanarchistycznej (Unia Pracy, ró¿ne PPS-y). Zwracaj
szczególnie uwagê na przedstawicieli tzw. elit i staraj
sobie odpowiedzieæ na pytanie, kim s¹ i jak siê zachowuj¹. Pytaj np. kto to jest
Kuroñ, Geremek, Ma³achowski, Bugaj, Ikonowicz,
itd./ przy czym szukaj odpowiedzi nie tylko w oficjalnych ¿yciorysach, a przede
wszystkim nie ufaj autobiografiom. Nie lekcewa¿ takich zachowañ tych elitarzy, jak cyniczny udzia³ w
pochodach tzw. brudasów
(listopad 1996: Kuroñ, Ma³achowski), czy cyniczne
owiadczenie op³aca siê
spo³eczeñstwu dobrze op³acaæ administracjê pañstwow¹ (sierpieñ 1992  Jacek
Kuroñ, ówczesny minister
pracy), czy wreszcie ostatni
udzia³ w antypolskiej demonstracji w Jedwabnie, w
której uczestniczyli wszyscy
g³ówni przywódcy SLD, podobno twoi faworyci w nadchodz¹cych wyborach.
S¹ tak¿e inne fakty, które
powiniene zaobserwowaæ i
wykorzystaæ jako podstawê
negatywnej oceny ewentualnego kandydata w wyborach. Nale¿¹ do nich np. liczne przypadki haniebnej uni¿onoci wysokich urzêdników pañstwowych wobec obcych i to obcych ró¿nej rangi. Przypomnij sobie ¿enuj¹ce ho³dy sk³adane przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (gdzie szacunek dla Jej Majestatu?) i
Pana Premiera takiemu curiosum (bardzo bogatemu)
jak Michel Jackson, a tak¿e
wypowied Pana Premiera
Cimoszewicza stanowi¹c¹
próbê usprawiedliwienia Eli
Wiesela, gdy ten, jako fanatyczny ¯yd za¿¹da³ bezzw³ocznie usuniêcia krzy¿y
w Owiêcimiu, poniewa¿
obecnoæ krzy¿y w tym
miejscu rani moralnie ¯ydów, których bliscy na tym
miejscu zginêli mierci¹ mêczeñsk¹. Pan Premier, jak
pewnie pamiêtasz Polski
Wyborco, raczy³ powiedzieæ,

¿e wypowied pana Eli Wiesela nale¿y zrozumieæ, poniewa¿ on osobicie cierpia³
jako wiêzieñ obozu w Owiêcimiu. Pan Cimoszewicz
(znowu kandydat do w³adzy)
raczy³ nie zauwa¿yæ, ¿e Eli
Wiesel rani i obra¿a uczucia
Polaków (oraz osoby nale¿¹ce do wielu innych narodów), których bliscy, w liczbie wielu set tysiêcy zginêli
w tym obozie, a szczególnie
uczucia tych Polaków, którzy, jak Eli Wiesel osobicie
cierpieli w tym obozie i tak
jak on ¿yj¹ i ¿ywo pamiêtaj¹ tê gehennê. Mam nadzie-

polski maj¹tek. Zwracam Ci
uwagê na przyk³ad pana
wiêcickiego, by³ego prezydenta miasta sto³ecznego
Warszawa, który by³ ³askaw
sprezentowaæ ¯ydom teren
pod budowê ich muzeum,
oceniony  tak poda³a TVP
 na dwa miliony dolarów.
A Polska jest krajem biednym, tak biednym, ¿e brakuje Jej pieniêdzy na leki
dla szpitali dzieciêcych, tak¿e warszawskich!
Szanowny Polski Wyborco!
W czasie kampanii wyborczej kandyduj¹cy oraz ich
partie polityczne bêd¹ usi-

drych i wielkiego serca, czy
miernoty umys³owe i moralne  jeste odpowiedzialny
wy³¹cznie Ty. Nie zapominaj,
¿e w ci¹gu ostatniej dekady
wybiera³e bardzo le. Wybra³e dwa razy miernego
prezydenta (ostatniego dwukrotnie, choæ wtedy nie mog³e jeszcze wiedzieæ, ¿e jego
g³ówna planowana prezydencka droga, to droga do
Jedwabnego, i ¿e w tym Jedwabnem obrazi on Ciebie i
Twoich Rodaków, u¿yciem
formu³y prowokatora Grossa:
za przyzwoleniem i zachêt¹
ze strony Niemców sugeruj¹c tym samym, ¿e zbrodni na
¯ydach dokonali Polacy!) i
kilkakrotnie lichy parlament,
i dopuci³e do tego, by zosta³a wprowadzona w Polsce
bardzo z³a konstytucja. Nie
pope³niaj wiêcej takich b³êdów, jeli dobro Polski, a wiêc
Twoje dobro le¿y Ci na sercu.
Pamiêtaj, ¿e dzier¿awisz Polskê od Twoich wnuków i prawnuków. Nie dopuæ, by Ciê
one przeklina³y za z³e u¿ycie
tej dzier¿awy!
Tadeusz Kwiatkowski
Przypisy
1
Pisze o tym znakomity logik profesor J. Juliusz Jadacki w artykule pt. Logiczna
nêdza konstytucji, opublikowanym w numerze 21/1997
tygodnika Najwy¿szy Czas!,
na stronach IV i XV. Szkoda,
¿e tak ma³o Polaków posiada choæby elementarne wykszta³cenie logiczne!
2
W tekcie uchwalonej i obowi¹zuj¹cej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formu³a wystêpuje tylko jeden raz, mianowicie w
punkcie 2. art. 195, który

jê, ¿e zgodzisz siê ze mn¹
Polski Wyborco, i¿ Pan Cimoszewicz tym swoim uk³onem w stronê Eli Wiesela
bardziej obra¿a Polaków (a
przecie¿ z racji swego ówczesnego urzêdu powinien broniæ ich honoru!), ni¿ ten
ostatni swym bezczelnym
¿¹daniem. Nie powiniene
przeto oddaæ swego g³osu
ani na pana Cimoszewicza,
ani na nikogo, kto podobnie
jak on serwuje obcym swoje
uni¿one uk³ony!
Ale s¹ tacy, którzy id¹ znacznie dalej w swojej uni¿onej
us³u¿noci wzglêdem obcych, rozdaj¹ im mianowicie
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³owali zdobyæ Twój g³os.
Bêd¹ Ci siê reklamowali
piêknymi has³ami, programami, przemówieniami na
spotkaniach i w rodkach
masowego przekazu. Podchod do tych auto-reklam
bardzo ostro¿nie. Musisz bowiem wiedzieæ, ¿e bardzo czêsto s¹ to po prostu wysi³ki
maskuj¹ce. Staraj siê przeto
zagl¹daæ pod te maski, by siê
dobrze przyjrzeæ rzeczywistym twarzom. Wiedz, ¿e za
wynik wyborów, czyli za to,
czy wybierzesz Polsce i Polakom dobry, czy z³y parlament, czy wprowadzisz do
tego parlamentu ludzi m¹-

brzmi; Sêdziom Trybuna³u
Konstytucyjnego zapewnia
siê warunki pracy i wynagrodzenia odpowiadaj¹ce
godnoci urzêdu oraz zakresowi ich obowi¹zków. Ta
formu³a o zwi¹zku poborów
urzêdnika z godnoci¹ jego
urzêdu dotyczy oczywicie
nie tylko sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego (choæ
konstytucyjny zapis o uposa¿eniu tak¿e i tych urzêdników wydaje siê wysoce
niestosowny i ur¹ga powadze oraz godnoci Ustawy
Zasadniczej Naszego Pañstwa!). Bo niby dlaczego
Konstytucja mia³aby wyró¿niaæ sêdziów Trybuna³u
Konstytucyjnego w porównaniu np. z Prezydentem
Rzeczypospolitej, Prezesem
Rady Ministrów, czy ministrami, takimi jak cytowani wy¿ej: Jaskiernia, Kubicki lub twórca ich apana¿owej ideologii Jacek Kuroñ.
3
Por. Summa theologiae,
Pars prima, auaestio I, artic. VI.
4
Por. Metafizyka, A 1, 982a,
16-20.
5
Zapis ten jest zgodny z filozofi¹ Jacka Kuronia, który w sierpniu 1992 roku, w
jednym z programów TVP
siedem minut dla Ministra
Pracy powiedzia³ dos³ownie: Spo³eczeñstwu op³aca
siê dobrze op³acaæ administracjê pañstwow¹. Wed³ug
tej filozofii sprawa dobrego
op³acania wysokich urzêdników pañstwowych jest spo³ecznie wa¿niejsza, ni¿ sprawa op³acania nauki, kultury, owiaty i s³u¿by zdrowia.
G³oszenie i realizowanie w
praktyce takiej filozofii
jest nie tylko spo³ecznie nieuczciwe, lecz jest tak¿e wyrazem braku szacunku dla
spo³eczeñstwa, któremu siê
tê filozofiê usi³uje wmówiæ!
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W wywiadzie dla niemieckiej
gazety Der Spiegel premier
Serbii Zoran Ðinðiæ powiedzia³: [...] Kiedy by³em w opozycji, Unia Europejska obieca³a nam trzy miliardy marek w
gotówce za obalenie Miloevicia. No i gdzie one s¹? W wywiadzie jest mowa o tragicznej
sytuacji kraju oraz o niedotrzymaniu przez Zachód zobowi¹zañ pomocy finansowej oraz
wymuszeniu przeznaczenia
wiêkszoci niewielkich funduszy pomocowych na sp³atê d³ugów zaci¹gniêtych w przesz³oci.

Nowojorski S¹d skaza³ rabinów Efroima Steina i Jacoba
Bronnea kieruj¹cych fundacj¹,
która mia³a pomagaæ ofiarom
holocaustu na 33 miesi¹ce wiêzienia za defraudacjê 2,5 miliona USD rz¹dowych dotacji.

30.07.2001
Niemiecka gazeta Die Welt
napisa³a ironicznie, ¿e Polacy
jeli chodzi o naprawê wa³ów
przeciwpowodziowych szykowali siê na powód dopiero za
10 lat.

07.08.2001
Rada Ministrów przyjê³a propozycjê nowelizacji ustawy o
podatku VAT polegaj¹cej na likwidacji stawki 7% VAT na
us³ugi teleinformatyczne i zast¹pieniu j¹ stawk¹ 22%. Wed³ug Centrum Informacyjnego Rz¹du wprowadzenie
stawki 7-procentowej jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej W przepisach obowi¹zuj¹cych w UE nie przewiduje siê stawki 7% VAT. Dlatego w ramach dostosowania do
wymogów cz³onkostwa ju¿
wprowadzono VAT na prasê i
ksi¹¿ki. Przed nami podwy¿szenie VAT z 7% do 22% na
¿ywnoæ, budownictwo itd.

09.08.2001
Komitet Integracji Europejskiej przeka¿e 100 tysiêcy z³otych na utrzymanie serwisu informacyjnego EuroPAP.
Kierownictwo Polskiej
Agencji Prasowej rozwa¿a³o likwidacjê serwisu EuroPAP,
gdy¿ jego utrzymanie by³o zbyt
kosztowne. Wczeniej w lipcu
2000 KIE przekaza³ na utworzenie tego serwisu 220 tysiêcy z³otych. A mo¿e by tak rz¹d
przeznaczy³ te pieni¹dze na finansowanie dziury bud¿etowej, bo pieni¹dze na EuroPAP
s¹, nie ma za na podwy¿szenie dodatków rodzinnych.

17.08.2001
Parlament austryjacki odrzuci³ wniosek 193 tysiêcy obywateli o referendum w sprawie
dalszego cz³onkostwa Austrii
w UE. 12 czerwca 1994 po trzyletniej, kosztuj¹cej 15 milionów USD (z bud¿etu!) kampanii bêd¹cej niewiarygodnym
praniem mózgów i kampani¹
k³amstw prowadzon¹ przez
rz¹d (wypowied Gabrieli
Wladyki z Aktion EU-Austritt)
66% Austryjaków popar³o
wst¹pienie do UE. Odsetek popieraj¹cych integracjê spad³ po
roku od referendum do 36%.
Po 7 latach ludzie zdali sobie
sprawê co znaczy byæ cz³onkiem unijnej dyktatury. Stracilimy nasz¹ walutê, neutralnoæ i suwerennoæ. Legalna
mafia w Brukseli niszczy nasze rolnictwo, to¿samoæ i jakoæ ¿ycia  powiedzia³a Gabriele Wladyka z organizacji
Aktion EU-Austritt, która
przeprowadzi³a zbiórkê podpisów pod wnioskiem o referendum.

20.08.2001
Na £u¿ycach trwaj¹ protesty
z powodu zamkniêcia przez
w³adze Saksonii szko³y ³u¿yckiej w Chrocicy. Organizacja
reprezentuj¹ca s³owiañsk¹
ludnoæ £u¿yc Domowina
wystosowa³a w tej sprawie pismo do Kanclerza Niemiec i
ONZ. Jednoczenie zwróci³a
siê z prob¹ o pomoc i poparcie do s¹siednich krajów Polski, Czech, Rosji, Ukrainy.
Sprawê sytuacji na £u¿ycach
poruszy³ w parlamencie czeskim pose³ Miroslav Randsdorf, 64 rosyjskich intelektualistów podpisa³o siê pod listem protestacyjnym wystosowanym do rz¹du niemieckiego, Czeska i Rosyjska TV jest
w Chrocicy (Crostwitz), nadaj¹c programy o protestach £u¿yczan.

Numer 8 (25) Sierpieñ 2001 r.

Powód 2001  aspekty mniej znane
Prze³om lipca i sierpnia br.
dla wielu Polaków by³ okresem ciê¿kiej walki z nieobliczalnym ¿ywio³em. Wielu z
nas straci³o dorobek ca³ego
¿ycia, a niektórzy i swoich
bliskich. Po ka¿dym takim
dowiadczeniu pojawiaj¹ siê
refleksje, w¹tpliwoci i przemylenia takie jak: Czy tragedii, która siê wydarzy³a
mo¿na by³o zapobiec? Co zrobiæ by w przysz³oci co podobnego siê nie powtórzy³o?
Czego istotnego w przesz³oci
zaniechano, doprowadzaj¹c
do wyst¹pienia powodzi?
Moim zdaniem powodzi
obecnej i tej z przed czterech
lat, która ujawni³a nieudolnoæ rz¹dów SLD/PSL mo¿na by³o zapobiec lub przynajmniej ograniczyæ ich zasiêg.
Za fakt ich wyst¹pienia to
konsekwencja stosowanej
przez wiele lat wadliwej polityki pañstwa zwi¹zanej z gospodark¹ zasobami lenymi
oraz nasilonymi w latach
1989-1994 procesami wyniszczenia lasów. W opracowaniu pomijam powszechnie
znane fakty zwi¹zane ze stanem wa³ów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych itd. Uwagê skupiam na
sferze zapobiegania wyst¹pieniu powodzi, a nie zwalczaniu jej skutków, gdy jest
za póno na inne dzia³ania.
Pierwsza przyczyna powstawania powodzi  niekorzystna dominacja lasów iglastych
W lasach strefy klimatu
umiarkowanego mo¿na wyró¿niæ trzy warstwy rolinnoci:
- runo lene (najni¿sza warstwa lasu) sk³adaj¹ce siê z
mchów, porostów, rolin zielnych, grzybów, siewek drzew
i krzewów do pó³ metra wysokoci,
- podszyt czyli drzewa i
krzewy do wysokoci 4 metrów,
- warstwa drzew.
Z punktu widzenia zapobiegania zjawisku powodzi
lasy liciaste posiadaj¹
ogromne znaczenie. Cechuj¹
siê one bogactwem warstwy
runa lenego, szczególnie jeli chodzi o mchy i porosty.
Dziêki temu runo lene gromadzi ogromne iloci wody z
opadów atmosferycznych, nie
dopuszczaj¹c do gwa³townego jej sp³ywu do rzek i tym
samym wyst¹pienia zjawiska
powodzi.
Inaczej jest w dominuj¹cych w Polsce lasach igla-

stych. Lasy te cechuj¹ siê
ubogimi warstwami podszycia i runa lenego. Przez co w
trakcie intensywnych opadów
nie gromadz¹ one wody, która sp³ywa bezporednio do
rzek, powoduj¹c powstawanie
fali powodziowej.
Wed³ug ostatniego raportu Centrum Informacyjnego
Lasów Pañstwowych (Raport
o Stanie Lasów w Polsce za
1999 rok) udzia³ gatunków
iglastych (sosny, modrzewia,
jod³y i wierku) przekracza
76,8 % powierzchni lasów, za
udzia³ powierzchniowy gatunków liciastych wynosi
nieca³e 23%. Udzia³ powierzchniowy gatunków iglastych bardzo powoli spada, w
roku 1998 wynosi³ ³¹cznie
77,1% (spadek 0,3%). W latach 1945 - 1998 udzia³ powierzchni lasów liciastych
wzrós³ z 13 do 22% w lasach
pañstwowych. Niestety jest
to nadal zbyt wolno i zbyt
ma³o.
Poprawa bezpieczeñstwa
powodziowego nast¹pi w mo-

tym groszy stan lasu. Aby go
mierzyæ za³o¿ono na terenie
polskich lasów oko³o 1500 pól
pomiarowych. Z omawianego
wykresu wynika, ¿e gwa³towne pogorszenie stanu lasów
polskich nast¹pi³o w latach
1989  1994, czyli za rz¹dów
premiera Tadeusza Mazowieckiego (Unia Demokratyczna przekszta³cona w
Uniê Wolnoci). Od roku 1995
nastêpuje powolna poprawa,
ale polskie lasy jeszcze nie
osi¹gnê³y stanu zdrowotnego
z przed 1989 roku.
Uwa¿am, ¿e zaniedbania
lat 1989  1994, które os³abi³y kondycjê lasów przyczyni³y siê do wyst¹pienia obecnej
powodzi i tej z 1997 roku.
Przekonuje mnie o tym nastêpuj¹ce spostrze¿enie. W raporcie o stanie lasów na 1998
rok znajduje siê rysunek nr
37 (za³¹czony do tekstu jako
rysunek 2) przedstawiaj¹cy
poziom uszkodzenia lasów w
1998 r. na podstawie oceny
defoliacji na sta³ych powierzchniach obserwacyj-

Rys.1 - zmiany redniego wskanika wyniszczenia
lasów w latach 1989- 1998

mencie istotnego wzrostu
udzia³u powierzchniowego lasów liciastych np. do 50%,
szczególnie w rejonach powodziotwórczych na po³udniu
Polski.
Druga przyczyna powstawania powodzi  zaniedbania lasów w latach
1989-1994
Ostatni raport o stanie lasów okrela stan zdrowotny
polskich lasów jako jeden z
najgorszych w Europie.
Oprócz tego typu informacji,
znajduje siê w nim bardzo interesuj¹cy wykres zmian
redniego wskanika defoliacji (czyli utraty powierzchni
lici) odnosz¹cy siê do lat
1989  1998 (za³¹czony jako
rysunek 1). Otó¿ stopieñ defoliacji czyli utraty powierzchni lici mówi o stanie
zdrowotnym lasu, im wy¿sza
wartoæ tego wspó³czynnika

nych z wyró¿nieniem 5-%
przedzia³ów defoliacji (wg
IBL) Zwraca uwagê znacznie
gorszy stan lasów ca³ego po³udnia Polski (wskanik defoliacji od 30 do 45%) oraz rejonu wiêtokrzyskiego w porównaniu z reszt¹ kraju
(wskanik defoliacji 16 do
20%). Przecie¿ rejony Polski
po³udniowej (obszary po³udniowo-zachodnie w 1997
roku, obszary po³udniowowschodnie obecnie) i wiêtokrzyskie (obecnie) to obszary najbardziej dotkniête
przez powód.
Trzecia przyczyna powstawania powodzi  niedoskona³yKrajowy Program Zwiêkszenia Lesistoci
23 czerwca 1995 za rz¹dów koalicji SLD/PSL, Rada
Ministrów przyjê³a Krajowy
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TO NIE TO
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KRÊPOWANI KOLCZASTYM DRUTEM ,
KOPANI PODKUTYM BUTEM ,

NIE

TO

NIE TO , TO NIE TO ,

O TO NAM PRZECIE¯ SZ£O !
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O
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NIE
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O

O TÓ¯
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TO , OTÓ¯ TO ,
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W WIARÊ , ¯E JAKO TO BÊDZIE.
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BARBARA BIA£OW¥S,
TOMIK
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I FASCYNACJE ,

WARSZAWA 2000

OG£OSZENIA
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MIESZKANIE W
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(360 Z£) TRZYPOKOJOWE
CENTRUM POZNANIA . ZBIGNIEW KURCZEWSKI,
TEL . 0-501565610.

PO ATRAKCYJNEJ CENIE
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Program Zwiêkszenia Lesistoci. Zak³ada on wzrost
lesistoci kraju z poziomu
27% (obecnie 28,5%) do poziomu 30% w roku 2020 poprzez
zalesienie 700 tysiêcy hektarów i 33% w roku 2050 poprzez zalesienie dalszych 800
tysiêcy hektarów gruntów.
Korzystny wydaje siê byæ
sk³ad gatunkowy zalesieñ.
Zosta³ on zaprezentowany w
raporcie za 1999 rok na rysunku nr 20. Gatunki liciaste stanowi¹ w nim 59% ogó³u zalesieñ. Po zrealizowaniu programu mo¿na spo-

stan lasów jest najgorszy i
gdzie w wyniku zalesiania
nast¹pi³aby istotna poprawa sytuacji. Wspomniany
rysunek nr 19 z raportu za
1999 rok przedstawia redni¹ powierzchniê zalesieñ
w latach 1994-1998. Wynika z niego, ¿e rednia powierzchnia zalesieñ w po³udniowej Polsce wynios³a
200-400 hektarów na rok,
za w Polsce pó³nocnowschodniej i pó³nocno-zachodniej wynosi³a nawet
powy¿ej 1000 hektarów
rocznie. Jest to sprzeczne

Rys.3 - Obszary zalesione w
latach1994-1998.

dziewaæ siê znacz¹cego
wzrostu udzia³u lasów liciastych w ogólnej powierzchni lasów np. o 10%.
Poprawi to zdolnoæ wi¹zania opadów atmosferycznych, tym samym poprawiaj¹c stan bezpieczeñstwa powodziowego kraju.
Przyjêty program posiada jednak istotne mankamenty ograniczaj¹ce korzystne oddzia³ywania
ochronne jeli chodzi o zjawisko powodzi. Mankamenty te dotycz¹ harmonogramu jego wdra¿ania, co obrazuje rysunek nr 19 pochodz¹cy z Raportu o Stanie
Lasów za rok 1999.
Otó¿ myl¹c logicznie widaæ koniecznoæ skoncentrowania zalesieñ na obszarach
po³udniowej Polski, gdzie

ze zdrowym rozs¹dkiem. W
1997 roku nawiedzi³a po³udniowo-zachodni¹ Polskê
powód. Logicznym wyda³oby siê wyci¹gniêcie przez
nowy rz¹d AWS z tego
wniosków. Jednym z nich
powinno byæ sporz¹dzenie
korekty Krajowego Programu Zwiêkszenia Lesistoci w kierunku wzmocnienia funkcji przeciwpowodziowej lasów, poprzez
skoncentrowanie zalesieñ
na obszarze po³udniowej
Polski. Niestety taka korekta nie nast¹pi³a, a lata
1997  2001 zosta³y stracone jeli chodzi o mo¿liwoæ
poprawy bezpieczeñstwa
kraju w aspekcie zapobiegania powodzi.
Kiedy nast¹pi poprawa stanu bezpieczeñ-

W dniu 26 lipca 2001 roku
w Sankt Petersburgu zmar³a

Olga Koneczna
Wybitny dzia³acz ruchu s³owiañskiego,
wierny i serdeczny przyjaciel Polski.
Czeæ i s³awa jej pamiêci!
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stwa powodziowego kraju
Jak wynika z rysunku 19
(za³¹czonego do tekstu jako
rysunek 3) obszary po³udnia
Polski nie uzyska³y pierwszeñstwa w przeprowadzaniu zalesieñ. Zatem poprawy
stanu bezpieczeñstwa powodziowego kraju mo¿na spodziewaæ siê dopiero po pe³nej
realizacji Krajowego Programu Zwiêkszenia Lesistoci
czyli dopiero w okolicy 2050
roku.
Szkoda, ¿e harmonogram
realizacji tego programu
ustalono w sprzecznoci z racjami ochrony przeciwpowodziowej. Jeli by wziêto je
pod uwagê, przystêpuj¹c do
przeprowadzenia zalesieñ i
dokonuj¹c poprawy stanu
zdrowotnego lasów po³udnia
Polski, polepszenia stanu
bezpieczeñstwa powodziowego mo¿na by³oby spodziewaæ
siê wczeniej w okolicy 20102020 roku.
Zestawione w tym artykule informacje takie jak warstwowa budowa lasu, ró¿nice pomiêdzy lasem liciastym
a iglastym, funkcja przeciwpowodziowa lasu, swoim zakresem obejmuj¹ program
szko³y podstawowej. Niestety, w aspekcie wykorzystania
lasów jako czynnika zapobiegaj¹cego powodzi, nie widaæ,
by decydenci zajmuj¹cy siê
gospodark¹ len¹ i ochron¹
rodowiska posiadali lub
umieli zastosowaæ w praktyce tak elementarn¹ wiedzê.
Powstaje wiêc dylemat czy
oni kompletnie siê nie orientuj¹ w zagadnieniach, o których decyduj¹, czy wiedz¹ i
orientuj¹ siê, ale zajmuj¹ siê
czym zupe³nie innym to jest
wyszarpywaniem publicznych pieniêdzy do prywatnych kieszeni np. poprzez
budowê willi prof. Ko³odki w
Sêkocinie z funduszy Lasów
Pañstwowych (1997), czy finansowanie kampanii wyborczej Krzaklewskiego
przez Orlen S.A. (2000).
Sk³aniam siê w kierunku
tego drugiego.
Andrzej Zgódka
Wykresy i rysunki pochodz¹
z raportów o stanie lasów w
Polsce za lata 1998 i 1999.
Omawiane raporty s¹ dostêpne na stronach internetowych przedsiêbiorstwa Lasy
Pañstwowe http://www. lasypanstwowe.gov.pl/gospodarka/dsanestat/index.htm

Rys. 2. Stopieñ wyniszczenia lasów w Polsce. Widaæ
wyranie szczególnie z³y stan lasów na po³udniu kraju
(kolory ¿ó³ty, czerwony, br¹zowy).
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