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Walka wci¹¿ trwa...

Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

K

oñczy siê pierwszy
rok nowego stulecia i
nowego tysi¹clecia
oraz dziesi¹ty rok systematycznego zaboru Polski przez
Uniê Europejsk¹. Nazywa siê
to przystosowywaniem Polski
do Unii Europejskiej przez
prywatyzacjê i restrukturyzacjê czyli przez niszczenie
lub zabieranie nam kolejnych
dziedzin gospodarki.
Ile jeszcze potrzeba takich
lat, by Polska zosta³a ca³kowicie zdominowana przez
Zachód, albo by zerwa³a siê

do walki o swoje!? Niewiele
nam ju¿ tych lat pozostawiaj¹ zachodni kapitalici. Bowiem w ci¹gu trzech lat albo
poddamy siê Zachodowi i bêdziemy wcieleni do Unii Europejskiej albo przeciwstawimy siê zaborczemu kapita³owi unijnemu i obronimy maj¹tek i niepodleg³oæ Polski.
Tê pierwsz¹ mo¿liwoæ realizuje niemal ca³a polityczna klasa rz¹dz¹ca Polsk¹ i
klasa wielkich przedsiêbior-
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Nie jest dobrym drzewem to,
które wydaje z³y owoc, ani
z³ym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu
bowiem poznaje siê ka¿de
drzewo; nie zrywa siê fig z
ciernia, ani z krzaka je¿yny
nie zbiera siê winogron.
£k 6, 43-44

¯

ycie ludzkie jest nieustann¹ walk¹. W Prawach Platon stwierdza:
to, co wiêkszoæ ludzi nazywa pokojem, to jest tylko na-

zwa taka, a w rzeczywistoci i z natury rzeczy zawsze
siê toczy wojna wszystkich
pañstw przeciw wszystkim 
bez wypowiedzenia. I dodaje, i¿ konflikt rozgrywa siê
miêdzy: rodzinami, jednostkami oraz we wnêtrzu ka¿dego cz³owieka.
Nowo¿ytne czasy przynosz¹
ró¿norodne interpretacje tej
myli. Najwa¿niejszego dla
nas ujêcia problemu dostarcza jednak nam historia Polski. Pozbawieni pañstwowo-

ci; rozgrabiani przez zaborców walczyli Polacy o niepodleg³oæ. Dziêki dzia³aniom
wielu wybitnych postaci, takich jak Józef Pi³sudski, czy
Roman Dmowski, Rzeczpospolita mog³a siê odrodziæ.
Niepodleg³oæ przekreli³a
niemiecka napaæ w roku
1939. Po drugiej wojnie wiatowej konflikty nabra³y charakteru walki systemów: kapitalizmu pod flag¹ USA oraz
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Fakty o zubo¿onym uranie

(ORAZ

P

NAFCIE DO SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH)

od koniec listopada br.
uczestniczy³em w Pradze w miêdzynarodowej konferencji na temat wykorzystania zubo¿onego uranu w pociskach przeciwpancernych, u¿ywanych przez
kraje NATO. Na ten temat
pisa³em ja sam, w artykule
Uranem w Irak, w Przegl¹dzie Tygodniowym nr 21/
1995. Póniej na ten temat
w prasie polskiej (tak¿e we
Wspólnocie) pisa³ doæ du¿o
Piotr Bein z Vancouveru,
który w krakowskich Zielonych Brygadach opublikowa³

ca³¹ seriê artyku³ów na temat Wojennej historii ZU.
Podsumowania wyników
ustaleñ ca³ej, miêdzynarodowej grupy, zajmuj¹cej siê zubo¿onym (po odseparowaniu
silnie promieniotwórczego
izotopu U 234) uranem, dokona³ on w nr 2/2001 tego
pisma ekologów. I w³anie w
tym numerze Brygad znalaz³em wzmiankê o tym, ¿e
ZU niesie w koñcu mieræ i
cierpienie przysz³ym pokoleniom, bo okres jego pó³rozpadu wynosi 4,5 miliarda lat!
Dokoñczenie na stronie 5

Naszym czytelnikom, sympatykom i wszystkim Polakom ¿yczymy szczêliwych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz pomylnego Nowego
Roku 2002. Oby nadchodz¹cy nowy rok by³
lepszy dla Polski.
Redakcja Wspólnoty
Zarz¹d Naczelny
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Przedruk za ¯ycie Warszawy 30 listopada 2001.

Zbrojny najazd

WESO£A. Pomy³kowa interwencja antyterrorystów

U

zbrojeni po zêby antyterrorysci wtargnêli o wicie w Weso³ej
do domu Jana Jêdraka, wiceprzewodnicz¹cego Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Interwencja okaza³a siê pomy³k¹.
W domu znaleziono tylko pistolet gazowy. Ofiara najazdu nie us³ysza³a nawet s³owa
przepraszamy.
Wydarzenia te rozegra³y
siê we wtorek o godz. 6. do
domu Jana Jêdraka wbieg³o
kilkunastu antyterrorystów i

funkcjonariuszy z komendy w
Miñsku Mazowieckim.
Policjanci powalili ubranego tylko w pi¿amê Jêdraka na
ziemiê, po-turbowali, skuli
kajdankami i trzy-maj¹c na
muszce strzelb, rozpoczêli
rewizjê.  Policja z Miñska
zdoby³a informacjê, ¿e w
domu wiceprzewodnicz¹cego
jest ukrywana wiêksza iloæ
broni palnej  mówi nasz
informator.  Sygna³, który
nie zosta³ przed wkroczeniem
na posesjê nale¿ycie sprawdzony, okaza³ siê chyba g³u-

pim politycznym ¿artem.
Funkcjonariusze znaleli w
domu tylko pistolet gazowy,
na który Jêdrak mia³ policyjne pozwolenie, którego wa¿noæ jednak ju¿ siê skoñczy³a.

ANONIMOWI

GOCIE

Wiceprzewodnicz¹cy nie chce
na razie mówiæ o wtorkowych
zdarzeniach.  Wypowiem
siê, gdy otrzymam na pimie
decyzjê prokuratury z Miñska, usprawiedliwiaj¹c¹ tê

Dokoñczenie na stronie 3
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ców. Tê drug¹ mo¿liwoæ
mog¹ i musz¹ zrealizowaæ
pozosta³e klasy spo³eczne
tworz¹ce Naród Polski  klasa inteligencka, klasa rednia
czyli ma³ych i rednich przedsiêbiorców, klasa ch³opska,
klasa robotnicza. Klasy te s¹
bowiem najbardziej poszko-

oddali³a siê od niej, bowiem
ograniczy³a swoje hutnictwo
i produkuje obecnie ju¿ tylko
170 kg stali na jednego mieszkañca. Podobnie, na rozkaz
Unii Europejskiej zmala³a
nasza produkcja w innych
dziedzinach gospodarki, w
tym tak¿e produkcja ¿ywno-

dowane na drodze do Unii
Europejskiej czyli na drodze
wyzbywania siê przez Polskê
ziemi, fabryk, sklepów, banków, miejsc pracy i dochodów.
Jednymi z najbardziej poszkodowanych s¹ górnicy, bowiem przystosowywanie siê
do Unii Europejskiej zmniejszy³o nasz¹ produkcjê wêgla
z 200 do 100 milionów ton
rocznie, doprowadzi³o to do
zniszczenia wielu naszych
kopalñ, i utraty pracy przez
200 tysiêcy ludzi.
Tym bardziej pamiêtamy
o górnikach, którzy obchodzili
4-go grudnia swoje wiêto 
Barbórkê i z okazji ¿yczymy
im lepszych czasów w samodzielnej i niepodleg³ej Polsce
bez Unii Europejskiej.
Nie tylko na przyk³adzie
górników widaæ wyranie, ¿e
Polska jako dziwnie przystosowuje siê do bogatej Unii
Europejskiej, staj¹c siê coraz
biedniejsza. Jeszcze lepiej
widaæ to na przyk³adzie maltretowanych hutników. Otó¿
Unia Europejska produkuje
rocznie 400 kg stali na jednego mieszkañca. Polska do
niedawna by³a blisko Unii
Europejskiej i produkowa³a
300 kg stali na jednego mieszkañca. Ale przystosowuj¹c
siê do Unii Europejskiej, na
jej wyrane ¿¹danie Polska

ci, a potrzebne nam towary
sprowadza siê po dro¿szych
cenach z Zachodu. A przecie¿
wiadomo, ¿e kto nie produkuje ten biednieje czyli biednieje Polska. Kto produkuje, ten
siê bogaci czyli bogaci siê
Unia Europejska kosztem
Polski.
Nawet G³ówny Urz¹d Statystyczny odnotowa³, ¿e w
ostatnich 5 latach ceny towarów i us³ug w Polsce wzros³y
o 78% przy mniej wiêcej takich samych zarobkach wiêkszoci Polaków. Czyli bieda
ronie. Ale tym, którzy zaprzedaj¹ Polskê Unii Europejskiej, ronie bogactwo.
Wed³ug danych Instytutu
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kieruj¹cy poprzednio wyprzeda¿¹
Polski Janusz Lewandowski
dostawa³ 1 milion z³ za 1 stronê maszynopisu ekspertyzy
dotycz¹cej fabryki sprzedawanej obcokrajowcowi. Podobnie by³ wynagradzany
jego poprzednik Waldemar
Kuczyñski oraz jego nastêpcy  Wies³aw Kaczmarek,
Emil W¹sacz, Aldona Kamela-Sowiñska.
W podobny sposób zarabiaj¹ te samorz¹dy, które
wydaj¹ zezwolenia na powstawanie obcych super i hipermarketów. Ale ca³a Polska
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na tym traci. Protestowa³a
przeciwko temu w Krakowie
21 listopada br. ponad tysiêczna manifestacja kupców.
Otó¿ te zagraniczne kolosy
handlowe w Krakowie i ca³ej
Polsce nie p³ac¹ podatków,
rujnuj¹ polskich kupców, najczêciej nie przyjmuj¹ do
sprzeda¿y polskich produktów lecz sprowadzaj¹ towary
ze swoich krajów, rujnuj¹c w
ten sposób polskich producentów  rolników, rzemielników i przemys³owców. Jeli nawet przyjmuj¹ polskie
towary, to nie p³ac¹ za nie
dostawcom nawet przez pó³
roku.
Im mniej produkuje Polska, tym bardziej jest zalewana obcymi towarami, tym
wiêcej ma zbêdnych pracowników administracyjnych. W
Polsce na jednego obywatela
przypada 8 razy wiêcej urzêdników, ni¿ w Belgii z jej os³awion¹ Bruksel¹. Mamy coraz
mniej pracowników produkcyjnych i coraz wiêcej pracowników administracji. Czy to
te¿ jest przystosowywanie
Polski do Unii Europejskiej?
Ale na pewno jest to równie¿
przyczyna naszej rosn¹cej
nêdzy.
Dla Zachodu,
najwa¿niejszym
warunkiem przystosowania Polski
do Unii Europejskiej ma byæ wolny
obrót polsk¹ ziemi¹, czyli jej masowa wyprzeda¿ obywatelom Pañstw
unijnych, z prawem do osiedlania
siê w Polsce. Kryje
siê za tym plan zajêcia przez Niemców zachodnich i
pó³nocnych obszarów Polski, które
przed wojn¹ nale¿a³y do Niemiec. Realizacjê tego niemieckiego planu u³atwia prawo
Unii Europejskiej, uznaj¹ce
na naszych Ziemiach Odzyskanych przedwojenn¹ w³asnoæ niemieck¹, a nie powojenn¹ dzier¿awê polsk¹. Ponadto ziemia w Polsce jest
ponad 20 razy tañsza, ni¿ w
Niemczech. Pomimo ogólnego wzrostu cen, ziemia nie
dro¿eje, aby Niemiec móg³ j¹
³atwiej kupiæ. Natomiast polski rolnik jest celowo doprowadzany do bankructwa i
nêdzy, aby go ³atwiej zmusiæ

do sprzeda¿y Niemcowi ziemi
dla ratowania swych dzieci od
g³odu.
Wszystkie te dzia³ania
przeciwko Polsce s¹ dobrze
przemylane, ³¹cznie z ostatnio ustalonymi z Bruksel¹
okresami przejciowymi, po
których nast¹pi swobodna
wyprzeda¿ polskiej ziemi.
Otó¿ z chwil¹ wejcia do Unii
Europejskiej, Polska ma obowi¹zek natychmiastowego
sprzedawania obcokrajowcom ziemi inwestycyjnej i rekreacyjnej, a po 12 latach ziemi rolnej i lenej. W praktyce bêdzie to natychmiastowa wyprzeda¿ ka¿dego rodzaju ziemi, a to formalne odraczanie wyprzeda¿y ma tylko
uspokoiæ Polaków i zachêciæ
do integracji z Uni¹ Europejsk¹. Zreszt¹ to odroczenie na
12 lat wyprzeda¿y area³u rolnego i lenego przypomina
odroczenie skazañcowi kary
mierci, któr¹ i tak siê kiedy wykona. Zachód nawet
rzeczywicie mo¿e siê zgodziæ
na te 12 lat zw³oki, byleby potem bez przeszkód móg³ wejæ
w posiadanie polskiej ziemi.
Nie chodzi wiêc o jakie
tam okresy przejciowe w
wyprzeda¿y polskiej zie-

zbywaniem siê czêci terytorium w³asnego Pañstwa, wyzbywaniem siê
wiêtej ziemi ojczystej,
pomniejszaniem swojej
Ojczyzny! Ziemia to nie
towar! Ziemia to rodzicielka, to podstawa wszystkiego, to warunek ¿ycia i
rozwoju! Nie ma dro¿szego skarbu, ponad ziemiê!
Dlatego nie wolno sprzedawaæ obcym polskiej ziemi! Normalny Naród najwy¿ej w wyniku wojny
traci ziemiê, ale nie mo¿e
jej traciæ w wyniku sprzeda¿y!
S¹ w dzisiejszym wiecie
Pañstwa, które konstytucyjnie uznaj¹ ca³e swoje terytorium za chronion¹ prawem
w³asnoæ, dostêpn¹ tylko dla
swoich obywateli i niedostêpn¹ dla obywateli obcych. Do
takich Pañstw nale¿y miêdzy
innymi Izrael, a w Unii Europejskiej  Dania. Kupczenie polsk¹ ziemi¹ przez
rz¹dz¹cych czy te¿ zwyk³ych obywateli to zdrada!
Zmuszanie nas przez Uniê
Europejsk¹ do wyprzeda¿y polskiej ziemi to zwyk³y kolonializm, to ordynarne kolonizowanie Pol-

mi. Chodzi tu o to, czy polska ziemia ma byæ w ogóle wyprzedawana czy te¿
nie. Otó¿ ziemia polska za
¿adne skarby nie mo¿e
byæ wyprzedawana obcokrajowcom! Ma byæ ca³a i
po wsze czasy tylko i wy³¹cznie w³asnoci¹ Polski,
Narodu Polskiego, wszystkich polskich obywateli!
Ziemia to matka  ¿ywicielka, to matecznik Narodu, to zwarte terytorium
Pañstwa! Wyprzedawanie
ziemi obywatelom innych
Pañstw jest w istocie wy-

ski pod pozorem wspó³pracy i integracji! Ma ono
doprowadziæ do ca³kowitego zaw³adniêcia Polsk¹
przez Niemcy i inne Pañstwa zachodnie!
wiadczy nawet o tym sposób, w jaki Bruksela przeprowadza z Polsk¹ rozmowy.
Mówi siê mianowicie, ¿e Polska po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej musi swoj¹ ziemiê sprzedawaæ obywatelom
Pañstw unijnych. Nie mówi
siê natomiast, ¿e Niemcy i
inne Pañstwa zachodnie bêd¹
Dokoñczenie na stronie 3
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musia³y sprzedawaæ swoj¹
ziemiê Polakom. No bo nie
bêd¹ musia³y, ani nie bêd¹
chcia³y! Bowiem to Polska i
jej ziemia ma byæ wykupywana przez Uniê Europejsk¹!
Polska niczego w Unii Europejskiej wykupywaæ nie bêdzie!
W zamian za rabunek
polskiej ziemi, Unia Europejska ju¿ po 2 latach od
przyjêcia Polski zgadza
siê na zatrudnianie Polaków w Pañstwach unijnych. Bêd¹ to ci Polacy,
którzy s¹ pozbawiani pracy w Polsce na skutek zamykania PGR-ów, kopalñ,
fabryk, szpitali, szkó³, instytutów naukowych. Odp³yw si³y roboczej z Polski
zmniejszy nasz¹ produk-

cjê towarów i us³ug, spowoduje dalsze ubo¿enie
Narodu! Wzbogaci natomiast Pañstwa unijne,
których produkcja i dochód wzronie! Opuszczanie Polski przez Polaków
jest jedn¹ z najwiêkszych
naszych klêsk narodowych, przyczyn¹ biedy i
niedorozwoju! W latach
80-tych opuci³o Polskê
milion Polaków, w latach
90-tych  700 tysiêcy! A teraz Unia Europejska znowu nam proponuje wyssanie z Polski setek tysiêcy
Polaków, nazywaj¹c to
nieszczêcie korzystnymi
warunkami integracji z
Zachodem!
Pamiêtajmy o pewnych
oczywistych prawdach i nie

KIEDY REFERENDUM?
POLSKA NIE PRZYST¥PI
DO UNII EUROPEJSKIEJ!
POLSKA BÊDZIE SUWERENNYM PAÑSTWEM!
PRECZ Z UNI¥ EUROPEJSK¥!

Ca³a polska prasa patriotyczna powinna siê bezwzglêdnie
zaj¹æ jednym tematem: REFERENDUM w sprawie tzw.
przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej czyli w sprawie
NIEDOPUSZCZALNEGO
DLA POLSKI ANSCHLUSSU Z NIEMCAMI.
Wrogowie podrzucaj¹ nam
bez przerwy tematy zastêpcze, odwracaj¹c uwagê Polaków od sprawy NAJWA¯NIEJSZEJ: Polska nie mo¿e
dobrowolnie z³o¿yæ g³owy pod
niemiecki topór!
Nale¿y pisaæ i publikowaæ
listy otwarte do pana Millera z zapytaniem: KIEDY REFERENDUM? Którego dnia
i miesi¹ca? Konkretnie!
Polacy musz¹ mieæ czas,
by siê przygotowaæ do tego referendum. Obecni okupanci
Polski umiej¹ fa³szowaæ ka¿de referendum i ka¿de wybory, dowodzi tego historia Europy.
W ka¿dej komisji musi siê
znaleæ wystarczaj¹ca liczba
Polaków patriotów, którzy nie
dopuszcz¹ do fa³szowania
wyników.
Nale¿y zorganizowaæ ogólnopolsk¹ Polsk¹ Patriotyczn¹
Komisjê ds. Referendum, któ-

ra by niezale¿nie by³a w stanie oceniæ prawdziwy wynik
referendum.
Je¿eli zdrada i g³upota wepchn¹ nas w niemieckie ³apy,
Polska mo¿e na d³ugo przestaæ istnieæ.
Pan Lepper, jak poda³a
Gazeta Wyborcza, uwa¿a,
¿e wst¹pienie polski do Unii
Europejskiej to patriotyczny
obowi¹zek Polaków. Nale¿y
pytaæ pana Leppera, czy istotnie takie jest stanowisko Samoobrony.
Dowiedzielimy siê, ¿e
wst¹pienie do Unii Europejskiej jest historyczn¹ koniecznoci¹. Odrzucamy to
twierdzenie, uwa¿aj¹c, ¿e jest
to próba ostatecznego rozwi¹zania kwestii polskiej.
Uka¿e siê w najbli¿szym
czasie ksi¹¿ka autorstwa
Rodneya Atkinsona, brytyjskiego polityka, który w
obiektywny i rzeczowy sposób
stawia przys³owiow¹ kropkê
nad i w tej sprawie. Jej tytu³:
Oto FASZYSTOWSKA EUROPA
Jeden z jej rozdzia³ów
omawia
NIEMIECKIE
GROBY WOBEC POLSKI I

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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dajmy siê oszukiwaæ. Otó¿
Pañstwo niemieckie jest silne i bogate dlatego, ¿e Niemcy nie szukaj¹ pracy po wiecie, ale wszyscy Niemcy pracuj¹ w Niemczech i zwiêkszaj¹ niemieck¹ produkcjê i dochodowoæ poprzez rozszerzanie krajowego i zagranicznego rynku zbytu. St¹d wynikaj¹ starania w³adz niemieckich o zmniejszanie produkcji w innych Pañstwach, na
przyk³ad w Polsce.
Unia Europejska nie po to
zniszczy³a polsk¹ gospodarkê, by j¹ odbudowaæ po przyjêciu Polski w swój sk³ad!
Polska ma byæ w Unii Europejskiej Pañstwem drugiej
klasy, dostarczaj¹cym surowców i taniej si³y roboczej! Ma
byæ rynkiem zbytu zachod-

nich towarów oraz terenem
osiedlania siê zachodniej ludnoci i nabywania przez ni¹
maj¹tków wydartych Polakom!
Dlatego nie pytaj Polaku, czy wejæ do Unii Europejskiej! Pytaj jak unikn¹æ integracji z Uni¹ Europejsk¹!
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e 2/3
badanych Polaków jest przeciwnych integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Jeszcze
wiêcej, bo 3/4 Polaków sprzeciwia siê wysy³aniu Wojska
Polskiego do Afganistanu.
Amerykañskie bombardowania Afganistanu i terror ¯ydów izraelskich wobec Palestyñczyków w ich w³asnej
Ojczynie potêpia wiêkszoæ
Polaków. Trudno siê dziwiæ.

Bowiem w sprowokowanym
przez Izrael konflikcie z Palestyn¹ zginê³o ponad 800
Palestyñczyków i oko³o 200
¯ydów.
Koñczymy stary rok z niez³¹ wiedz¹, co siê wokó³ nas
dzieje. Zatem nie dajmy siê
zwieæ ob³udnym propozycjom Unii Europejskiej!
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia, wi¹t Zimy i Nowego Roku 2002 ¿yczmy sobie
wszyscy nawzajem m¹droci,
odwagi, rozwagi, wytrwa³oci, konsekwencji w dzia³aniu. ¯yczmy sobie wszyscy
Polacy rych³ego doczekania
dobrobytu w prawdziwie wolnej Polsce, w Polsce silnej i
bogatej, bogactwem w³asnej
polskiej ziemi i w³asnej pracy wszystkich Polaków!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Zbrojny najazd
WESO£A. Pomy³kowa interwencja antyterrorystów
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napaæ. Policjanci podczas tej
interwencji ani siê nie
przedstawili, ani nie podali
jakiegokolwiek powodu, nie
mówi¹c ju¿ o nakazie prokuratorskim usprawiedliwiaj¹cym ich zachowanie. Po
wszystkim nawet nie powiedzieli przepraszam  powiedzia³ ¯W Jan Jêdrak.
Funkcjonariuszy broni
rzecznik mazowieckiej policji

u ka¿dego, kto ich tylko zaprosi³  mówi nasz informator.  Problem le¿y gdzie indziej. Policja dzia³a³a w dobrej wierze, ale nie sprawdzi³a donosu i zrobi³ siê z tego
skandal. Taka sytuacja mog³aby przecie¿ dotkn¹æ ka¿dego z nas, nie tylko polityka.
 Policja ma prawo do wejcia si³owego na posesjê, gdy
ukrywa siê na niej osoba po-

komisarz Tadeusz Kaczmarek.
 Interwencja by³a uzasadniona. Otrzymalimy sygna³,
¿e w domu bêdzie broñ, i broñ
siê znalaz³a. Pistolet gazowy
to przecie¿ te¿ broñ  mówi
Kaczmarek.  poza tym na
posesji przebywali dwaj
Ukraiñcy. Mieli wa¿ne wizy,
ale ciekawe, na jakich zasadach siê tam znaleli, i co tam
robili?
 Ukraiñcy? Skoro mieli
wa¿ne wizy, mogli przebywaæ

szukiwana listem goñczym,
grony i uzbrojony przestêpca czy porywacz. Na takie
rozwi¹zanie musi jednak
mieæ zgodê prokuratury, która w szczególnych, nie cierpi¹cych zw³oki przypadkach,
mo¿e zostaæ wydana po fakcie  t³umaczy Marcin Szyndler z zespo³u prasowego komendanta g³ównego policji.
 Aby unikn¹æ pomy³ek, policja rzetelnie sprawdza ka¿d¹ te-go typu informacjê. Je-
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li ju¿ mimo wszystko do pomy³ki dojdzie, funkcjonariusze musz¹ przeprosiæ poszkodowanego i zapewniæ go, ¿e
wynik³e wskutek nie-uzasadnionej interwencji straty zostan¹ pokryte przez skarb
pañstwa  dodaje.

WYSTARCZY£BY

DZIELNICOWY

Czy po gazówkê, na któr¹
skoñczy³o siê pozwolenie,
przy-chodz¹ zwykle antyterrorysci?

 Nie wiem jak w Miñsku,
ale w Warszawie za³atwiaj¹
to zwykli dzielnicowi, którzy
przychodz¹ do obywatela za
dnia, bez broni, z normaln¹
wizyt¹  mówi oficer komendy sto³ecznej.
GRZEGORZ
MATUSZEWSKI
Przedruk za ¯ycie Warszawy
30 listopada 2001. W póniejszym czasie przedstawimy
szczegó³y sprawy.
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Strona 4
Stargard Szczeciñski, 28.XII.2000 r.

ZARZ¥D POWIATOWY POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ

W

STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM

Protest
Zarz¹d Powiatowy Polskiej Wspólnoty Narodowej w
Stargardzie Szczeciñskim
protestuje przeciwko zmianie
nazwy miasta Stargard
Szczeciñski na Stargard.
Swój protest Zarz¹d uzasadnia tym, ¿e ob³êdna polityka
zagraniczna antypolskiego
rz¹du w Warszawie, nie broni¹ca materialnych interesów
Polaków, jak równie¿ godnoci Narodu Polskiego, d¹¿y do
zmiany statusu prawnego
polskiego miasta Szczecin na
Wolne Miasto Szczecin. T¹
zmian¹ zainteresowany jest
rz¹d niemiecki w Berlinie. W
takiej sytuacji politycznej,
pozbawiaj¹c Stargard Szczeciñski drugiego cz³onu nazwy, pozbawia siê w perspektywie polskiego zwi¹zku administracyjnego Stargardu ze
Szczecinem, istniej¹cego od
zakoñczenia II-ej wojny wiatowej. Nie tylko o zmianê administracyjn¹ tutaj chodzi.
Nast¹pi¹ zmiany w wiadomoci Polaków zamieszka³ych na Pomorzu Zachodnim,
poniewa¿ przestan¹ oni uto¿samiaæ Ziemiê Stargardzk¹
ze Szczecinem jako stolic¹
Pomorza Zachodniego.
Tak¹ w³anie, ju¿ przeprowadzon¹ pierwsz¹ prób¹ wyrugowania Szczecina z pamiêci mieszkañców nie tylko
Pomorza, ale i ca³ej Polski,

by³a zmiana nazwy naszego
województwa na Zachodnio
Pomorskie. W nowej nazwie
województwa nie ma bowiem
okrelenia szczeciñskie.
W ten wiêc podstêpny sposób Szczecin, jako Wolne Miasto Szczecin zostanie opanowane przez ¿ywio³ niemiecki.
Rozpocznie siê intensywna
germanizacja mieszkaj¹cych
tam Polaków. Ucz¹ tego tragiczne losy polskiej ludnoci
zamieszkuj¹cej do 1939 roku
Wolne Miasto Gdañsk, a historia lubi siê powtarzaæ. Broni¹c wiêc dwucz³onowej nazwy miasta Stargard Szczeciñski bronimy polskoci polskiego Szczecina i jego integralnoci z Pañstwem Polskim.
Wiemy równie¿, ¿e zmian¹ nazwy miasta Stargard
Szczeciñski na Stargard ¿ywo
interesuj¹ siê niektórzy rzemielnicy, wytwórcy piecz¹tek, szyldów oraz innych napisów zwi¹zanych z nazw¹
naszego miasta. Na tê ewentualn¹ zmianê nazwy Zarz¹d
Miasta bêdzie musia³ wyegzekwowaæ z podatków spo³ecznych znaczn¹ kwotê pieniêdzy, które trafi¹ do kieszeni wspomnianych rzemielników, a przecie¿ istniej¹ potrzeby wydatków na cele bardziej po¿yteczne.

Uwa¿amy wiêc, ¿e wniosek o zmianê nazwy Stargardu Szczeciñskiego na Stargard, zg³oszony przez radnego, przewodnicz¹cego Komisji Spo³ecznej klubu AWS
przy Radzie Miejskiej w Stargardzie Szczeciñskim na Sesji Rady dnia 28 listopada br.,
pana Zdzis³awa Rygla, jest
dowodem dzia³ania na rzecz
wrogich Polsce i Polakom polityków niemieckich.
Nadmieniæ tu nale¿y, ¿e
pierwotna nazwa naszego
miasta to Starogród, w
brzmieniu pierwotnie s³owiañskim. Zatem przywrócenie tej w³anie nazwy Starogród, podkrelaj¹cej wczeniejsz¹ historiê s³owiañsk¹
i historyczn¹ wiê z Polsk¹,
by³oby najbardziej w³aciwym rozwi¹zaniem. Natomiast sama nazwa Stargard
jest przywróceniem nazwy w
jêzyku niemieckim sprzed
1945 roku.
Pozostanie tylko przy nazwie miasta jako Stargard
jest zatem dowodem zdrady
¿ywotnych interesów Narodu
Polskiego na polskim Pomorzu Zachodnim.
W imieniu
Zarz¹du Powiatowego
mgr Leszek Rzeniczak

KIEDY REFERENDUM?
POLSKA NIE PRZYST¥PI DO UNII EUROPEJSKIEJ!
POLSKA BÊDZIE SUWERENNYM PAÑSTWEM!
PRECZ Z UNI¥ EUROPEJSK¥!

Dokoñczenie ze strony 3
CZECHOS£OWACJI! Je¿eli
w referendum odrzucimy narzucane Polsce przyst¹pienie
do Unii czyli Anschluss do
Niemiec, bêdzie to krok epokowy na miarê obrony Czêstochowy przed szwedzk¹
nawa³¹ i odparcia bolszewickich hord znad Wis³y. Za
nami pójd¹ inni, rozpadnie
siê to kolejne imperium, kierowane przez obecne imperialistyczne przywództwo Niemiec i miêdzynarodowe sfery
finansistów.
Pan Rodney Atkinson, którego mia³em przyjemnoæ po-

znaæ osobicie przy okazji
promocji jego pierwszej ksi¹¿ki wydanej w Polsce w moim
przek³adzie
(EUROFASZYZM W NATARCIU) jest
konsekwentny. Postawi³ tezê
o euro faszyzmie rozwijaj¹cym siê w Europie pod os³on¹ anty narodowych korporacji i udowodni³ jej s³usznoæ.
Obecnie, teza ta staje poza
wszelkimi w¹tpliwociami:
podstêp, k³amstwo i miliardy
dolarów w rêkach korporacji
umo¿liwiaj¹ przekupstwo
rz¹dów i parlamentów w Europie. Jest to nowe wydanie
starego ludobójczego faszy-
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zmu. Polska nie mo¿e wpaæ
w tê pu³apkê!
Pan Rodney Atkinson, rodzony brat s³ynnego komika brytyjskiego, bywalec Pa³acu
Buckingham, jeden z przyjació³ p. Ksiê¿nej Diany,
stwierdza, ¿e El¿bieta II by³a
ongi Monarchini¹ suwerennego Zjednoczonego Królestwa, a dzisiaj w wyniku
zdrady sta³a siê jedynie obywatelk¹ Unii Europejskiej.
Brytyjczycy i Polacy maj¹
wiêc wspólny cel: suwerennoæ Wielkiej Brytanii i suwerennoæ Polski!
Jerzy Wieluñski

Z listów od czytelników ...

S

zanowni Czytelnicy
mog¹ powiedzieæ ¿e jestem uparty i je¿eli
kto mnie nie przekona, ¿e
nie mam racji to dalej dr¹¿ê
temat mimo to, ¿e nie posiadam ¿adnej si³y ekonomicznej
ani innej. A teraz do tematu,
moim zdaniem tego z³a co siê
dzieje w Polsce jest ród³em
nie przestrzeganie a wrêcz
podeptanie art. 91 konstytucji z 1952 r. który obowi¹zywa³ do 15 padziernika 1997
r. do czasu wejcia w ¿ycie
nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a brzmia³ on
nastêpuj¹co i uniemo¿liwia³
jak¹kolwiek prywatyzacjê
Ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej polskiej obowi¹zany jest strzec w³asnoci spo³ecznej i umacniaæ j¹ jako niewzruszonej podstawy rozwoju
pañstwa, ród³a bogactwa
i si³y Ojczyzny!!!.
S³owa powy¿sze kierujê
przede wszystkim do nowych
i m³odych sta¿em pos³ów,
gdy¿ oni nie maj¹ jeszcze
zbrukanych r¹k i sumieñ
masowymi samobójstwami.
Najsmutniejsze jest to, ¿e ten
holokaust stworzy³a nam
W³adza przez nas wybrana,
która omami³a Naród oszukañczymi has³ami do podeptania Konstytucji w³¹cznie.
Najsmutniejszy jest fakt, ¿e
to niby Polacy wybrani
przez rozbity Naród, który od
lat ju¿ prze¿ywa swoisty holokaust. Jak inaczej to zjawisko nazwaæ: tysi¹ce samobójstw i zabójstw setki tysiêcy bezdomnych i miliony bezrobotnych. Natomiast w telewizji ýyjemy w erze szczæúliwoúci i dostatku  w hedonizmie!!!  to delikatnie mówiàc
skandal! Chytrze zredagowany regulamin sejmu i senatu, który mówi o obowiàzku
zgromadzenia podpisów ¼
posùów i senatorów pod
wnioskiem o ukaranie prezydenta to jest w naszym przypadku tylko 140 pos³ów i senatorów, i tu rodzi siê powa¿ny dysonans, bo tu winno
wystarczyæ zg³oszenie obywateli do Trybuna³u Stanu z
uzasadnionym wnioskiem
oskar¿enia nawet g³owy pañstwa  Prezydenta, a wówczas nie by³oby demoralizuj¹cej odpowiedzi bo inaczej
tego nazwaæ nie mo¿na.
Prawo musi byæ przestrzegane od bezdomnego do Prezydenta, musi byæ jedno dla
wszystkich obywateli. Wyda-

je mi siê, ¿e to jest pierwsza
sprawa do naprawienia.
Có¿ siê sta³o z tym maj¹tkiem Polskim, ¿e taki lament
podnoszê, przecie¿ wed³ug kolejnych rz¹dz¹cych wszystko
gra, a ¿e nieco wiêcej z ka¿dym dniem bezrobotnych, na
rok przysz³y planuje siê tylko 19%. Prawda jak ma³o? A
dalej sprawê rozwi¹¿e emigracja, do której akces wed³ug ró¿nych biur badaj¹cych
opiniê publiczn¹ szacuj¹ iloæ
chêtnych do emigracji nawet
do 10 milionów Polaków oczywicie najzdrowszych, najlepiej wykszta³conych i przedsiêbiorczych Tam nie wyjedzie sprawny inaczej. Ci pozostan¹ w kraju i bêd¹ pog³êbiaæ nasz¹ nêdzê. I tu powstaje pytanie co robiæ?
Je¿eli idzie o sprawy emigracji to protestujê przeciwko zasadzie podwójnego opodatkowania, uwa¿am to jedynie za pó³rodek ³agodz¹cy
problem. Do tego musi byæ
podpisana Konwencja w ONZ
reguluj¹ca podzia³ podatku
dochodowego na kraj osiedlenia i kraj macierzysty. To
musi dziaæ siê na szczeblu
pañstwowym, bez wiedzy
obywateli. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e np. w Niemczech
przebywa i pracuje obecnie
oko³o 1,5 miliona Polaków i
tam p³ac¹ podatek dochodowy, a ilu Niemców maksimum liczê na kilkadziesi¹t
tysiêcy czy to mo¿na mówiæ o
jakiejkolwiek sprawiedliwoci. Opracowa³em bardzo prosty wzorzec podzia³u podatku dochodowego na kraj macierzysty i kraj osiedlenia, zale¿ny od wykszta³cenia, który w dobie komputerów nie
sprawi³by ¿adnych trudnoci.
Przecie¿ cz³owiek przedstawia sob¹ wartoæ, która wzrasta wraz z jego wykszta³ceniem. Szanowni Czytelnicy
tak wa¿ny problem miêdzynarodowy jaki tu poruszam
winien posiadaæ swoj¹ definicjê. Otó¿ wg mnie jest to najbardziej wyrafinowana forma
wyzysku stosowana przez
pañstwa bogate wobec
pañstw biednych doby informatycznej. Dla wspó³czesnego wyeliminowania zadra¿nieñ miêdzy narodami jest
proponowana konwencja
ONZ. Wspó³czesne bogate
pañstwa oprócz surowców
zabieraj¹ ludzkie mózgi bo
jak nazwaæ potrzebê zatrud-
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Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Strona 5

Fakty o zubo¿onym uranie
(ORAZ
Dokoñczenie ze strony 1
Otó¿ 4,5 miliarda lat to jest
prawie, jak to siê obecnie
utrzymuje, wiek Ziemi i ta
liczba wskazuje, ¿e promieniowanie alfa, pochodz¹ce z
izotopu U 238 (z którego w
zasadzie sk³ada siê ZU) jest
ca³kowicie znikome. Bêd¹c z
zasadniczego wykszta³cenia
fizykiem, napisa³em na ten
temat do ZB i byæ mo¿e
wkrótce mój list zostanie w
nich opublikowany.
Na spotkaniu w Pradze
znalaz³y siê prawie wszystkie osobistoci, na autorytecie których Piotr (który tak¿e w spotkaniu uczestniczy³),
opar³ swe wywody publikowane w Polsce. By³ tam te¿
przedstawiciel Europejskiej
Agencji Atomowej z Wiednia,
który w Kosowie robi³ pomiary ska¿enia gleby ZU i innymi radioaktywnymi pierwiastkami. Utrzymywa³ on,
¿e to promieniowanie jest
znikome i ¿e bardziej od ZU
rakotwórcze s¹ zwyk³e papierosy. Mnie za powiedzia³
(na osobnoci), ¿e Pan jest
tutaj jedynym, który cokolwiek na ten temat rozumie.
Ja za wyg³osi³em referat, w
którym wskazywa³em, ¿e

NAFCIE DO SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH)

mo¿liwoæ nabawienia siê
raka, poprzez wdechniêcie
jednej drobiny (tzn. py³ku)
ZU, jest naprawdê znikome,
jako ¿e organizm posiada wewnêtrzne mechanizmy naprawy niezbyt silnych uszkodzeñ DNA i ¿e s³abe promieniowanie winno mieæ znaczenie uodparniaj¹ce na wiêksze dawki, na co s¹ dowody
dowiadczalne.
W czasie tej konferencji
siê okaza³o, ¿e jej uczestnicy
bior¹ (opublikowane tak¿e w
ZB) mikrozdjêcie szkód wywo³anych przez py³ek niezwykle radioaktywnego izotopu plutonu 239, (pó³rozpad
24,4 tysi¹ca lat) za model
szkód powodowanych w
tkankach przez prawie 200
tysiêcy razy powolniejszy
rozpad uranu 238. Jak
sprawdzi³em to, ju¿ po konferencji, zdjêcie to zosta³o
opublikowane przez witrynê
llrc.com, z do³¹czonym komentarzem, ¿e rozpad py³ku
plutonu mo¿na wykorzystaæ
jako model dla szkód wyrz¹dzanych przez ZU w tkance
cz³owieka. Oznacza to, ¿e autorzy witryny wpucili w
maliny nie maj¹cych pojêcia
o fizyce j¹drowej wrogów
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Dokoñczenie ze strony 4

nienia np. 600 000 informatyków w USA i 10 000 w
Niemczech. USA ju¿ przejê³y
10 000 informatyków z Indii,
zastanówmy siê co to znaczy
dla Indii i USA.
W naprawie Polski nie
mo¿na wy³amywaæ drzwi ju¿
otwartych przez inne kraje a
wrêcz odwrotnie korzystaæ z
ich dowiadczeñ i efektów.
Wemy dla przyk³adu pañstwo Izrael, które moim zdaniem modelowo sprawê rozwi¹za³o. Otó¿ w Gazecie Wyborczej z dnia 25 lipca 1996
r. w artykule Dwa Izraele,
w rozmowie z Urim Huppertem prowadzonej przez Micha³a Cichego, w których siê
stwierdza, ¿e 96% gruntów
nale¿y do pañstwa czyli w
zasadzie ca³a ziemia. Tylko
4% ziemi prawdopodobnie s¹
oddane na u¿ytkowanie centrom religijnym, które siê
znajduj¹ na terenie Izraela.
Obywatel Izraela natomiast

je¿eli posiada rodki mo¿e j¹
nabywaæ, zbywaæ itd. czyli
istnieje wolnoæ obrotu ziemi¹ miêdzy obywatelami
Izraela i tu mamy przyk³ad
co zrobiæ z ziemi¹. Przecie¿
zastanówmy siê przez chwilê
ile ta ziemia poch³onê³a na
przestrzeni wieków ofiar.
Dlatego ja proponuje zróbmy
lepiej ni¿ w Izraelu zróbmy
100% ziemi nale¿y do pañstwa nominalnie co w ¿adnym przypadku nie ogranicza
jej obrotu miêdzy obywatelami dysponuj¹cymi tylko jednym paszportem Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób
rolnik Polski jak zdobêdzie
jakiekolwiek rodki z ziem
zachodnich i pó³nocnych bêdzie inwestowa³ bo gwarantem jego ziemi bêdzie pañstwo polskie, z drugiej strony przysporzy jemu olbrzymich dochodów z tytu³u zagranicznej dzier¿awy.
(fragment wiêkszego tekstu)

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

ZU: aby sfotografowaæ rozpad plutonu, autorzy zdjêcia
eksponowali film a¿ 48 godzin, by podobna liczba wybuchów alfa powsta³a w mikropy³ku ZU o podobnych
rozmiarach, trzeba by czekaæ
1130 lat!
Jak zauwa¿y³em, czêæ
uczestników zaczê³a siê przekonywaæ do moich argumentów fizyka, a ja sam zacz¹³em szukaæ przyczyn, dlaczego to doæ ewidentne oszustwo, podrzucono dzia³aczom spo³ecznym nie lubi¹cym (podobnie jak i ja)
NATO. Byæ mo¿e chodzi tutaj o odwrócenie uwagi publicznoci od wysokiej toksycznoci ZU jako ciê¿kiego
metalu, podobnego do o³owiu
i rtêci, który ³atwo siê zapala ju¿ w temperaturze oko³o
500 stopni, wytwarzaj¹c bardzo truj¹ce, trudno usuwalne z organizmu tlenki. (Byæ
mo¿e te¿, poprzez omieszenie wrogów ZU, s³u¿by Imperium Americanum bêd¹
chcia³y immunizowaæ publicznoæ, tak aby nauczy³a
siê ona bagatelizowaæ u¿ycie
przez to Imperium broni
masowego ra¿enia w nadchodz¹cych akcjach antyterrorystycznych w Iraku, Syrii,
Palestynie i tak dalej.)
Wracaj¹c z Pragi odwiedzi³em mego wieloletniego
znajomego, który przez d³ugi okres czasu pracowa³ w
pañstwowych komisjach badaj¹cych przyczyny wypadków lotniczych. Powiedzia³
mi on rzecz, która mnie samego zdumia³a, do jakiego
stopnia by³em ignorantem.
Mianowicie wed³ug niego,
amerykañski Airbus 300,
który wybuch³ nad Nowym
Yorkiem w kilka minut po
starcie, zabijaj¹c 255 osób,
nie móg³ siê rozlecieæ wskutek wybuchu jego paliwa, jak
to oficjalnie utrzymuj¹ w³adze amerykañskie. Po prostu
silniki odrzutowe (strumieniowe) napêdzane s¹ naft¹,
a ta doæ ciê¿ka frakcja ropy
naftowej po prostu nie wybucha, pali siê tylko na swej
powierzchni. O tym wczeniej nie wiedzia³em, a to
przecie¿ zmienia ca³kowicie
interpretacjê wydarzeñ 11
wrzenia w Nowym Yorku.
Przecie¿ po uderzeniu samolotu w drug¹ wie¿ê WTC, po
drugiej stronie budynku pojawi³a siê bardzo spektakularna kula ogniowa, zjawisko charakterystyczne w wy-

padku wybuchu benzyny, ale
niemo¿liwe do realizacji za
pomoc¹ nafty!
Ta prosta uwaga sugeruje, ¿e wybuch, który widzielimy w drugiej wie¿y WTC,
by³ dodatkowo wzmocniony,
czy to przez ³adunek benzyny umieszczony wczeniej na
odpowiednich piêtrach, czy
te¿ wewn¹trz uderzaj¹cego
samolotu. Co wiêcej, jak ³atwo mo¿na policzyæ, w czterech ogromnych samolotach,
porwanych 11 wrzenia,
by³o mniej pasa¿erów ni¿ w
jednym Airbusie 300, który
rozbi³ siê 12 listopada w Nowym Yorku. Wszystko to
wskazuje, ¿e byæ mo¿e te porwane samoloty, to by³y sa-

moloty zdalnie sterowane,
takie jakich obecnie jest pe³no w lotnictwie wojskowym.
Za ich za³ogi i pasa¿erowie to byli po prostu za-

przysiê¿eni na mieræ aktorzy, którzy po odegraniu sceny zapok³adowania, po prostu siê ulotnili jeszcze na lotnisku. Obecnie za, po otrzymaniu przez ich rodziny
wysokich odszkodowañ za
utratê ¿ycia, spo¿ywaj¹ s³odkie owoce ich pracy gdzie
na pla¿ach Hawaii (b¹d
Morza ródziemnego). W
tym ostatnim przypadku
mielibymy do czynienia z
prowokacj¹ na uprzednio w
wiecie nie spotykan¹ skalê.
Istnienie takiego scenariusza w stylu techno sugerowa³ by³y szef sztabu armii rosyjskiej, genera³ Kwaszin.
Niestety prezydent Putin,
wyranie lepiej siê od niego
zorientowany w ciemnych
sprawach S³u¿b Specjalnych,
na wszelki wypadek usun¹³
rzeczonego genera³a. W tej
sprawie najbardziej ciekaw¹
rzecz¹ jest, jakiego Impe-

rium prezydent Putin reprezentuje interesy?
Marek G³ogoczowski

Kwartalnik
KOMPENDIUM NARODOWE
Nowopowsta³e pismo dla osób o szerokim wachlarzu
zainteresowañ z dziedziny: polityki, filozofii, historii,
sztuki, literatury i muzyki, którym nie obce jest dziedzictwo kulturowe naszej Ojczyzny. Chcesz poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i ugruntowaæ wartoci narodowe a tak¿e
polemizowaæ na naszych ³amach? Czytaj i pisz, bowiem celem naszego wydawnictwa jest wzajemna
wymiana pogl¹dów na linii wydawca  czytelnik.
Pierwszy numer ju¿ w styczniu 2002 r. Wszelkie informacje pod adresem:
KOMPENDIUM NARODOWE
ul. Wys³ouchów 40 m 57
30  611 Kraków
tel. 0 (~)12 654 14 88
609 58 20 79
609 58 20 81
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Przegl¹d wydarzeñ

04.12.2001

Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

24.11.2001
W Pradze (Czechy) odby³a siê
dwudniowa konferencja
Fakty dotycz¹ce zubo¿onego
uranu. Omawiano aspekty i
konsekwencje u¿ycia amunicji
i bomb zawieraj¹cych zubo¿ony uran oraz skutki jego zastosowania w technice lotniczej. Konferencja zosta³a zorganizowana przez stowarzyszenie informacyjne Res publica.

26.11.2001
Opublikowano raport o stanie
transportu w Europie. Najgorzej w raporcie wypad³a Wielka Brytania ze wzglêdu na:
najbardziej zakorkowane drogi, najd³u¿szy redni czas dojazdu do pracy, ceny biletów
kolejowych - jedne z najwy¿szych w Europie, fatalny stan
infrastruktury kolejowej.
Transport zosta³ w Wielkiej
Brytanii sprywatyzowany w
ca³oci w latach siedemdziesi¹tych za rz¹dów ¯elaznej
damy. Od tego czasu jak to
okrelono w komentarzu prasowym po niedawnych katastrofach kolejowych: prywatni
w³aciciele d¹¿¹c do maksymalizacji zysków oszczêdzaj¹ na
bezpieczeñstwie, czystoci itd.
Koleje brytyjskie po prywatyzacji sta³y siê drogie, niepunktualne, niebezpieczne i brudne.

30.11.2001
Pañstwowa Komisja Wyborcza
z³o¿y³a zawiadomienie o przestêpstwie naruszenia artyku³u 86 ustawy o wyborze prezydenta przez pe³nomocników
finansowych komitetów wyborczych: Marka Ciesielczyka,
Mariana Krzaklewskiego,
Aleksandra Kwaniewskiego,
Andrzeja Olechowskiego i Lecha Wa³êsy. Zarzuca siê tym
komitetom przyjmowanie
rodków finansowych od osób
prawnych z udzia³em kapita³u zagranicznego i od zak³adów
pracy chronionej. Obu czynnoci zabrania ustawa. Postêpowanie w tej sprawie bêdzie
prowadziæ Prokuratura Okrêgowa w Tarnowie, która od lutego br. prowadzi sprawê nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Mariana Krzaklewskiego. W tej sprawie prokuratura postawi³a zarzut
wydania fa³szywej opinii bieg³emu rewidentowi, badaj¹cemu sprawozdanie komitetu
wyborczego Krzaklewskiego.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych opowiedzia³o siê za utrzymaniem w
mocy i przestrzeganiem uk³adu ZSRR - USA o obronie przeciwrakietowej (ABM). Za
utrzymaniem uk³adu g³osowa³y 84 pañstwa, 4 przeciw, 61
wstrzyma³o siê od g³osu.

01.12.2001
Przed ambasadami i konsulatami Republiki Federalnej
Niemiec w Krakowie, Warszawie, Szczecinie i Wroc³awiu
oraz w innych pañstw s³owiañ-

skich odby³y siê pikiety i demonstracje przeciwko polityce w³adz niemieckich, polegaj¹cej na rozwi¹zywaniu szkó³
z wyk³adowym jêzykiem ³u¿yckim oraz przeciw narastaj¹cej
ekspansji Niemiec w Europie
rodkowej. Konflikt o serbo³u¿yck¹ szko³ê w Chrócicy
(Crostwitz  nazwa niemiecka
po zajêciu £u¿yc) wybuch³ w
lecie br., gdy w³adze Saksonii
postanowi³y zamkn¹æ pi¹t¹
klasê tej szko³y. Szko³a w Chrócicy by³a jedn¹ z 6 szkó³ z jêzykiem serbo³u¿yckim w
Niemczech. Gdyby podobna
sytuacja spotka³a mniejszoæ
niemieck¹ w Polsce wrza³a by
ca³¹ niemiecka prasa, rz¹d,
parlament itd.

02.12.2001
W Warszawie, Poznaniu i £odzi zorganizowano marsz poparcia dla kapitalizmu. W
Warszawie uczestniczy³o w
nim oko³o 200 osób, a w £odzi
a¿ 3. Uczestnicy domagali siê
wprowadzenia ustroju kapitalistycznego w Polsce. Widaæ
by³o transparenty z napisami:
Wolny rynek to dobrobyt,
Ni¿sze podatki, wiêksze zarobki, Za progu przekrocze-
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nie czeka ciê wiêzienie, ¯ycie, wolnoæ, w³asnoæ, Kapitalizm to jest to, Moja kasa
w moich rêkach, Pó³ dnia
pracujê na pañstwo - zmêczony robotnik. Marsz spotka³ siê
z protestami m³odzie¿y o pogl¹dach lewicowych, którzy
skandowali: wiat tylko dla
bogatych, Dzieci do fabryk,
Zero tolerancji dla bezrobotnych, bezrobotni na konserwy, kapitalizm uczyni ciê rogaczem. Marsz poparcia dla
kapitalizmu zakoñczy³ siê
odczytaniem deklaracji Manifestu Kapitalistycznego o re-

gu³ach i mo¿liwociach kapitalizmu. Przemawia³ Janusz
Korwin -Mikke, który powiedzia³: Im wiêcej kapitalizmu
w naszym ¿yciu, tym wiêksza
nasza wolnoæ i dobrobyt. (...)
Jak mo¿na wyt³umaczyæ fakt,
¿e najwa¿niejsze wynalazki
ludzkoci zosta³y wynalezione
i stworzone w kapitalizmie?
Odpowied jest prosta: wolnoæ. [...] Celem ¿ycia jest konsumpcja, celem jest import, a
nie eksport. Nie dajcie siê nabraæ na ³zaw¹ gadaninê czerwonych. Zwolennicy kapitalizmu przyznali równie¿ Nagrodê kapitalizmu. Do nagrody
nominowani byli m.in. Leszek
Balcerowicz, Mieczys³aw F.
Rakowski, Mieczys³aw Wilczek
Kapitalizm ma dwa oblicza.
Obliczem pierwszym s¹ bogate i technologicznie zaawansowane kraje Europy Zachodniej
i USA. Drug¹ stron¹ medalu s¹ kraje kolonialne Afryki
i Azji oraz kraje Ameryki Po³udniowej i rodkowej. Bogactwo tych pierwszych wynika z
dokonywania od XVI do po³owy XX wieku brutalnej kolonialnej grabie¿y tych drugich.
Gdybymy wziêli redni¹

wcale nie by³aby ona taka imponuj¹ca. Przed przybyciem
Anglików do po³udniowej Azji
dzia³a³ tam wolny rynek obrotu towarami i kwit³a tam zaawansowana na owe czasy produkcja przemys³owa (hutnictwo w Indiach, tkactwo w Bengalu). Anglicy wszystko to
zniszczyli chamskimi, prymitywnymi decyzjami administracyjnymi popartymi stosowaniem przemocy wojskowej
np. zakazali eksportu gotowych
wyrobów do Europy, doprowadzaj¹c ca³y region do upadku
gospodarczego. St¹d kiedy
kwitn¹cy Bengal sta³ siê obecnie ubogim Bangladeszem. Innym bardziej wspó³czesnym
przyk³adem niech bêdzie historia samolotu Concord, który
powsta³ we wspó³pracy angielsko-francuskiej w latach szeædziesi¹tych i by³ wówczas
znacznym osi¹gniêciem technicznym. Wszystko wró¿y³o
ogromny sukces rynkowy, linie
lotnicze z³o¿y³y znaczne zamówienia. Amerykanie chroni¹c
swojego Boeinga wydali chamsk¹ decyzjê administracyjn¹
zakazuj¹ca lotów Concorda na
terenie USA, co spowodowa³o
wycofanie siê linii lotniczych ze
z³o¿onych zamówieñ. Sprawa
s¹dowa trwa³a 15 lat, po ich
up³ywie, w wyniku wygranej
Europejczyków cofniêto zakaz
lotów. Jednak po tylu latach
Concord przesta³ byæ nowink¹ techniczn¹, a rz¹d amerykañski w miêdzyczasie wpompowa³ miliardy dolarów publicznych pieniêdzy w prywatne amerykañskie koncerny produkuj¹ce samoloty, które w ten
sposób zyska³y przewagê technologiczn¹. Tak wygl¹da ten
wolny rynek i kapitalizm w
praktyce. Has³a wolnego rynku s³u¿¹ jedynie jako broñ
ideologiczna u³atwiaj¹ca prze³amanie barier jakimi broni¹
siê kraje mniej zaawansowane technologicznie. Wiêc za co
te nominacje?
Odby³y siê wybory samorz¹dowe na S³owacji. Wybory wygra³a koalicja partii skupiona
wokó³ Ruchu na Rzecz Demokratycznej S³owacji (HZDS) i
jej przewodnicz¹cego Vladimira Mecziara. 25% frekwencja
wyborcza i powrót Vladimira
Mecziara wiadczy, ¿e S³owacy ju¿ maj¹ doæ prozachodnich reform demokratycznych oraz efektów przystosowania kraju do NATO i UE.

W s¹dzie okrêgowym w Olsztynie toczy siê postêpowanie
s¹dowe wobec dwóch dzia³aczy
z lokalnego kierownictwa SLD.
Wies³aw G. rzecznik komitetu
miejskiego SLD i jednoczenie
w³aciciel firmy naprawiaj¹cej
samochody odpowiada za powiadczenie nieprawdy (w dokumentach) i wy³udzenie (prawie) piêciu tysiêcy z³otych, drugim oskar¿onym o powiadczenie nieprawdy jest Marek K 
radny powiatu (z SLD) i prezes spó³dzielni mieszkaniowej
w Uniszewie, który nak³ania³
firmê budowlan¹ do wystawiania zawy¿onych faktur na niekorzyæ spó³dzielni.
Józef Kwiatkowski - prezes
Stowarzyszenia Szkó³ Polskich
na Litwie Macierz Szkolna
wypowiedzia³ siê krytycznie o
nowym projekcie reformy
owiaty: Je¿eli projekt ustawy zostanie przyjêty bez
uwzglêdnienia naszych propozycji, miem twierdziæ, ¿e bêdzie to wiadome dzia³anie ministerstwa owiaty i nauki,
ukierunkowane na zag³adê
szko³y polskiej, a tak¿e innych
szkó³ mniejszoci narodowych
na Litwie.
Vaclav Klaus Marsza³ek
Sejmu Republiki Czeskiej w
przemówieniu wyg³oszonym w
Parlamencie Europejskim protestowa³ przeciwko cichemu,
pe³zaj¹cemu jednoczeniu Europy i dzia³aniom zmierzaj¹cym do tworzenia ponadnarodowych instytucji europejskich. Zdaniem V. Klausa nie
nale¿y wykorzystywaæ tragedii
11 listopada do promowania
polityki obronnej i bezpieczeñstwa europejskiego.

05.12.2001
W³adze Rosji oficjalnie powiadomi³y o zrealizowaniu postanowieñ uk³adu rozbrojeniowego START-1, który zobowi¹zywa³ strony do zredukowania
arsena³ów nuklearnych w terminie do 5 grudnia 2001 do
1600 rodków przenoszenia i
6 tysiêcy g³owic.

06.12.2001
Pose³ Krzysztof Rutkowski
(Samoobrona) z³o¿y³ do komisji etyki poselskiej skargê na
Tomasza Mamiñskiego (SLD)
za zwrócenie siê do austriackiego dziennikarza s³owami
heil hitler.
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Walka wci¹¿ trwa...
Dokoñczenie ze strony 1
komunizmu ZSRR By³ to
okres zimnej wojny. Polacy znaleli siê po wschodniej
stronie kurtyny i wcale nie
przestali walczyæ. O co jednak toczy³ siê bój? Kto bra³
w nim udzia³? Wreszcie, kto
zwyciê¿y³? Oto zasadnicze
pytania dotycz¹ce najnowszej historii naszej ojczyzny.
W odpowiedzi na nie warto
powróciæ do wydarzeñ jeszcze
nie tak dawnych; do sierpnia
1980 roku, kiedy to Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy formu³uje 21 postulatów.
Jak wartoæ dzie³a artystycznego weryfikuje up³yw pewnego okresu czasu, tak my
spróbujmy zweryfikowaæ
wartoæ dzie³a, którego dokonali robotnicy przez wzgl¹d
na up³yw dwudziestu lat.
Zastanówmy siê nad realizacj¹ ¿¹dañ, które nie trac¹
aktualnoci do dzisiaj.
Punkt pierwszy gwarantowa³ istnienie wolnych zwi¹zków zawodowych. Czy dzisiejsza Solidarnoæ lub
OPZZ s¹ wolne? miem w to
w¹tpiæ. Nie dostrzega siê ich
w perspektywie ogromnego
bezrobocia i masowych zwolnieñ. Punkt drugi: zagwarantowanie prawa do strajku oraz
bezpieczeñstwa strajkuj¹cym
i osobom wspomagaj¹cym.
Jaka jest praktyka na tym
gruncie? Odpowiedzi dostarczaj¹: traktowanie g³oduj¹cych pielêgniarek, czy liczne
fakty psychologicznego zastraszania pracowników. Trzeci
chce zagwarantowania wolnoci s³owa, druku i publikacji.
Czym jest jednak wolny rynek? Oczywicie absolutyzacj¹
w³asnoci prywatnej. Czy aby
na pewno Rzeczpospolita,
której 51% akcji posiada miêdzynarodowe konsorcjum;
Gazeta Wyborcza, której
w³aciciel spó³ka AGORA powi¹zana jest osob¹ Henryki
Bochniarz z kapitalistycznym
lobby o nazwie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych publikuj¹ informacje
wolne tj. obiektywne. A co na
to ich w³aciciele? Czy telewizja (niezale¿nie od nazwy)
umo¿liwia artykulacjê interesów wszystkich grup spo³ecznych, czy mo¿e tworzony szum
informacyjny s³u¿y ukryciu
informacji rzeczywicie istotnych np.: ile zarabiaj¹ zagraniczne koncerny w Polsce (powi¹zania pomiêdzy mediami,
a wiatem polityki przedsta-

wia obficie, aczkolwiek jednostronnie ksi¹¿ka Pi¹ta w³adza
autorstwa: Piotra Gabryela i
Marka Zieleniewskiego, Warszawa 1998).
Przejdmy do punktu nr 6. W
celu wyprowadzenia kraju z
sytuacji kryzysowej nale¿y
podawaæ pe³n¹ informacjê o
sytuacji spo³eczno-gospodarczej, a tak¿e umo¿liwiæ
wszystkim warstwom dyskusje nad programem reform.
W Polsce nie toczy siê jeszcze
dyskusja w sprawie powstania
kryzysu; o tym kto spowodowa³ dziurê bud¿etow¹ i jakie
poniós³ konsekwencje. Czy
kolejne rz¹dy nie ukrywaj¹
informacji? Gdy za wyjdzie
na jaw, ¿e rz¹d po cichu sprzedaje Polskê, to min. Cimoszewicz mówi o b³êdach technicznych. Osoby, które wci¹¿ s¹
wiêcie przekonane o rz¹dach
demokracji po 1989 prosimy o
datê i wyniki referendum w
sprawie przyst¹pienia Polski
do NATO. Postulat siódmy i
ósmy maj¹ charakter ekonomiczny. ¯¹da siê wzrostu p³ac
odpowiednio do wzrostu cen
oraz spadku wartoci pieni¹dza. Skoro mowa o finansach
to bez w¹tpienia najpewniejsz¹ wiedzê otrzymamy ze
wi¹tyñ kapitalistycznej m¹droci, czyli Banku wiatowego i Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego, a oto
i ona: od pocz¹tku 1989 do
po³owy 1992 produkcja przemys³owa spad³a w Polsce o
45%; ceny wzros³y czterdziestokrotnie podczas gdy p³ace
realne zmniejszy³y siê o blisko
po³owê. M¹dre, prawda? Refleksja na temat realizacji
punktu dwunastego, czyli
wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie
przynale¿noci partyjnej chyba nie wymaga g³êbszej analizy?
A jak ocenimy poprawê warunków pracy S³u¿by Zdrowia
postulowan¹ w punkcie nr 16?
Czy zamykanie szpitali; g³odowe pensje; reforma Buzka,
która sprawi³a, ¿e lekarz potrafi przestaæ leczyæ z powodu
pustej Kasy Chorych, to jest
to o czym myleli, lecz¹cy siê
na koszt pañstwa opiekuñczego, robotnicy? P³atne urlopy
macierzyñskie przez okres
trzech lat na wychowanie
dziecka  zdecydowanie wybrzmiewa³ punkt osiemnasty;
szeæ miesiêcy macierzyñskiego to o dwa za du¿o - stwier-
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dza w³adza SLD dzisiaj. Przecie¿ kraj w, którym rocznie
umiera 400 tysiêcy ludzi nie
bêdzie potrzebowa³ przysz³ych
pokoleñ! Oto logika kryj¹cego
siê pod has³ami lewicy, libera³a. I oto przywo³ajmy kolejne
marzenie: skrócenia czasu
oczekiwania na mieszkanie.
Czy spo³eczeñstwo w którym
50% ludzi ¿yje na minimum
socjalnym, a 15% na minimum biologicznym ma czas
myleæ nad tym, ¿e trzeba pomyleæ, ¿e kiedy trzeba bêdzie czekaæ krócej na mieszkanie? No i ¿¹danie ostatnie:
wprowadziæ wszystkie wolne
soboty od pracy. Chocia¿ w

miasta z dostêpem do morza,
szacowane od 400 do 800 mln.
USD. Sk¹din¹d dochodz¹ nas
s³uchy, i¿ przemys³owa duma
Gdañska ma staæ siê wielkim
polem basenowo  golfowym
(oczywicie nie na kasê Polaków) natomiast robotnicy 
bohaterowie zwyciêstwa nad
komunizmem - po prostu strac¹ pracê. A co na to czo³owe
postacie strajków z lat 80 tych? Lech Wa³êsa zosta³ podró¿nikiem; odwiedza kraje zachodu, gdzie nagradzany jest
za demokratyczn¹ transformacjê Polski. Czym jest owa
transformacja? Jak siê wydaje trafn¹ odpowied formu³u-

dobie zmasowanej propagandy rynkowej brzmi to jak ¿art,
to jednak potrzeba piêciodniowego tygodnia pracy istnia³a
naprawdê! Liberalna logika
sfika³a robotnikom kolejnego
psikusa; z minusa zrobi³ siê
plusik. Teraz pracuje siê tak¿e w niedzielê! O co wiêc walczyli robotnicy?
Chc¹c w pe³ni doceniæ wagê
zwyciêstwa nad komunizmem
trzeba przyjrzeæ siê jeszcze
sytuacji zak³adu, gdzie to siê
wszystko zaczê³o, czyli Stoczni Gdañskiej. Informacji dostarcza lokalny miesiêcznik
Nasze Pomorze nr 8. W zarz¹dzaj¹cej terenami stoczni
sp. z o.o. Synergia 99 znaczne
udzia³y (pozwalaj¹ce mówiæ,
¿e Stocznia Gdynia nie jest ju¿
jedynym w³acicielem) uzyska³y zagraniczne podmioty
gospodarcze: Overseas Private Investments Corporation i
The Emerging Europe Fund
II, L.P. Na pytanie dlaczego
wpuszczono do Gdañska kapita³ spekulacyjny z USA Tomasz Hutyra  cz³onek Stowarzyszenia Akcjonariuszy
Obroñców Stoczni Gdañskiej
Arka stwierdza, i¿ chodzi
tylko i wy³¹cznie o tereny postoczniowe w samym centrum

je inny przywódca stoczniowców - Andrzej Gwiazda. Na
³amach czasopisma Obywatel, nr.2 z wiosny 2001 stwierdza, i¿ na pewno stajemy siê
neokoloni¹. Kraj, który nie ma
w³asnego przemys³u i w³asnych banków, bo te które s¹,
s¹ w wiêkszoci w³asnoci¹ innych krajów, jest koloni¹, klasyczn¹ koloni¹. Jak widzimy
pupile zachodu zostaj¹ hojnie
nagradzani, natomiast ludzie
rzeczywicie walcz¹cy w imieniu ogó³u - nêdzarzami.
Trzeba wspomnieæ o tym, ¿e
przy tzw. Okr¹g³ym Stole podpisano, i¿ Polska bêdzie socjalistyczna. Zgodzono siê na to,
¿e socjalizm bêdzie humanizowany, zmieniany w takim kierunku, aby ka¿dy cz³owiek
móg³ siê rozwijaæ, nie czuæ biedy, nêdzy. Gdzie s¹ ci, którzy
tam siê podpisywali? Jeden z
nich jest prezydentem i to podobno  jak siê sam chwali 
jest prezydentem wszystkich
Polaków. Dalej k³amie?
Podsumujmy nasz¹ wiedzê.
Walka jest cech¹ towarzysz¹c¹ ludzkoci od zarania dziejów. Walcz¹ jednostki, klasy i
narody. Cel mo¿e byæ egoistyczny (jednostkowy, klasowy) lub ogólny (ogólnonarodo-

wy, ogólnoludzki). W powojennej historii toczy siê walka
socjalizmu z kapitalizmem w
skali miêdzynarodowej oraz
walka robotników z pañstwem
robotników w³adanym przez
partie (czyli tzw. czerwon¹
bur¿uazjê) w Polsce. Paradoks: polscy robotnicy wystêpuj¹c przeciw pañstwu, które
w ideologii mia³o im s³u¿yæ,
wznosili has³a i walczyli o socjalne przywileje w pañstwie
socjalistycznym. Ale jednoczenie sami ci robotnicy nie dostrzegli, i¿ byli narzêdziem establishmentu partyjnego, pañstwowego i administracyjnego. Wród kategorii spo³eczno
 zawodowych jako odsetek
ludzi, którzy przynale¿¹c do
PZPR wstêpuj¹ do Solidarnoci znajdowali siê: kierownicy i specjalici  55%; technicy  65%; pracownicy biurowi
 33%; wykwalifikowani robotnicy  76%; ch³opi i ch³opi
 robotnicy  16%. 51,7% dyrektorów i kierowników oraz
68,2% cz³onków wolnych zawodów znajdowa³o siê w
zwi¹zku reprezentuj¹cym robotników. Wykszta³conym, z
wysokimi aspiracjami skostnia³e struktury pañstwa
utrudnia³y awans i karierê
(zob. praca: Polacy 95, IfiS
PAN, Warszawa 1998). Sytuacja miêdzynarodowa wskazuj¹ca na stopniowy upadek
ZSRR sprzyja³a zmianom
uk³adu. Polscy robotnicy pomogli wiêc  panom Szmajdziñskim, Millerom, tym którym tak samo dobrze w Niemczech jak i w Polsce, Kwaniewskim  by³ym cz³onkom
KC PZPR, Balcerowiczom i
innym  staæ siê w³acicielami, ludmi ¿yj¹cymi z wyzysku klasy robotniczej.
Obroñcy stali siê wyzyskiwaczami. (Zob. bajkê Ezopa o
wilku i owcach). Robotnicy
polscy i tê bitwê przegrali.
Ale wojna trwa! Kolejne bitwy przed nami! Zrozumienie
tego, co siê sta³o wymaga
postawienia kolejnych ¿¹dañ; tym razem samym sobie. Robotnicy lub szerzej
wszystkie ofiary kapitalizmu
musz¹ jednoczyæ siê w oparciu o nowy program; zacz¹æ
walkê wreszcie w imieniu
swoim i swoich dzieci! Koniecznoæ taka jest bezwzglêdna, gdy¿ dzisiejsi
w³adcy Polski myl¹ tylko
o sobie, a system ideologiczno  propagandowy tym razem ca³¹ par¹ stoi po ich
stronie.
Gdañsk, 2001-12-07
Gracjan Cimek
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Potrzeba wiêcej urzêdników
Z

godnie ze wczeniejszymi zapowiedziami rz¹d
zamierza zlikwidowaæ
szereg urzêdów centralnych i
agend, a tak¿e zmniejszyæ liczê osób zatrudnionych w administracji rz¹dowej. Powy¿-

sze zapewnienia spotka³y siê
z doæ du¿ym entuzjazmem
wiêkszoci Polaków, którzy
od d³u¿szego czasu domagaj¹ siê odbiurokratyzowania
dzia³alnoci pañstwa.
Aparat administracyjny w
ci¹gu ostatnich dwunastu lat
rozrós³ siê w sposób znaczny,
w 1989 roku w Polsce by³o
oko³o 30 tysiêcy urzêdników,
w obecnej chwili w administracji rz¹dowej zgodnie z
danymi GUS-u pracuje a¿
143 tysi¹ce osób. O tym, ¿e
iloæ urzêdników nie ma prze³o¿enia na jakoæ pracy administracji, mo¿e zawiadczyæ
ka¿dy, kto mia³ okazjê przekoczowaæ kilka godzin na
korytarzach danego urzêdu,
licz¹c na pozytywne rozpatrzenie nie cierpi¹cej zw³oki
sprawy.
Jednak¿e s³owa, które wywo³a³y zadowolenie na twarzach Polaków, spotka³y siê z
dezaprobat¹ i niezadowoleniem przedstawicieli Unii
Europejskiej. Najlepszym
tego dowodem mo¿e byæ stanowisko Komisji Europejskiej, która w ostatnim raporcie stwierdzi³a, ze liczba
urzêdników w Polsce jest nie
wystarczaj¹ca. Zdaniem unijnych biurokratów, polski rz¹d
nie tylko nie powinien redukowaæ istniej¹cych ju¿ etatów, ale musi siê przygotowaæ
na utworzenie nowych urzêdów, w ramach dostosowañ
do Unii Europejskiej min.
Urzêdu Rejestracji Wyrobów
Leczniczych, Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych.
Naciski UE nie powinny
nikogo dziwiæ jeli porównamy liczbê urzêdników w Polsce i poszczególnych krajach
piêtnastki. Zgodnie z danymi

G³ównego Urzêdu Statystycznego na tysi¹c mieszkañców w poszczególnych
krajach przypada nastêpuj¹ca liczba urzêdników : - w
Polsce wynosi ona 19 osób w Niemczech 39 osób - w Belgii
100
osób Zgodnie z powy¿szymi
liczbami
jasno wynika, ze
l i c z b a
urzêdników jest 2
razy wy¿sza
w
Niemczech
i 5 razy
wiêksza w
Belgii ni¿ w Polsce. Tak wiêc
wszystko wskazuje na to, ¿e
ju¿ nie d³ugo mog¹ siê ziciæ
s³owa Romano Prodiego, który swego czasu stwierdzi³, ¿e
w Polsce potrzeba dodatkowych 100 tysiêcy etatów

urzêdniczych, tak by wszystko poprawnie funkcjonowa³o.
Ca³¹ sprawê dobrze podsumowuje wypowied Jana Pastwy szefa Urzêdu S³u¿by Cywilnej, wypowiedziane w programie Euroexpress  Je¿eli
bêdzie potrzeba wiêcej pieniêdzy na dziedziny, które s¹ bezporednio zwi¹zane z wejciem Polski do Unii Europejskiej(stworzenie wiêkszej liczby etatów- red.), to z pewnoci¹, choæ z wielkim trudem,
rz¹d te pieni¹dze znajdzie.
No có¿, choæ dla rencistów
i bezrobotnych nie ma ¿adnych rodków pieniê¿nych, to znajd¹ siê one zawsze na dostosowanie Polski do dyktatu Unii Europejskiej.
Tomasz Rogowski  Inne
Strony Integracji
(przedruk z http://www.innestrony.pl/?isi=xi712).
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Kiedy sprzedacie Wis³ê lub Wawel?

D

otar³a do mnie informacja, ¿e trwaj¹ zaawansowane rozmowy dotycz¹ce sprzeda¿y warszawskich wodoci¹gów. Z
rozmów wycofa³a siê firma
brytyjska, a pozosta³a francuska. Nazwa tej firmy
prawdopodobnie brzmi De
Gramound. Firma brytyjska ju¿ zakupi³a wodoci¹gi
na S³owacji i podpisa³a umowy z polskimi miastami
przygranicznymi na zaopatrywanie ich w wodê transportowan¹ ze S³owacji.
S³owacy sprzeda¿ wodoci¹gów obwarowali licznymi

warunkami np. dotycz¹cymi
wdro¿enia nowych technologii
uzdatniania wody poprzez
sch³adzanie i natlenianie (bez
stosowania chlorowania). Nie
wiadomo czy podobne warunki zostan¹ zawarte w umowie
dotycz¹cej Warszawy. Nawet
jeli tak, (a zanosi siê ¿e nie!)
to Francuzi przejm¹ bez inwestycji przedsiêbiorstwo, które
zapewni im monopol, a tym
samym dyktowanie niczym
nie ograniczonych cen za
wodê.
Jestem ciekawy kiedy polskojêzyczne elity rz¹dz¹ce
wystawi¹ na sprzeda¿ Wawel.
(A.Z.)

ZIEMIO POLSKA
ZIEMIO POLSKA,
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ZIEMIO
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CZEMU KRADN¥,
CZEMU K£AMI¥
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GDZIE GODNOÆ POLAKA ?
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ZIEMIO NIESZCZÊLIWA
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