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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

W

wyniku wrzeniowych wyborów, w
których wziê³a
udzia³ mniejszoæ obywateli,
SLD uzyska³ monopol w³adzy.
Ma on swojego prezydenta i
premiera, marsza³ków Sejmu
i Senatu oraz wiêkszoæ senatorów. Rz¹dz¹c¹ wiêkszoæ
w Sejmie uzyska³ SLD przy
pomocy koalicji z UP i PSL,
popartej przez Samoobronê. I
tu ko³o siê zamknê³o. Zwalczaj¹ce siê PSL Kalinowskiego i Samoobrona Leppera
spotka³y siê w objêciach SLD
i s³u¿¹ wspólnej sprawie 
szybkiego wepchniêcia Polski
do Unii Europejskiej. Jest to
najwa¿niejszy cel prezydenta

Kwaniewskiego, premiera
Millera i jego rz¹du, Sejmu
marsza³ka Borowskiego i Senatu marsza³ka Pastusiaka.
Dlatego Miller, krytykuj¹c
w swoim orêdziu sejmowym
Buzka za wszystko, pochwali³ go tylko za integracjê Polski z NATO i starania o integracjê z Uni¹ Europejsk¹.
Dlatego swoj¹ pierwsz¹ wizytê zagraniczn¹ z³o¿y³ w Berlinie, który w³aciwie ju¿ rz¹dzi Polsk¹. By³a to grona
wizyta, bowiem Miller zobowi¹zywa³ siê do przyspieszonej wyprzeda¿y polskiej ziemi i fabryk Niemcom oraz
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echnika odwracania
czarnego w bia³e posia
da kilka wariantów,
które warto pokrótce omówiæ.
Zwrócimy uwagê zw³aszcza na
dwa tricki, które s¹ w twórczoci Chomskyego omówione
szerzej. Jeden z nich podobny
jest nieco do metody przeciwognia stosowanej przy du¿ych
po¿arach prerii, w sytuacji gdy
z dala widoczny ogieñ mo¿e
zagroziæ osiedlom ludzkim.
Podpala siê wtedy preriê od
strony osiedla, powoduj¹c powstanie pasa wypalonej ziemi,
przez któr¹ g³ówny po¿ar nie

mo¿e siê ju¿ przedostaæ. Podobn¹ technikê wypalania
gruntu pod z dala widoczne,
nadchodz¹ce niepokoje spo³eczne, od lat ju¿ z powodzeniem stosuj¹ amerykañskie
elity w³adzy. Jak pisze Mitsu
Ronat w rozmowie z Chomskym Istnieje prawdziwa polityka >>szczepieñ ochronnych<<. W sposób celowy rozdmuchuje siê wielki skandal
wokó³ ma³o istotnej sprawy 
Watergate, skandal z koncernem ITT w 1973 roku. W ten
sposób lepiej siê ukrywa i czyni ³atwiejszymi do zaakcepto-

wania prawdziwe skandale,
morderstwa polityczne, oraz
zamachy stanu (jak ten w Chile, w tym w³anie okresie). Gdy
zaszczepi siê publicznoci zainteresowanie jakim pomniejszym skandalem, to w sytuacji,
gdy zaczn¹ siê dziaæ powa¿niejsze rzeczy, zostan¹ one pozbawione swej wartoci jako
sensacje i nie bêd¹ mia³y charakteru nowoci, dwóch podstawowych czynników niezbêdnych, aby zape³niæ nag³ówki
gazet. Warto zilustrowaæ tê
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List W³adys³awa Szczepañskiego i Henryka Samulowskiego do redakcji Gazety Olsztyñskiej!

Redakcja Gazety Olsztyñskiej!
Bulwersuje nas, ¿e Gazeta
Olsztyñska sta³a siê w³asnoci¹ niemieck¹. Czy musia³o
siê tak staæ? Jak do tego dosz³o? Za jak¹ sumê sprzedano? Jakie s¹ gwarancje niezale¿noci pisma? Brak publicznej odpowiedzi na te pytania. Nie otrzymalimy ich
bêd¹c w redakcji pisma, ani
u W³adz. Gazeta jest towarem i podlega prawom wolnego rynku. Jest jednak towarem szczególnym. Chronione
s¹ znaki towarowe, tym bardziej musi byæ chroniony tytu³ - symbol.
Jako wnukowie Franciszka Szczepañskiego i Andrzeja Samulowskiego - wspó³twórców Gazety Olsztyñskiej,
pisma polsko-katolickiego,
dzia³aj¹cego pod wezwaniem
Ojców mowy, ojców wiary,
broñmy zgodnie: m³ody, stary mamy mocno zakodowan¹ wra¿liwoæ na wartoci
tradycji i symbole. Dziwimy
siê dlaczego nie chroni siê
tytu³u znamionuj¹cego wartoci patriotyczne i historyczne. Symbolami nie powinno

siê handlowaæ, jak przys³owiowymi ledziami. Sprzedaj¹cy i kupuj¹cy historyczny
tytu³ przekroczyli granice
patriotycznej wra¿liwoci.
Dochodz¹ do nas s³uchy, ¿e
transakcja odby³a siê poza
granicami kraju miêdzy p.
Janiszewskim i p. Hirtreiterem. Przemilcza siê, ¿e ju¿ w
1990 roku p. Janiszewski,
reprezentuj¹cy Bank Kredytowo-Handlowy w Katowicach przej¹³ kontrolê nad
Gazet¹.
Pamiêtamy, ¿e po wojnie
nie powiod³y siê próby reaktywowania Gazety Olsztyñskiej. W 1970 roku nazwê
przej¹³ organ PZPR bez porozumienia i zgody spadkobierców. Przykro, ¿e w III
Rzeczpospolitej równie¿ lekcewa¿y siê Warmiaków i Mazurów. W 1990 roku, gdy nastêpowa³o przekszta³cenie
dziennika PZPR w gazetê
prywatn¹, nie pytano nas o
zdanie w tej sprawie. W sierpniu 1998 roku Gazetê Olsz-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Profesor Aleksander Zinowiew

Naród - g³ówna postaæ historii

W

pierwszej czêci artyku³u, który przedstawia nadzwyczaj
popularn¹ w Rosji teoriê etnogenezy Lwa Gumilowa, zosta³y wymienione podstawowe
pojêcia koncepcji uczonego.
Etnos (czyli naród) jako g³ówny czynnik dziejów ludzkoci
jest rozwijaj¹cym siê systemem charakteryzowanym
przez poziom pasjonarnoci
(czyli iloæ energii), oraz przez
pewne swoiste wartoci kulturowe, okrelony wiatopogl¹d
i tradycje. Nosicielami pasjo-

(czêæ druga)

narnoci s¹ ludzie  pasjonariusze  osoby zdolne do ofiarnoci dla jakiego wy¿szego
celu. W narodzie równie¿ istniej¹ osoby innego typu  podpasjonariusze, którzy pragn¹
chleba i igrzysk, bardzo ceni¹ swoje ¿ycie, ale badzo s¹
wra¿liwi na apele pasjonariuszy i sprzyjaj¹ ich czynom; a
tak¿e osoby harmoniczne prowadz¹ce rolinny sposób ¿ycia.
II
Jak ju¿ mówilimy ka¿dy naród, podobnie jak cz³owiek, ma
swój wiek. I tak, jak w ¿yciu

cz³owieka, prze¿yte lata decyduj¹ nie tylko o intensywnoci
dzia³ania, lecz równie¿ o sposobie postêpowania, o zainteresowaniach, o dowiadczeniu
i poziomie wiedzy. Wiêc, ¿eby
zrozumieæ, dlaczego w tym czy
owym narodzie panuj¹ takie
czy inne idee, dlaczego przedstawiciele ró¿nych narodowoci maj¹ ró¿ne cele ¿yciowe
(albo d¹¿¹ do wielkich osi¹gniêæ, albo zbieraj¹ siê na wielkie wyprawy, albo wol¹ spokoj-
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usuniêcia przeszkód w ich
masowym osiedlaniu siê w
Polsce. Kanclerz Shroeder w
zamian zapewnia³ o mo¿liwociach zatrudniania w Niemczech kwalifikowanych Polaków za po³owê wynagrodzenia, uzyskiwanego przez
Niemców. Obaj przyjaciele
zgodnie twierdzili, ¿e wejcie Polski do Unii Europejskiej musi ostatecznie
ugruntowaæ niemieck¹ obecnoæ i niemiecki stan posia-

mej integracji z Uni¹ Europejsk¹, lecz tylko przeciwko
bli¿ej niesprecyzowanym
warunkom tej integracji.
Jeli warunki siê zmieni¹, to
Liga Polskich Rodzin poprze
wejcie Polski do Unii Europejskiej.
Jak widaæ, sejmowa
wiêkszoæ rz¹dz¹ca jest konkretna i bezwzglêdna. Za
sejmowa mniejszoæ opozycyjna jest ob³udna i kabaretowa. Jest to po prostu opo-

skutek - o zgrozo - dzia³alnoci niektórych cz³onków
Stronnictwa Narodowego,
bêd¹cych obecnie cz³onkami
Ligi Polskich Rodzin i pos³ami. Otó¿ wiceprzewodnicz¹cy Stronnictwa Narodowego
Roman Giertych - jako cz³onek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Rolnego,
z miesiêczn¹ pensj¹ ponad
20 tysiêcy z³, jest cigany
przez prokuraturê za przyw³aszczenie 2 milionów z³ z

Roman Giertych ma jeszcze jedn¹ paskudn¹ wadê k³amie. Jak on to godzi z
manifestowan¹ na pokaz
wiar¹ katolick¹, to jego tajemnica. Otó¿ w nielubianym przez Giertychów postkomunistycznym tygodniku
Polityka nr 41 z 13 padziernika br. na str. 26 w
artykule Mariusza Urbanka
zatytu³owanym W trójkê
jedyni, Roman Giertych
mówi: - Ci¹g³e ustawianie

Demonstacja przeciwników wojny w Afganistanie, Warszawa 11.11.2001

dania na l¹sku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Musi te¿
umo¿liwiæ zatrudnienie czêci polskich bezrobotnych w
Niemczech, aby nie stanowili zagro¿enia dla w³adzy w
Polsce.
A co na to Sejmowa opozycja? Platforma Obywatelska P³a¿yñskiego i Tuska
oraz Prawo i Sprawiedliwoæ Kaczyñskich g³osowa³y przeciwko powierzeniu
Millerowi stanowiska premiera, ale w ca³ej rozci¹g³oci popar³y jego program
wizyty w Berlinie i przyspieszenie integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Podobnie,
Liga Polskich Rodzin by³a
przeciw kandydaturze Millera na premiera, ale nie
przeciwstawia³a siê sk³adaniu przez niego pierwszej
wizyty w Berlinie oraz nie
wystêpowa³a przeciwko sa-

zycja pozorna, której zadaniem jest ok³amywanie i
uspokajanie spo³eczeñstwa,
³agodzenie napiêæ i niedopuszczenie do radykalizacji
nastrojów spo³ecznych. Ale
czy to siê uda?
W Polsce dla wiêkszoci
Narodu jest i bêdzie coraz
gorzej. Zasypywanie dziury
bud¿etowej, wy¿artej przez
okradaj¹cy Polskê obcy kapita³ i solidarnociowy rz¹d,
bêdzie siê odbywaæ kosztem
ju¿ i tak biednych przeciêtnych obywateli. Bêdziemy
mniej zarabiali, mniej jedli
i wiêcej grzebali w mietnikach. Przybêdzie nam bezrobotnych i bezdomnych
oraz ludzi chc¹cych opuciæ
Kraj, bowiem ubywaæ nam
bêdzie fabryk, ziemi i banków, wyprzedawanych zachodnim kapitalistom.
Jeli chodzi o banki, to
ubywa nam ich równie¿ na
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tego¿ banku, który w dodatku pomóg³ sprzedaæ za psie
pieni¹dze kapita³owi zachodniemu. Razem z Romanem Giertychem brali w tym
udzia³ Marek Kotlinowski przewodnicz¹cy Zarz¹du
Wojewódzkiego Stronnictwa
Narodowego w Krakowie i
przewodnicz¹cy Ligi Polskich Rodzin oraz Witold
Hatka  dzia³acz Stronnictwa Narodowego i Ligi Polskich Rodzin. Wszyscy trzej
to cwani i bogaci prawnicy,
maj¹cy swoje kancelarie adwokackie, a od 23 wrzenia
- nietykalni pos³owie. Jeli
bêdzie im grozi³o uchylenie
immunitetu poselskiego, to
za jego zachowanie zobowi¹¿¹ siê na przyk³ad do poparcia integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ i skoñczy siê
udawanie, ¿e s¹ jej przeciwni.

nas w jednej linii z panem
Tejkowskim to zupe³ne nieporozumienie. My nigdy nie
mielimy nic wspólnego z
ruchami faszystowskimi.
Zawsze bylimy wrogami
narodowego socjalizmu, zarówno przed wojn¹ jak i w
czasie wojny, kiedy tysi¹ce
cz³onków Stronnictwa zosta³o przez Niemców wymordowanych.
Roman Giertych szkaluje mnie i kierowan¹ przeze
mnie Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹ podobnie jak UB
szkalowa³o AK. Giertych
szkaluje nas tak samo, jak
Urban, Kuroñ, Ikonowicz i
Antoni Zambrowski (syn Romana Zambrowskiego, sekretarza KC PZPR i kata
Narodu Polskiego w latach
40-tych i 50-tych), to przyjaciel i wspó³pracownik Antoniego Macierewicza 
przywódcy Ligi Polskich

Rodzin i prze³o¿onego Romana Giertycha. Jak widaæ,
wszystko siê komu pomiesza³o, popl¹ta³o i zjednoczy³o w dziwn¹ sk³adankê, jak¹
jest Liga Polskich Rodzin,
udaj¹ca polsk¹ organizacjê
narodow¹.
Kilka lat temu podalimy
do S¹du Kuronia i Ikonowicza, a teraz podamy do S¹du
Romana Giertycha za nazywanie nas faszystami, bowiem takie pomawianie jest
szczególnie obraliwe dla
nas - Polaków, których rodziny walczy³y z niemieckim
faszyzmem i ginê³y nierzadko w mêczarniach. To ominê³o rodzinê Giertychów,
siedz¹c¹ w czasie wojny bezpiecznie w Londynie.
My dzisiaj te¿ walczymy
z niemieckim i nie tylko niemieckim faszyzmem, który
siê odradza w postaci nowego faszyzmu, zwanego globalfaszyzmem albo wprost
globalizmem. Skromnym
tego przyk³adem by³o moje
przemówienie na patriotycznej manifestacji 3 Maja
1994 roku na górze w.
Anny. Powiedzia³em wtedy:
Tak, jak poprzednio Niemcy faszystowskie zabiera³y
polskie ziemie, tak teraz
Niemcy kapitalistyczne i
globalistyczne rabuj¹ nasz¹
gospodarkê i g³osz¹ koniecznoæ przy³¹czenia polskich
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do Rzeszy Niemieckiej. M³odzie¿ i starsi oraz
weterani walk powstañczych i wojennych z Niemcami poparli moje przemówienie. Jedynie Roman
Giertych w swoim wyst¹pieniu zaatakowa³ mnie tymi
s³owami: Panie Tejkowski!
Nie wolno mieæ pretensji do
Niemców. Oni s¹ nam dzisiaj przyjani. To tylko dawne Pañstwo hitlerowskie
by³o nam wrogie, ale nie
Naród niemiecki i nie obecne Pañstwo niemieckie. Dzisiaj mo¿na tworzyæ przyjazne i bezpieczne zwi¹zki polsko-niemieckie! Tak oto,
wygwizdany przez uczestników Roman Giertych, mówi³
ju¿ wtedy to, co teraz w Sejmie mówi Miller.
Te przyjazne i bezpieczne
zwi¹zki polsko-niemieckie
polegaj¹ na tym, ¿e Niemcy
wykupuj¹ za bezcen polskie
ziemie, fabryki, sklepy i
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banki, a w zamian obiecuj¹
szybkie przyjêcie Polski do
Unii Europejskiej, której
prawo gwarantuje przejêcie
przez Niemców ca³ej w³asnoci na Ziemiach Odzyska-

które wcale nie zrekompensowa³y ogromu zbrodni pope³nionych przez Niemców
na Polakach. Dlatego ze
wszystkich Pañstw kandyduj¹cych do Unii Europejskiej, to my poniesiemy naj-

naruszaj¹c naszego potencja³u gospodarczego i naszej
w³asnoci. Ale Unia Europejska czêciowo zniszczy³a
a czêciowo przyw³aszczy³a
nasz¹ gospodarkê, czyni¹c z
Polski s³aby i uzale¿niony

Polskie huty zmniejszaj¹ produkcjê, huty zagraniczne zwiêkszaj¹
sprzeda¿ stali i bezrobocie w Polsce

nych. To s¹ te przyjazne i
bezpieczne zwi¹zki.
Nie ma dzisiaj wiêkszego
niebezpieczeñstwa dla Polski i Polaków jak przyjêcie
nas do Unii Europejskiej,
która przede wszystkim wyra¿a wielkomocarstwowe i
odwetowe d¹¿enia Niemiec.
Chc¹ one przez Uniê Europejsk¹ odzyskaæ to, co straci³y w wyniku II wojny wiatowej. Niemcy najbardziej
straci³y na rzecz Polski,
zmuszone oddaæ nam nasze
stare piastowskie ziemie,

wiêksze straty zmuszeni do
rezygnacji z naszych najbogatszych surowcowo i przemys³owo ziem. W takiej
okrojonej Polsce nie zapewnimy dobrobytu naszym
obywatelom, ani nie utrzymamy pañstwowej suwerennoci. Jeli chcemy mieæ
Polskê z granicami na Odrze i Nysie, to unikajmy
Unii Europejskiej jak zarazy.
Gdyby Unia Europejska
by³a normalna i uczciwa, to
przyjmowa³aby Polskê, nie

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Kraj ma³o produkuj¹cy i na
skutek tego posiadaj¹cy
du¿e bezrobocie. Przyjêcie
takiej okradzionej i uzale¿nionej Polski do Unii Europejskiej gwarantuje zachodniemu kapita³owi przejêcie
reszty polskiej w³asnoci i
wydziedziczenie Narodu
Polskiego ze wszystkiego.
Nie tylko nie bêdzie polskiej
w³asnoci ziemi, ale nie bêdzie nawet polskiej w³asnoci domów i mieszkañ. Bo
polskiej w³asnoci fabryk,
sklepów i banków prawie ju¿
nie ma. Wystarczy obserwo-

waæ szyldy na tych obiektach - s¹ obcych w³acicieli,
w obcych jêzykach.
Pierwsze s³owa naszego
wspania³ego hymnu narodowego Jeszcze Polska nie
zginê³a, póki my ¿yjemy
trac¹ swoj¹ aktualnoæ. My
¿yjemy, a Polska ginie. Bardziej aktualne zdaj¹ siê byæ
s³owa: Jeszcze Polska nie
zginê³a, póki my jestemy
w³acicielami ziemi. Rozumie to doskonale Unia Europejska, która chce nas pozbawiæ w³asnoci ziemi. Dlatego warunkiem przyjêcia
Polski do Unii Europejskiej
jest nieograniczona wyprzeda¿ polskiej ziemi kapita³owi unijnemu, g³ównie niemieckiemu. Przejêcie polskiej ziemi przez obcych by³oby pocz¹tkiem koñca Narodu i Pañstwa Polskiego.
Dlatego dzisiaj najbardziej szkodzi Polsce i Polakom ten, kto sprzedaje obcym polsk¹ ziemiê! Najbardziej nara¿a nas na zniszczenie ten, kto d¹¿y do integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹!
Dzisiaj najbardziej broni
istnienia Polski jako niepodleg³ego Pañstwa i Polaków
jako odrêbnego Narodu ten,
kto ma ziemiê i zachowuje
j¹ w polskich rêkach! Takim
najwa¿niejszym obroñc¹
polskoci jest rolnik! To
przede wszystkim polscy
rolnicy mog¹ ocaliæ Polskê,
jeli zachowaj¹ ziemiê w
swoich rêkach! Nie zachowaj¹ ziemi, jeli dopuszcz¹
do integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹, która planuje
likwidacjê 80% polskich gospodarstw rolnych i przejêcie ich gruntów! Rolnicy zachowaj¹ ziemiê, jeli nie
zgodz¹ siê na wst¹pienie do
Unii Europejskiej i obroni¹
istnienie Polski odrêbnej,
samodzielnej i suwerennej!
Polacy tylko w takiej Polsce
mog¹ sami sobie wypracowaæ dobrobyt!
Ratuj¹c Polskê przed zaborem Unii Europejskiej
musimy wiedzieæ, ¿e jest to
swoisty terroryzm  terroryzm kapita³owy i propagandowy. Jak inaczej nazwaæ rabunek polskiej gospodarki i masowe wyrzucanie Polaków z pracy i z
mieszkañ, powoduj¹ce nêdzê i zwiêkszon¹ miertel-

noæ?! Jak inaczej nazwaæ
k³amliw¹ propagandê w³adzy i mediów, nazywaj¹cych
to totalne okradanie Polski
i Polaków restrukturyzacj¹,
prywatyzacj¹, przystosowywaniem siê do wymogów
Unii Europejskiej?! ¯yjemy
w wiecie powszechnego i
ró¿norodnego terroryzmu,
którym objêta jest równie¿
Polska. Broni¹c Polski
przed terroryzmem Unii Europejskiej, protestujmy
przeciwko terroryzmowi
niszcz¹cemu inne Kraje.
B¹dmy sprawiedliwi i protestujmy równie¿ przeciwko
terroryzmowi izraelskich
¯ydów zabijaj¹cych Palestyñczyków w ich w³asnym
Kraju. Protestujmy tak¿e
przeciwko terroryzmowi
USA, zabijaj¹cemu Afgañczyków w ich Ojczynie.
Rzeczywist¹ przyczyn¹ amerykañskich bombardowañ
Afganistanu, podobnie jak
wczeniej Jugos³awii i Iraku, jest bowiem globalistyczna chêæ panowania nad
wiatem. W³anie ten globalizm USA, Unii Europejskiej
i NATO rodzi niesprawiedliwoæ i jest generaln¹ przyczyn¹ niepokojów i konfliktów na ca³ym wiecie, w tym
tak¿e w Polsce!
O tym wszystkim zrobi³
ze mn¹ wywiad dziennikarz
z bydgoskiej Gazety Pomorskiej. Ale jej norweski w³aciciel nie zgodzi³ siê na wydrukowanie wywiadu. Nie
tylko wiêc obcy w³aciciel fabryki w Polsce wyrzuca Polaków z pracy, ale obcy w³aciciel gazety, radia czy telewizji w Polsce nie pozwala Polakom o tym mówiæ.
Nam za w tej sytuacji trudno mówiæ o suwerennoci
Polski! Jest to przecie¿ antydemokracja, niewola, niemal okupacja Polski. Zamieni siê ona w ca³kowit¹ okupacjê, jeli nie daj Bo¿e znalelibymy siê w Unii Europejskiej.
Dlatego Unia Europejska
- Nie! Polska Niepodleg³a Tak!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy
Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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zadeklarowana wiatowa
Wojna o Prawa Cz³owieka,
której mechanizmom Chomsky powiêca znaczn¹ czêæ
swej twórczoci.
Marek G³ogoczowski

Manipulacja opini¹, a sprawa polska cz. II
Dokoñczenie ze strony 1
technikê szczepienia ochronnego przyk³adem pochodz¹cym z Polski A.D. 2000. W tym
w³anie roku opublikowano
ksi¹¿kê prof. Kazimierza Poznañskiego pod tytu³em Wielki Przekrêt, na temat rabunkowej prywatyzacji naszego
kraju. Ta oparta na prostych
szacunkach praca, pomimo jej
rozpowszechnienia w nak³adzie 20 tysiêcy egzemplarzy, po
prostu zosta³a utopiona w
zalewie publikowanych bez
opamiêtania przez media sensacji dotycz¹cych afer nieskoñczenie mniejszego kalibru. Na
przyk³ad w momencie pisania
niniejszego tekstu sensacj¹
dnia by³o wziêcie ³apówki
przez wiceministra obrony, a
dzieñ póniej sensacj¹ by³y ju¿
malwersacje w Ministerstwie
£¹cznoci.
Inn¹, skuteczn¹ metod¹ zamazywania obrazu wiata sta³a
siê prowincjonalnoæ mediów,
ich niechêæ do szerszych analiz wydarzeñ w krajach s¹siednich, a w przypadku USA w
s¹siednich stanach. W rozmowie z Mitsu Ronat z 1977 roku
Chomsky powiêca tej sprawie
doæ du¿o uwagi, koncentruj¹c
siê na sekretnych poczynaniach FBI pod koniec lat 60.,
które to poczynania mia³y wyeliminowaæ osoby publiczne o
lewicowych pogl¹dach. Akurat
w tym okresie autor niniejszego opracowania przebywa³ na
Uniwersytecie Kalifornijskim
w Berkeley i niektóre z przytaczanych przez Chomskyego
wydarzeñ by³y podówczas na
¿ywo komentowane w rodowisku studenckim. Omawiaj¹c
te dziwne zdarzenia w USA
przed kilkunastu (w 1977) ju¿
laty, Chomsky podkrela Informacja jest dostêpna, ale
tylko dla fanatyków, a jeli
chcesz siê do niej dokopaæ,
musisz powiêciæ wiele ze swego ¿ycia na poszukiwania. W
tym sensie informacja jest dostêpna. Ale taka dostêpnoæ
jest w praktyce pozbawiona
znaczenia (...) Ka¿dy jest przekonany, ¿e wszystko co wie stanowi lokalny wyj¹tek. Natomiast ogólny zarys (pattern) pozostaje w ukryciu.
(...) To przed czym stoimy tutaj jest bardzo skutecznym rodzajem kontroli ideologicznej,
jako ¿e mo¿na pozostawaæ pod
wra¿eniem, ¿e cenzura nie istnieje i w w¹skim tego s³owa
znaczeniu jest to prawda. (...)
Ale rezultaty s¹ bardzo podobne do tych jakie mamy w sytu-

acji istnienia prawdziwej cenzury.
Atomizacja informacji, doskonale widoczne, chocia¿by w
dzisiejszej Polsce, celowe ograniczanie uwagi publicznoci li
tylko do spraw lokalnych, automatycznie usuwa w cieñ uzasadnione podejrzenie, ¿e wiele
z lokalnie znanych Wielkich
przekrêtów zosta³o przygotowane przez instytucje (czy nawet sekretne agentury) o charakterze miêdzynarodowym.
Na skalê przedsiêwziêæ tych
s³u¿b tajnych mo¿e wskazywaæ jedno skojarzenie, jakie
pojawi³o siê u pisz¹cego te s³owa dziêki lekturze miesiêcznika Le Monde diplomatique
wydawanego w jêzyku francuskim. Otó¿ o tym, ¿e Bagsik i
ska, na pocz¹tku 1990, przy
pomocy metody zwanej oscylatorem, okradli Narodowy
Bank Polski na pó³ miliarda
dolarów, uciekaj¹c z ³upem do
Izraela, to wie wiêkszoæ osób
interesuj¹cych siê najnowsz¹
histori¹ Polski. Ale o tym, ¿e
dok³adnie w tym samym czasie niejaki Drasmanowiæ
okrad³ na miliard dolarów
Bank Serbii uciekaj¹c z ³upem
do Izraela, to autor siê dowiedzia³ tylko dziêki notce w Le
Monde diplomatique. Byæ
mo¿e te¿ i w Rosji, mniej wiêcej w tym samym okresie, dzia³ali, po odpowiednim przeszkoleniu w Niemczech, ch³opcy z
tej samej paczki, organizuj¹c
transfer na Zachód przynajmniej czêci z 300 miliardów
dolarów, o których donosi w
swych wyst¹pieniach Aleksander Zinowiew?
Te rozwa¿ania na temat metod sterowania wiadomoci¹
populacji, zw³aszcza w krajach
najbardziej rozwiniêtych, warto wzmocniæ wypowiedziami
osób, które podobnie jak
Chomsky usi³uj¹ Przebiæ
mg³ê k³amstw  by u¿yæ tutaj
sformu³owania Jareda Israela.
A oto krótkie zestawienie co
bardziej celnych wypowiedzi
na temat kontroli mózgów
przez korporacyjne mass-media:
· W czasie interdyscyplinarnej konferencji Koniecznoæ i
przypadek, zorganizowanej
przez Uniwersytet Jagielloñski pod koniec maja 2001 r.,
g³os w dyskusji na temat obecnych przemian kulturowych
zabra³ jeden z pracowników
Instytutu Prasoznawstwa UJ.
Podkreli³, i¿ oni sami s¹ zdumieni jak ³atwo daje siê manipulowaæ do woli tym, co my-
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l¹ ludzie. Regu³¹ jest, ¿e im
wiêkszy kraj, tym ³atwiej tumaniæ jego populacjê.
· Znany radziecki dysydent,
autor okrelenia homo sovieticus, Aleksander Zinowiew,
po dwudziestu latach pobytu
na Zachodzie, w ostatnim wywiadzie przed powrotem na
sta³e do Rosji, udzielonym ju¿
po bombardowaniach Jugos³awii zauwa¿y³, i¿ Rozwój rodków masowego przekazu zezwala na manipulacje, o których ani Hitler ani Stalin nie
mogli marzyæ. Jeli jutro, dla
przyczyny X, w³adza ponadnarodowa zdecyduje, ¿e
Albañczycy przysparzaj¹ wiêcej problemów ni¿ Serbowie,
maszyneria propagandy zmieni natychmiast kierunek, z tym
samym dobrym samopoczuciem. A populacje pójd¹ za ni¹,
gdy¿ s¹ przyzwyczajone do robienia tego. Powtarzam,
wszystko da siê usprawiedliwiæ
ideologicznie.1
· Ten sam ton pesymizmu
przebija siê z wypowiedzi Louisa Dalmasa, francuskiego
wydawcy periodyku Balkansinfo.2 Wed³ug opinii tego zawodowego dziennikarza: Najbardziej potê¿nym rodkiem
kszta³towania opinii publicznej
jest wbijana do g³ów dezinformacja. Poprzez postêp technik
komunikacyjnych osi¹gnê³a
ona rozmiary totalitarnego
ataku na ludzk¹ wiadomoæ.
Bior¹c pod uwagê og³adê >>politycznej poprawnoci<< sta³o
siê wrêcz niemo¿liwym wydobyæ nawet niewielkie fragmenty prawdy z mg³y wytworzonej
przez otwarte k³amstwa....
· Podsumowania informacji
na temat ogólnych zarysów
Wojny ideologicznej jak¹ prowadz¹ z ca³ym wiatem Lordowie (Donowie, Panowie)
Ameryki Pó³nocnej dokona³
Philip Knithley w ksi¹¿ce The
First Casuaulty3 . Opisuj¹c
pracê zatrudnianych przez
Pentagon specjalistów od krêtactw (spinmasters), Knithley
przytacza ich metody bojowe:
Pozbaw znaczenia raczej ni¿
ukrywaj niepo¿¹dane fakty,
kontroluj nastrój raczej ni¿ fakty, równowa¿ z³e wiadomoci
dobrymi i k³am wprost tylko
jeli masz pewnoæ, ¿e k³amstwo nie zostanie ujawnione w
trakcie wojny.
Cytowany wy¿ej Aleksander Zinowiew twierdzi, ¿e od
lat kilkunastu mamy rzeczywicie wojnê i to wojnê nowego typu, która zast¹pi³a wczeniejsze formy dzia³añ o cha-

rakterze militarnym oraz propagandowym. Jak ka¿da wojna, tak i ta prowadzona obecnie ma na celu zmianê stosunków w³asnociowych. I o tego
typu przemiany w³asnociowe toczy siê w Polsce i nie tylko, od lat ju¿ kilkunastu, nie

1 Aleksander Zinoviev, La
grande rupture, LAge
dhomme, Lausanne, 1999.
2 Louis Dalmas, BalkansInfo, Paris, 20/3 - 2/4, 2001
3 Philip Knitlhley, The First
Casualty
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tyñsk¹ kupi³ Franz Xaver
Hirtreiter z Bawarii. Okolicznoci i warunki przejêcia tytu³u przez niemieckiego w³aciciela pokrywa siê tajemnic¹ handlow¹. Tymczasem kapita³ niemiecki szybko rozszerza monopolistyczn¹ ekspansjê. W 1994 roku p. Hirtreiter kupi³ osiem dzienników:
Dziennik Ba³tycki, Wieczór
Wybrze¿a, Dziennik £ódzki,
Ekspres Ilustrowany (£ód),
Dziennik Zachodni (Katowice), Trybunê l¹sk¹ (Katowice), Gazetê Krakowsk¹, Tempo (Kraków). W sierpniu 1998
roku opublikowano mapkê
pokazuj¹c¹ wp³ywy wydawnictwa Prasa Ba³tycka (nale¿¹cego do koncernu p. Hirtreitera), która wydaje: Wieczór Wybrze¿a, Dziennik Ba³tycki, Gazetê Olsztyñsk¹,
Nowy G³os Elbl¹ga oraz 26
pism lokalnych, tak¿e w Braniewie, Bartoszycach, Ostródzie, Lubawie.
Dlaczego przemilcza siê
rozmiary ekspansji kapita³u
niemieckiego?
Zwracamy siê do Parlamentarzystów i W³adz o
wszechstronne wyjanienie
tego zjawiska. Oczekujemy
odpowiedzi, mamy prawo domagaæ siê gwarancji autonomii i niezale¿noci polskiej
prasy - czwartej W³adzy.
W³adys³aw Szczepañski
Henryk Samulowski
Olsztyn, 3 wrzenia 1998 r.

Redakcja odmówi³a publikacji tego listu. Pytania spadkobierców tytu³u Gazety
Olsztyñskiej pozosta³y bez
odpowiedzi. Warto wiêc raz
jeszcze je powtórzyæ i zadaæ
kolejne.
1. Dlaczego i kto zlekcewa¿y³
g³os Warmiaków, gdy w 1990
roku prywatyzowano dziennik PZPR?

2. W jaki sposób pan Janiszewski z Banku HandlowoKredytowego w Katowicach
przej¹³ kontrolê nad gazet¹?
3. W jaki sposób i na jakich
warunkach pan Janiszewski
sprzeda³ w sierpniu 1998
roku Gazetê Olsztyñsk¹
niemieckiemu wydawcy?
4. Czy o zamiarze przeprowadzenia transakcji poinformowano w³adze samorz¹dowe i administracyjne województwa?
5. Czy gazeta, jako prywatne pismo p. Hirtreitera, bo
stanowi w³asnoæ prywatn¹,
ma zagwarantowane prawo
do autonomii i niezale¿noci?
Nie muszê chyba przypominaæ, ¿e odpowiedzi na te proste pytania nale¿¹ do zwyczajnych obowi¹zków w³acicieli i wydawców prasy, s¹
szanowanym i przestrzeganym obyczajem ka¿dego demokratycznego pañstwa.
Leszek Strycharski
Od Redakcji.
W 1990 roku jeden z dziennikarzy Gazety Olsztyñskiej,
w obawie przed jej prywatyzacj¹ na rzecz nie polskiego
obywatela, proponowa³ Polskiej Wspólnocie Narodowej
zakupienie i przejêcie tego
pisma jako organu polskiego
ruchu narodowego. Bylimy
t¹ propozycj¹ zaszczyceni,
znaj¹c wielkie zas³ugi Gazety Olsztyñskiej w walce z germanizacj¹, o polskoæ Warmii
i Mazur w czasach zaborów
oraz w okresie miêdzy I a II
wojn¹ wiatow¹. Niestety,
brak pieniêdzy uniemo¿liwi³
nam wejcie w posiadanie tej
wielce zas³u¿onej dla polskoci gazety. Powy¿szy list publikujemy, gdy¿ przez 3 lata
nie uczyni³a tego Gazeta
Olsztyñska.
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Naród - g³ówna postaæ historii
(czêæ druga)
Dokoñczenie ze strony 1
nie sobie siedzieæ w biurach,
firmach i sklepikach), powinnimy ustaliæ wiek etnosu.
Otó¿ m³odszy etnos ma wiêksze si³y i wiêkszy potencja³
energetyczny. W wieku rednim naród (jak i cz³owiek po
trzydziestce) jest najbardziej
aktywny, natomiast przemylenie w³asnego ¿ycia, d¹¿enie
do dobrobytu, zainteresowanie
sztuk¹, literatur¹, nauk¹ nastêpuje ju¿ póniej. I jeszcze
jedna cecha wspólna z ¿yciem
ludzkim: naród tak samo ciê¿ko prze¿ywa okresy przejciowe, kryzysy wieku. To s¹ bardzo niebezpieczne czasy, kiedy
naród mo¿e nawet przedwczenie zgin¹æ.
Wiêc obejrzyjmy typowe, ideowe ¿ycie narodu  od narodzin
do mierci. Jakie w tym ¿yciu
s¹ okresy (fazy etnogenezy, wg
Gumilowa)? Czym siê one charakteryzuj¹? Kiedy poziom
pasjonarnoci narodu jest najwiêkszy - to znaczy, kiedy w
narodzie jest najwiêcej pasjonariuszy i kiedy mamy najwiêksze zró¿nicowanie w systemie etnosu?
Narodziny etnosu  to jest jedno z najbardziej zagadkowych
zjawisk przyrody. Nagle (w
wyniku impulsu pasjonarnego)
powstaje pewna odrêbna
wspólnota ludzka uwiadamiaj¹ca sobie swoj¹ to¿samoæ,
która mówi do ca³ego wiata:
Jestemy INNI!. Jak twier-

dzi³ Gumilow, który by³ nie tylko historykiem, ale równie¿
geografem, zdarza siê to zawsze na terenach o krajobrazie mieszanym, bo w takich
warunkach ludzie maj¹ ró¿ne

co wygiêtego ³uku i ¿adne nierównoci reliefu (góry, morza)
tego kszta³tu nie psuj¹. Wg
okrelenia uczonego, wygl¹da
na to, ¿e jakby kto z zewn¹trz
uderzy³ Ziemiê olbrzymim ba-

zajêcia i musz¹ jako uzgodniæ
swój wspólny byt, przyjmuj¹c
nowy sposób ¿ycia.
Natomiast najwiêksz¹ zagadk¹ jest to, dlaczego w pewnym
momencie historii ten sam
impuls pasjonarny w³anie
powstaje? Najciekawszym spostrze¿eniem Gumilowa jest to,
¿e w takich dziwnych momentach historii z regu³y powstaje
kilka narodów, przy tym miejsca ich powstania daje siê roz³o¿yæ na mapie wzd³u¿ jednej
linii (patrz rys. 1). Bardzo
dziwne jest równie¿ to, ¿e linia ta ma zawsze kszta³t nie-

tem i lad tego uderzenia pozosta³ w dziejach ludzkoci.
Czym siê to t³umaczy? Widocznie Kosmos ma ogromny
wp³yw na nasze dzieje. Jakie
zjawiska pozaziemskie s¹ rzutowane na ¿ycie ludzkie. Na
czym te zjawiska polegaj¹,
jeszcze nikt nie wyt³umaczy³,
jednak jeden fakt daje powód
do rozwa¿añ. S³owianie jako
samodzielna wspólnota wydzielili siê z innej wspólnoty
(oczywicie ba³to-s³owiañskiej)
na pocz¹tku naszej ery, ¿eby po
kilku wiekach zostawiæ lad w
kronikach bizantyjskich (po

narodzinach zawsze mija jaki
okres, zanim naród staje siê
postaci¹ czynn¹. Gumilow nazywa go okresem inkubacyjnym, który sk³ada siê z dwu
czêci  ukrytej i jawnej). Jednoczenie ze S³owianami w
innych krajach, lecz wzd³u¿
jednej linii powstali: Goci (Po³udniowa Szwecja), Dakowie
(Rumunia), nowa wspólnota w
narodzie ¿ydowskim na Bliskim Wschodzie, Aksumici w
Pó³nocno-Wschodniej Afryce i
wspólnota chrzecijañska,
któr¹ Gumilow rozpatrywa³
jako odrêbny etnos, bo w staro¿ytnym Rzymie ¿yli osobno,
uwa¿ali siê za INNYCH i dali
pocz¹tek cywilizacji chrzecijañskiej. Oczywicie, ¿e nie by³oby ¿adnych chrzecijan, gdyby siê nie urodzi³ Jezus Chrystus, w³anie od tego momentu powinnimy prowadziæ historiê chrzecijañstwa. A wiêc
jakie zjawisko kosmiczne towarzyszy³o Bo¿emu Narodzeniu? Istnieje mia³e, a nawet
szokuj¹ce przypuszczenie (na
które sobie pozwoli³a autorka
artyku³u), ¿e Gwiazda Betlejemska znamionowa³a narodziny nie tylko Chrystusa, lecz
równie¿ kilku etnosów-narodów, w tym naszych przodków
 S³owian.
Zjawisko otrzymania impulsu
pasjonarnoci z niewiadomych
róde³ w Kosmosie jest bardzo
rzadkie. We Wszechwiecie
decyduj¹ inne  znacznie wiêksze liczby, wiêc ten niezbada-

O co chodzi Prokuraturze Rejonowej w Legnicy?
W³anie nie wiadomo, o co
chodzi! Prokuratura wszczê³a ledztwo w sprawie rzekomego fa³szerstwa, którego jakoby mia³a siê dopuciæ
Sylwia Wandycz  pe³nomocnik Komitetu Wyborczego Polskiej Wspólnoty Narodowej w okrêgu wyborczym
nr 1 z siedzib¹ w Legnicy.
Domniemane fa³szerstwo
mia³o polegaæ na tym, ¿e na
listach poparcia kandydatów PWN na pos³ów, zg³oszonych do zarejestrowania
w Okrêgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, znalaz³y
siê podobno podpisy osób,
które nie udzieli³y poparcia.
Prawda jest nastêpuj¹ca.
Okrêgowa Komisja Wybor-

cza w Legnicy odmówi³a rejestracji okrêgowej listy
kandydatów PWN na pos³ów. Wprawdzie Sylwia
Wandycz z³o¿y³a 5193 podpisy osób popieraj¹cych listê
PWN, wobec wymaganych
5000, ale Komisja uzna³a
tylko 4940 podpisów. Bowiem  cytujemy fragment
Uchwa³y Okrêgowej Komisji
Wyborczej  W wykazach
podpisów stwierdzono w 242
przypadkach wady takie
jak: brak pe³nego adresu lub
brak pe³nej nazwy miejscowoci oraz poparcie udzielone przez osoby nie zamieszkuj¹ce w granicach okrêgu
wyborczego nr 1
Ponadto
1 arkusz zawieraj¹cy 10
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wpisów poparcia stanowi
kserokopiê. Stwierdzono
równie¿ 1 wpis poparcia, co
do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie sfa³szowania podpisu osoby okrelonej
jako popieraj¹cej 
Z Uchwa³¹ Okrêgowej
Komisji Wyborczej w Legnicy nale¿y siê zgodziæ. Natomiast nie mo¿na siê zgodziæ
z Prokuratur¹ Rejonow¹ w
Legnicy, zarzucaj¹c¹ Sylwii
Wandycz fa³szerstwo. Podpisy poparcia zbieraj¹ bowiem
ró¿ne osoby i w tak ró¿ny
sposób, ¿e mog¹ siê zdarzyæ
niezawinione pomy³ki, niedok³adnoci, a nawet fa³szerstwa ze strony osób podstawionych. Ale jak ich zna-

leæ w masie niejednokrotnie anonimowych osób zbieraj¹cych podpisy, które czasami nawet s¹ przesy³ane
poczt¹. Chyba, ¿e Prokuraturze chodzi o zastraszanie
dzia³aczy Polskiej Wspólnoty Narodowej, aby nie wa¿yli siê wiêcej braæ udzia³u w
wyborach. Wskazywa³oby
na to nieuzasadnione przes³uchiwanie przez Prokuraturê w Legnicy i Policjê w
Kamiennej Górze wszystkich kandydatów PWN na
pos³ów zg³oszonych w okrêgu wyborczym nr 1. S¹ to w
wiêkszoci  wraz z Sylwi¹
Wandycz  bezrobotni. W³adza ich nie tylko skrzywdzi³a, odbieraj¹c pracê i zarob-

ny jeszcze proces wymiany
energii kosmicznej jest rozci¹gniêty w czasie. Jednak narody na Ziemi powstaj¹ czêciej
i nie tylko wzd³u¿ nakrelonych pozaziemsk¹ rêk¹ linii
 sk¹d wiêc bior¹ swoj¹ pasjonarnoæ, jak otrzymuj¹ impuls
pasjonarny? Chodzi o to, ¿e
pasjonarnoæ jest niczym choroba zakana, mo¿na j¹ dostaæ
przy bliskim kontakcie z innym narodem. Przecie¿ energiê ka¿dego rodzaju ³atwo
przenieæ z jednego przedmiotu na drugi.
W³anie w taki sposób rozpoczê³a siê etnogeneza Narodu
Polskiego. W wieku XIII zagadkowy kto znów uderzy³
swym batem kulê ziemsk¹,
w wyniku czego powsta³ szereg narodów, które w w. XIVXV og³osi³y swoj¹ to¿samoæ.
To byli Litwini, Rosjanie, Turcy Osmañscy i Etiopczycy. W³anie Litwie Polacy zawdziêczaj¹ swoj¹ pasjonarnoæ. Wiêc
polsko-litewskie kontakty  to
nie tylko Unia Lubelska, nie
tylko sprawa dawnej jednoci
politycznej. To jest kwestia
powstania Narodu Polskiego w
sensie etnicznym. W XIII  XV
wiekach pasjonariusze litewscy zak³adali wspólne rodziny
z Polakami i ich dzieci dziedziczy³y ow¹ namiêtnoæ. Polska dosta³a impuls pasjonarny i w XIV-XV wieku prze¿y³a
odrodzenie narodowe. I poczêtek dzie³ nowego narodu znamionowa³o wielkie wydarzenie
historyczne (swoista metryka Narodu Polskiego) - Bitwa
Grunwaldzka.
c.d.n.
Mi³ana Kowalkowa

ki, ale dodatkowo nimi pomiata bez obawy, ¿e kto siê
za nimi ujmie i tu siê w³adza myli, bowiem Polska
Wspólnota Narodowa jest
parti¹ popieraj¹c¹ bezrobotnych. Ile mo¿emy, tyle bezrobotnym pomagamy.
Z³oliwie i krzywdz¹co
podejrzewana Sylwia Wandycz jest osob¹ bardzo uczciw¹ i uczynn¹, powiêcaj¹c¹
siê potrzebuj¹cym. Stworzy³a ponadwyznaniowe stowarzyszenie dobroczynne, zajmuj¹ce siê opiek¹ nad ludmi nie uleczalnie chorymi, a
ostatnio tak¿e nad bezrobotnymi. Jeli jej po¿yteczna
dzia³alnoæ spo³eczna komu przeszkadza, to niech
mówi wprost, a nie wymyla
absurdalne zarzuty.
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ki wyda³ na ten cel 500 tysiêcy DM.

Przegl¹d wydarzeñ

11.11.2001

Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

19.10.2001
Urzêdnik Bu³garskiego Ministerstwa Gospodarki ¿¹da³ od
przedstawicieli Stoczni
Szczeciñskiej 2 milionów dolarów ³apówki w zamian za
pomoc w zakupie stoczni w
Warnie przez polsk¹ firmê w
ramach tzw. prywatyzacji.

tu¿ przed wyganiêciem immunitetu poselskiego wyjecha³ z Polski. Jest oskar¿ony
o przestêpstwa gospodarcze,
które przynios³y wielomilionowe straty. Do tej pory
aresztowano jego brata i
syna.

czej (CIA). Po zamachach 11
wrzenia amerykañskie osobistoci mówi³y, ¿e zamachy
zosta³y poprzedzone wieloletnimi przygotowaniami. Ciekawe o czym obaj panowie
rozmawiali? Na pewno nie o
pogodzie.

29.10.2001
Odby³o siê trzecie posiedzenie
Trybuna³u ds. zbrodni wojennych w by³ej Jugos³awii.
Slobodan Miloeviæ odmówi³
wys³uchania aktu oskar¿enia poniewa¿ uwa¿a trybuna³ za nielegalny, gdy¿ zosta³
on powo³any przez Radê Bezpieczeñstwa (a nie Zgromadzenie Ogólne ONZ) z naruszeniem statutu ONZ. Slobodan Miloeviæ owiadczy³, ¿e
nie ma zamiaru zaznajamiaæ
siê z czym, co jest ca³kowicie sfabrykowane i niezgodne
z prawd¹ oraz ¿e zosta³
oskar¿ony, poniewa¿ broni³
swojego narodu przeciwko
terroryzmowi i zbrodniczej
agresji, popieranej przez administracjê Billa Clintona.

Demonstacja przeciwników wojny w Afganistanie 17.10.2001

Bu³garski urzêdnik obiecywa³ równie¿ umorzenie
znacznej czêci zad³u¿enia
stoczni w Warnie wobec pañstwa bu³garskiego. Pieni¹dze
z ³apówki mia³y byæ przeznaczone dla ugrupowania Zwi¹zek Si³ Demokratycznych.
Nie inaczej wygl¹da³a i wygl¹da prywatyzacja w Polsce oraz w pozosta³ych pañstwach by³ej RWPG. Niewielka (poni¿ej 10% wartoci
przedsiêbiorstwa) wp³ata do
bud¿etu, atrakcyjna ³apówka
dla urzêdnika i wypracowany przez 50 lat maj¹tek narodowy przechodzi w rêce zagranicznego inwestora. Do
tego nale¿y dodaæ straty skarbu pañstwa z niezap³aconych
podatków dziêki uzyskanym
ulgom i zwolnieniom podatkowym za ³apówki.

21.10.2001
Katowicka Prokuratura wys³a³a list goñczy za Markiem
Kolasiñskim  pos³em AWS
ubieg³ej kadencji. Kolasiñski

22.10.2001
W zwi¹zku ze ledztwem w
sprawie nielegalnego finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej Prokuratura
Okrêgowa w Tarnowie sprawdza czy w lipcu 2000 odby³o
siê w Szklarskiej Porêbie
szkolenie z dziedziny kreowania wizerunku osób publicznych, w którym mieli uczestniczyæ Marian Krzaklewski z
ma³¿onk¹. Szkolenie kosztowa³o 105 tysiêcy dolarów i
mia³a finansowaæ je Telewizja Familijna.

25.10.2001
Dyrekcja amerykañskiego
szpitala w Arabii Saudyjskiej
poinformowa³a, ¿e w lipcu br.
by³ tam hospitalizowany Osama bin Laden z powodu choroby nerek. Osama bin Laden
przylecia³ do Arabii Saudyjskiej samolotem z Pakistanu.
W trakcie pobytu w szpitalu
spotka³ siê z agentem Centralnej Agencji Wywiadow-
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Prokuratura Okrêgowa w
Warszawie bada czy wydanie
zgody przez Andrzeja Komorowskiego (g³ównego lekarza
weterynarii kraju) na przywóz do Polski 87 tysiêcy ton
miêsa drobiowego odkostnionego, mimo ¿e import takiego miêsa by³ wówczas zakazany, stanowi niedope³nienie
obowi¹zków s³u¿bowych lub
nadu¿ycie uprawnieñ. Sankcj¹ za powy¿sze czyny jest do
3 lata wiêzienia. Sprawê
bada równie¿ NIK.

04.11.2001
W Nowym Jorku, w bezporednim s¹siedztwie zgliszczy budynków wiatowego
Centrum Handlu (WTC) odby³a siê demonstracja i bijatyka stra¿aków z policj¹.
Stra¿acy (oko³o 1000 osób)
protestowali przeciwko ograniczeniu liczebnoci ekip ratunkowych oraz decyzjom
w³adz o u¿yciu ciê¿kiego
sprzêtu i o wywózce gruzu na
wysypiska, co uniemo¿liwi
znalezienie szcz¹tków i identyfikacje pozosta³ych ofiar. W
zamieszkach rannych zosta³o 5 policjantów ochraniaj¹cych ruiny, aresztowano 12
stra¿aków.

06.11.2001
Szef komórki Centralnej
Agencji Wywiadowczej (CIA)
w Warszawie powiedzia³, ¿e
nie podoba mu siê reorganizacja polskich s³u¿b specjalnych. Po negatywnej reakcji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciel ambasady USA w Warszawie
powiedzia³, ¿e by³a to prywatna wypowied, a nie stanowisko w³adz USA. Nastêpnie
CIA wycofa³a szefa swojej
placówki w Warszawie twierdz¹c, ¿e ma du¿o zaleg³ego
urlopu. Oczywicie pracownik
CIA nie wróci ju¿ do Polski
po wykorzystaniu urlopu.
Szkoda ze Polska jest suwerenna tylko na pokaz w
sprawach mniejszego znaczenia, a nie posiada jej np. w
dziedzinie gospodarki.

8.11.2001
Komisja Europejska bêdzie
¿¹daæ od Polski zwrotu oko³o
30 milionów euro, które zosta³y wydane na uruchomienie komputerowego systemu
IACS (rejestru pól i zwierz¹t
 s³u¿¹cego do naliczenia
wysokoci dop³at dla poszczególnych rolników i rozdzia³u
unijnych funduszy celowych).
Zdaniem Komisji Europejskiej naruszono zasady wydatkowania tych funduszy
Rz¹d niemiecki rozpocz¹³
realizacjê projektu SARA,
który polega na przeszkalaniu bezrobotnych Niemców w
dziedzinie prawa miêdzynarodowego, marketingu i podstawach jêzyka polskiego, a
nastêpnie kierowaniu ich do

W Warszawie odby³ siê przemarsz przeciwników wojny w
Afganistanie. Demonstranci
 oko³o 300 osób przemaszerowali od pa³acu prezydenckiego pod ambasadê amerykañsk¹ w Warszawie.

12.11.2001
Rz¹d Szwajcarii zaoferowa³
krajowym liniom lotniczym
Swissair pomoc finansow¹ w
wysokoci 4,2 miliarda franków szwajcarskich. Niezadowolenie z tej decyzji wyrazi³a Komisja Europejska, która przyjrzy siê bli¿ej ca³emu
przedsiêwziêciu i w przypadku naruszenia unijnych przepisów konkurencyjnoci, podejmie dzia³ania dyplomatyczne Szwajcaria nie jest
cz³onkiem Unii Europejskiej
i chyba nie obowi¹zuj¹ jej
unijne przepisy.
Orodek badania opinii
publicznej TNS Factum przeprowadzi³ sonda¿ w pañstwach kandyduj¹cych na temat poparcia dla przyst¹pienia do UE. Nast¹pi³ gwa³towny spadek poparcia, najwiêkszy w Estonii. W Polsce liczba zwolenników przyst¹pienia spad³a poni¿ej 50%.

13.11.2001
Pod naciskiem Niemiec,
Szwecji i Danii polscy negocjatorzy zrezygnowali z postulatu ochrony ³owisk w
strefie przybrze¿nej (200 mil
wokó³ polskiego wybrze¿a).
Pocz¹tkowo Polska domaga³a siê bezterminowej ochrony
w dziedzinie rybo³ówstwa,
nastêpnie okresu kilkuletniego. W tej chwili rybacy z
pañstw tworz¹cych UE bêd¹
mogli ³owiæ w polskiej strefie
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pracy w Polsce na Pomorzu
Zachodnim jako kadry kierowniczej w niemieckich i
polskich firmach. Do tej pory
przeszkolono oko³o 80 osób i
skierowano ich do pracy w
niemieckich firmach na terenie Pomorza. Rz¹d niemiec-

przybrze¿nej od pierwszego
dnia ewentualnego cz³onkostwa. Inne ustêpstwa Polski
to szybkie wprowadzenie
stawki VAT na ksi¹¿ki i wysokiej akcyzy na papierosy.
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Polska i Niemcy - w niew³aciwym s¹siedztwie
Jerzy Wieluñski

W

zwi¹zku z opuszczeniem sceny politycznej przez pewnych
polityków (prof. Geremek,
prof. Buzek, a mo¿e wreszcie
i inni panowie ministrowie ds.
likwidacji Polski), wyra¿am
nadziejê, ¿e polityczne s³ownictwo stanie siê wyraziste,
pozbawione mi³ych wyrazów,
oznaczaj¹cych zupe³nie inne
pojêcia, na przyk³ad Unia Europejska zamiast Niemcy. Polska wstêpuje do Unii Europejskiej zamiast Niemcy dokonuj¹ anszlusu Polski, palestyñscy terroryci zamiast
patrioci palestyñscy w walce
o suwerenn¹ Palestynê, globalizacja zamiast poprawnego
terminu kolonizacja wiata
przez Stany Zjednoczone itd.,
itd.
Jêzykiem zasadniczo pozbawionym takich politycznych oszustw pos³uguje siê
pan pose³ Janusz Dobrosz w
swej najnowszej ksi¹¿ce i z
tego powodu warto do niej zajrzeæ. Polecamy tê uczciwie napisan¹ i ze wszech miar wartociow¹ ksi¹¿kê Polska
Niemcy Trudne s¹siedztwo
autorstwa pana pos³a Janusza
K. Dobrosza, czo³owego polityka PSL. Praca ta, wydana
w roku bie¿¹cym nak³adem
Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej w Warszawie jest jeszcze do nabycia w ksiêgarniach,
obok coraz liczniejszych opracowañ na temat stosunków z
naszym zachodnim s¹siadem.
Za jedn¹ z najcenniejszych
w¹tków tej pracy uwa¿am
ustosunkowanie siê Autora do
jednej z kwestii zasadniczych:
suwerennoci ubezw³asnowolnionych narodów europejskich
pod obca okupacj¹. Nigdy nie
poruszane s¹ te tematy przez
polskich polityków. Pytamy
wiêc razem z panem pos³em
Dobroszem, kiedy wreszcie
£u¿yce bêd¹ suwerennym
pañstwem, partnerem zarówno Niemiec, jak i Polski na
arenie miêdzynarodowej?
Szkoda, ¿e Autor nie zasygnalizowa³ chocia¿ w paru
zdaniach kilku podobnych
kwestii, równie wa¿nych, a nigdy nie poruszanych przez naszych polityków: Kiedy nast¹pi zjednoczenie ca³ej Irlandii,
której pó³nocna czêæ jest okupowana przez Anglików? Kiedy siê zjednoczy Kraj Basków,
podzielony i okupowany przez
Francjê i Hiszpaniê? Kiedy
Katalonia zostanie wyzwolona spod okupacji kasty Irjskiej
(nazywanej hiszpañsk¹)? Kie-

dy zakoñczy siê francuska
okupacja Korsyki i Bretanii?
Nie kontynuujê tej listy zniewolonych narodów Europy
pod obc¹ okupacj¹, gdy¿ jest
dosyæ d³uga i szokuj¹ca. Woko³o przecie¿ huczy od hase³
na temat wolnoci i demokracji, a kiedy siê bli¿ej przyjrzeæ,
to widaæ obc¹ okupacjê, zabory, ciemiêzców i ciemiê¿onych,
k³amstwa i ob³udê pod mask¹
wyszukanego jêzyka w ustach
wytwornych panów profesorów-Europejczyków.
Zagadnienia, o których istnieniu pragnê tu bodaj wspomnieæ, staj¹ siê pal¹cym problemem w Europie i na wiecie, szczególnie po ostatnich
wydarzeniach w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Skoro jednak Autor wykaza³ znajomoæ
problemu suwerennoci £u¿yc
czyli nowego suwerennego
pañstwa na naszej granicy zachodniej, warto w tym kontekcie zwróciæ uwagê, ¿e systematyczne ignorowanie kwestii
uznania prawa do samostanowienia licznych innych narodów Europy (i wiata), a specjalnie  co dla Polski by³oby
nadzwyczaj istotne  tych
narodów, które od setek lat
znajduj¹ siê ca³kowicie lub
czêciowo pod w³adz¹ Niemiec, mo¿e siê w najbli¿szym
czasie katastrofalnie odbiæ na
losach Europy, wrêcz wykluczaj¹c mo¿liwoæ utworzenia
zjednoczonej Europy suwerennych narodów (nie chodzi mi
tutaj o kontynuacjê absurdalnego molocha biurokratycznego, jakim jest rozpadaj¹ca siê
ju¿ Unia Europejska).
Je¿eli suwerennoæ takich
ubezw³asnowolnionych narodów europejskich jak £u¿yczanie, Baskowie, Korsykanie,
Bretoñczycy, Kataloñczycy i
Walijczycy w dalszym ci¹gu
bêdzie cynicznie ignorowana
przez europejskich polityków,
to mo¿na przewidzieæ na podstawie ch³odnej analizy, ¿e Europa bêdzie wstrz¹sana aktami desperackiego terroru, których autorami mog¹ byæ cz³onkowie tych w³anie niedostrzeganych narodów europejskich. Wskazano im bowiem drogê (nieludzk¹ aczkolwiek efektywn¹) do osi¹gania
albo przynajmniej zmierzania
w kierunku celu, jakim jest mówi¹c najogólniej - uwolnienie wiata od aroganckiej globalnej dominacji przez pó³nocnoamerykañski neokolonializm. Prawo miêdzynarodowe
nie mo¿e to¿same z posiada-
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niem arsena³u rakiet z broni¹
nuklearn¹ oraz armii, gotowej
do interwencji w sprawy ka¿dego pañstwa na wiecie.
Je¿eli jednym z g³ównych
motywów, jakimi siê kierowali faktyczni autorzy ataku na
amerykañskie miasta, oka¿e
siê bunt kolonizowanych ludzi
przeciwko dalszej ich kolonizacji a tak¿e i desperacka próba wsparcia narodu palestyñskiego, w jego niemal beznadziejnej walce o niezaprzeczalne prawo do pe³nego politycznego samostanowienia, to mo¿emy siê staæ w niedalekiej
przysz³oci wiadkami równie
tragicznych wydarzeñ w ka¿dym pañstwie w Europie,
gdzie jeden naród sprawuje
w³adzê polityczn¹ nad innym
narodem, za polityczny cynizm i hipokryzja, odmawiaj
¹ mu tego prawa.
Wojciech Gie³¿yñski trafnie
zauwa¿y³ w jednym ze swoich
artyku³ów, ¿e aczkolwiek terroryzm polityczny jest ze
wszech miar naganny, to jednak musimy zauwa¿yæ, ¿e
równie naganny (a mo¿e nawet bardziej karygodny) jest
terror ze strony pañstwa.
Mo¿e ksi¹¿ka pana Dobrosza
bêdzie pierwszym krokiem w
kierunku odwa¿nego i absolutnie niezbêdnego zastanowienia siê nad losem narodów,
które dzisiaj bêd¹c pod obc¹
okupacj¹, jutro mog¹ siê znaleæ siê w podwójnym wiêzieniu, zarówno pod w³adz¹ w³asnych okupantów, jak i pod
ponadnarodow¹ w³adz¹ nowych okupantów europejskich. Kontynuuj¹c wiêc
mo¿e najwa¿niejszy dla Polski
i dla £u¿yczan, ³u¿ycki w¹tek niepodleg³ociowy, podkrelam odwagê Autora i wielk¹ znajomoæ historii, co jest
oczywist¹ rzadkoci¹ w przypadku wielu naszych polityków, uczepionych u niemiecko-unijnej klamki. Nie sposób
w jednej recenzji podnieæ wielu innych w¹tków, poruszonych w pracy Polska Niemcy
Trudne s¹siedztwo. Pozwolê
wiêc sobie zauwa¿yæ, ¿e w kilku innych kwestiach rzeczowo ujêtych przez pana Dobosza, mam zdanie odmienne, a
dok³adniej: zdecydowanie radykalne. Zamiast roztrz¹saæ
problemy, które narzucili nam
nasi zachodni s¹siedzi, polscy
politycy powinni przejæ do
zdecydowanej pokojowej ofensywy dyplomatycznej wskazuj¹c, ¿e za Odr¹ znajduje siê
bratni nam naród s³owiañski

pod nieustaj¹c¹ obc¹ okupacj¹; powinni zapytaæ o perspektywê suwerennoci Bawarii, a tak¿e i Fryzji (czêciowo pod okupacj¹ holendersk¹). W przeciwnym razie,
którego dnia wszyscy mo¿emy zadr¿eæ od kolejnej eksplozji politycznego terroru w wykonaniu zdesperowanych i od
setek lat oszukiwanych Basków, Korsykanów, Kataloñczyków i Walijczyków. Panowie politycy musz¹ zrozumieæ,
¿e w ka¿dym zniewolonym
narodzie zawsze siê znajd¹
patrioci, którzy nie zawahaj¹
siê pójæ na mieræ w obronie
najdro¿szej dla nich sprawy
niepodleg³oci w³asnego narodu w ramach w³asnego suwerennego pañstwa. Tylko takie
- niewa¿ne jak liczne w Europie - suwerenne narody europejskie mog¹ zbudowaæ trwa³y, wspólny dom europejski.
Budowanie Unii Europejskiej,
gdzie tym narodom w najlepszym razie przyznaje siê ³askawie autonomiê jest bardzo krótkotrwa³ym rozwi¹zaniem prowadz¹cym donik¹d,
a mówi¹c dok³adniej do politycznego terroryzmu ludzi
zdesperowanych, gotowych
samemu iæ na mieræ i nieæ
mieræ innym, a wszystko dla
realizacji celu, który w demokratycznej ob³udzie zapewnia
siê im rzekomo poprzez autonomiê czy gwarancje tzw.
praw cz³owieka.
Prawa cz³owieka s¹ w tym
zakresie kulturobójcze, co
potwierdza ich analiza (potwierdzi³ to profesor Grzegorz
Janusz) i o czym wielokrotnie
ju¿ pisa³em przy ró¿nych okazjach. Z czym siê wiêc nie zgadzam z panem Dobroszem?
Zamiast trudne s¹siedztwo
mówmy niew³aciwe s¹siedztwo, albowiem nie mamy
jeszcze granicy z Pañstwem
£u¿yckim, albowiem £u¿yce s¹ okupowane przez
Niemcy, podobnie jak okupowana jest przez Niemcy
(wschodnia i pó³nocna)
Fryzja.
Tak zwana kwestia l¹ska,
Gdañska czy naszych Ziem
Zachodnich i Pó³nocnych to
zatem tematy zastêpcze, serwowane nam przez Niemców
i s³u¿alczo podtrzymywane
przez polityków, którzy zapomnieli o polskiej daninie krwi
milionów Polaków i dziesi¹tków pokoleñ walcz¹cych o Polskê, przynajmniej miêdzy
Odr¹ a Bugiem. Miêdzy Odr¹
a Bugiem s¹ tylko obywatele

Polski, Polacy. Niemców tu
¿adnych nie ma (oprócz potomków dawnych kolonistów
niemieckich, którzy mieli ju¿
dosyæ czasu, by siê wreszcie
spolonizowaæ i staæ lojalnymi
obywatelami RP i Polakami z
historycznej koniecznoci).
Nie wyrywajcie nam l¹ska spod nóg - z tym apelem
zwracam siê do naszych zachodnich s¹siadów i rodzimych zdrajców. Nie wyrywajcie nam Gdañska! Inna
jest bowiem kolejnoæ: najpierw uszanujcie godnoæ tych
narodów, które s¹ od setek lat
ciemiê¿one w obrêbie Niemiec.
Drang nach Osten nie mo¿e
byæ zast¹piony przez Go East.
Cieszmy siê wszyscy, ¿e
Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza opublikowa³a tak
donios³e dzie³o, jakim jest
ksi¹¿ka Janusza Dobrosza.
Cieszmy siê tym bardziej, ¿e
jacy chuligani-libera³owie
usunêli napis Nauka w S³u¿bie LUDU z frontonu gmachu
Rektoratu Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Ci sami chuligani, o liberalnych pogl¹dach, ju¿ siê
szykuj¹ do usuwania Or³a
Bia³ego i napisu Narodowy
Bank Polski z budynków na
terenie naszego kraju. Trzeba
to w porê zasygnalizowaæ jako
fakt, który mo¿e mieæ miejsce,
je¿eli Polska wepchniêta zostanie w ³apy Niemiec, co rodzimi zdrajcy i grabarze polskoci nazwali eufemistycznie
przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej. Któ¿ wiêc
zrozumie, ¿e i liberalne Polskie Stronnictwo Ludowe podpisa³o pakt z liberaln¹ SLD, z
liberaln¹ PO i liberaln¹ UW
w sprawie bezkonfliktowej likwidacji Polski?..
Jeszcze jednak Polska nie
zginê³a, panowie libera³owie,
i nigdy nie zginie, bo to nie Polska, ale liberalizm jest zjawiskiem efemerycznym (czyli
krótkotrwa³ym, przejciowym), staj¹c siê wirtualn¹
(czyli fa³szyw¹, nierzeczywist¹, sztucznie stworzon¹) rzeczywistoci¹, odchodz¹c¹ na
szczêcie w przesz³oæ, porednio za spraw¹ nieludzkiej tragedii w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
Liberalizm jako system polityczno-ekonomiczny jest jednak stokroæ bardziej nieludzki ni¿ najbardziej krwawe
akty terroru politycznego.
Zbyt wiele autorytetów jest w
tej materii ca³kowicie zgodnych, a¿eby mo¿na by³o w jakikolwiek sposób podwa¿yæ
tezê o zbrodniczym obliczu liberalizmu.
Jerzy Wieluñski
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Europejskie woja¿e Kwaniewskiego
P
adziernik to bardzo
trudny okres dla rodzimych elit politycznych, szczególnie je¿eli chodzi o stosunki na linii Warszawa  Bruksela, poniewa¿
wyniki wyborów w znacznym stopniu podnios³y cinienie u wiêkszoci unijnych urzêdników. Dlatego
te¿ pomys³odawcy wejcia
Polski do UE, dwoj¹ siê i troj¹, by poprawiæ nastrój decydentom z
Brukseli.
Jedn¹ z
osób, która
w ostatnim okresie zawita³a do krajów euroraju, by³
prezydent Kwaniewski.
Oficjalny cel podró¿y to
udzia³ w otwarciu festiwalu
Europalia 2001, jednak¿e
wtajemniczeni twierdz¹, ¿e
by³ drugi o wiele istotniejszy powód wyprawy Kwaniewskiego. Chcia³ on osobicie uspokoiæ przywódców
UE i zapewniæ ich o niezmiennoci kierunku polskiej polityki, je¿eli chodzi
o integracjê.
Swój pobyt rozpocz¹³ od
spotkania z szefem Komisji
Europejskiej Romano Prodim. W rozmowie z nim
Kwaniewski zapewni³, ze
koalicja SLD  UP w sposób
jednoznaczny popiera integracjê Polski z Uni¹ Europejsk¹ i ¿e ma ona charakter priorytetowy dla zwyciêskiego obozu. Objani³ równie¿ sposób doboru ewentualnego koalicjanta do utworzenia rz¹du wiêkszociowego. Podstawowym kryterium oceny danego ugrupowania, bêdzie stosunek do
idei integracji. Je¿eli dana
formacja opowiada siê za
UE to ma szansê wspó³tworzyæ rz¹d, je¿eli jest przeciwko, to zasi¹dzie w ³awach
opozycyjnych. Jak wiêc widaæ w opinii prezydenta,
wa¿niejszy od fachowoci,
zgodnoci co do rozwi¹zañ
dotycz¹cych rodzimego kryzysu bud¿etowego, jest stosunek do integracji. Czy¿by
Kwaniewski wy¿ej ceni³ interesy i problemy UE, ni¿
w³asnego kraju? No có¿
wczoraj by³a Moskwa, dzi
jest Bruksela.
Prezydent spotka³ siê równie¿ z przedstawicielami
biznesu w siedzibie Federacji Przedsiêbiorstw Belgijskich, zapewni³ ich, ¿e k³opoty bud¿etowe nie wp³yn¹

w ¿aden sposób na jakoæ
procesów dostosowawczych. Za zaciniêcie pasa,
które wymusi rz¹d SLD ma
jego zdaniem doprowadziæ
do poprawienia sytuacji bud¿etowej. Jak wiêc widaæ,
Kwaniewski pozosta³ g³uchy na s³owa wiceministra
Nersa, który apelowa³ by
wstrzymaæ realizacjê przynajmniej czêci ustaw do-

stosowawczych. Proponowa³ te¿, by rodki pozyskane w ten sposób przeznaczyæ na poprawê sytuacji
bud¿etowej. Ners s³usznie
zauwa¿y³, ze lepiej naraziæ
siê na gniew Brukseli, ni¿
doprowadziæ do kryzysu finansowego. Znaj¹c mentalnoæ Kwaniewskiego i
Millera, oraz ich chêæ przypodobania siê unijnym
przywódcom, nale¿y spodziewaæ siê , ¿e wszystkie
tzw. ustawy unijne zostan¹ wdro¿one w ¿ycie bez
wzglêdu na koszty. Warto
przypomnieæ, ¿e wielkoæ
tegorocznej luki bud¿etowej wynosi 25-45 miliardów z³otych, a koszt dostosowania Polski do unijnych
dyrektyw, czyli realizacja
Narodowego Programu
Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej, tylko w tym roku
wyniesie ponad 25 miliardów.
W czasie swojego pobytu w
Brukseli, prezydent spotka³ siê z Guenterem Verheugenem i obieca³ mu, ¿e
nowy rz¹d zgodzi siê na
daleko id¹ce kompromisy w
obszarze negocjacyjnym dotycz¹cym pracy. Oznacza
to ni mniej ni wiêcej, ¿e
nowa ekipa zgodzi siê na 7
letni okres zamkniêcia
unijnych rynków pracy dla
obywateli Polski. Kwaniewski wspomnia³ te¿, ¿e
nowa koalicja nie bêdzie
tak wymagaj¹ca, je¿eli
chodzi o obrót polsk¹ ziemi¹. Za stanowiska rz¹dowe, dotycz¹ce zakupu polskiej ziemi, zostan¹ znacznie zliberalizowanie, a strona polska zgodzi siê na 7
letni zakaz zakupu polskiej ziemi przez obywateli UE 1 . W porównaniu z
wczeniej proponowanym
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18 letnim okresem, jest to
skrócenie okresu ochronnego
a¿ o 11 lat!! Ciekawe co na
to wyborcy PSL  u, który
bêdzie wspó³tworzy³ rz¹d
wraz z SLD.
W czasie swoich 3 dniowych
woja¿y prezydent nie omieszka³ odwiedziæ Niemiec, gdzie
zabiega³ o poparcie dla jak
najszybszej integracji przez
kanclerza Schroedera. Zdaniem Kwaniewskiego
Polska tylko
jako cz³onek
UE, bêdzie
mia³a szansê
nawi¹zaæ
prawdziwie partnerskie stosunki z Niemcami, w ca³kowicie nowym wydaniu. W
przypadku opónienia procesu integracji, obecne kontakty nabior¹ ja³owego charakteru. W tym przypadku
nale¿y przyznaæ racjê prezydentowi Kwaniewskiemu,
¿e wraz z wejciem do UE
polsko  niemieckie kontakty ulegn¹ diametralnej zmianie. Jednym z wyznaczników ich charakteru, bêdzie
przejmowanie polskiej w³asnoci na ziemiach zachodnich, przez obywateli Niemiec w imiê wy¿szoci prawa unijnego.
Nale¿y przyznaæ, ¿e unijna
podró¿ prezydenta by³a bardzo owocna, co zapewne potwierdzi nied³uga przysz³oæ,
co prawda mo¿e nie dla Polski, ale z pewnoci¹ dla samego Kwaniewskiego, który zyskuje kolejne punkty u
przywódców Unii. Wiele osób
twierdzi, ¿e tak naprawdê
tylko o to mu chodzi, dlatego
te¿ warto przytoczyæ cytat z
tygodnika The Economist,
który dosadnie aczkolwiek
celnie okrela osobê prezydenta Kwaniewskiego:
Znalaz³ dla siebie rolê promuj¹c Polskê w UE i UE w
Polsce.... Jest radosnym poklepywaczem po plecach na
miêdzynarodowych szczytach, toruj¹c sobie drogê do
pierwszego szeregu, gdy tylko dostrzega mo¿liwoæ znalezienia siê na zdjêciu.
Tomasz Rogowski - Inne
Strony Integracji
(przedruk ze strony internetowej http://www.innestrony.pl/?isi=xi658)
1. Ostatecznie ustalono, ¿e
Polska bêdzie proponowaæ 12
lat. (red.)
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