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Koñczy siê pierwszy
rok nowego stulecia i
nowego tysi¹clecia

oraz dziesi¹ty rok systema-
tycznego zaboru Polski przez
Uniê Europejsk¹. Nazywa siê
to przystosowywaniem Polski
do Unii Europejskiej przez
prywatyzacjê i restruktury-
zacjê czyli przez niszczenie
lub zabieranie nam kolejnych
dziedzin gospodarki.

Ile jeszcze potrzeba takich
lat, by Polska zosta³a ca³ko-
wicie zdominowana przez
Zachód, albo by zerwa³a siê

do walki o swoje!? Niewiele
nam ju¿ tych lat pozostawia-
j¹ zachodni kapitali�ci. Bo-
wiem w ci¹gu trzech lat albo
poddamy siê Zachodowi i bê-
dziemy wcieleni do Unii Eu-
ropejskiej albo przeciwstawi-
my siê zaborczemu kapita³o-
wi unijnemu i obronimy ma-
j¹tek i niepodleg³o�æ Polski.

Tê pierwsz¹ mo¿liwo�æ re-
alizuje niemal ca³a politycz-
na klasa rz¹dz¹ca Polsk¹ i
klasa wielkich przedsiêbior-

Uzbrojeni po zêby an-
tyterrorysci wtargnê-
li o �wicie w Weso³ej

do domu Jana Jêdraka, wice-
przewodnicz¹cego Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Inter-
wencja okaza³a siê pomy³k¹.
W domu znaleziono tylko pi-
stolet gazowy. Ofiara najaz-
du 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 ubrane-
go 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 ilo�æ
broni palnej � mówi nasz
informator. � Sygna³, który
nie zosta³ przed wkroczeniem
na posesjê nale¿ycie spraw-
dzony, okaza³ siê chyba g³u-

pim politycznym ¿artem.
Funkcjonariusze znale�li w
domu tylko pistolet gazowy,
na który Jêdrak mia³ policyj-
ne pozwolenie, którego wa¿-
no�æ jednak ju¿ siê skoñczy-
³a.

ANONIMOWI GO�CIE
Wiceprzewodnicz¹cy nie chce
na razie mówiæ o wtorkowych
zdarzeniach. � Wypowiem
siê, gdy otrzymam na pi�mie
decyzjê prokuratury z Miñ-
ska, usprawiedliwiaj¹c¹ tê

Naszym czytelnikom, sympatykom i wszyst-
kim Polakom ¿yczymy szczê�liwych �wi¹t

Bo¿ego Narodzenia oraz pomy�lnego Nowego
Roku 2002. Oby nadchodz¹cy nowy rok by³

lepszy dla Polski.

Redakcja �Wspólnoty�

Zarz¹d Naczelny
Polskiej Wspólnoty Narodowej

�Nie jest dobrym drzewem to,
które wydaje z³y owoc, ani
z³ym drzewem to, które wy-
daje 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 nie-
ustann¹ walk¹. W Pra-
wach Platon stwierdza:

�to, co wiêkszo�æ ludzi nazy-
wa pokojem, to jest tylko na-

zwa taka,  a w rzeczywisto-
�ci i z natury rzeczy zawsze
siê toczy wojna wszystkich
pañstw przeciw wszystkim �
bez wypowiedzenia�. I doda-
je, i¿ konflikt rozgrywa siê
miêdzy: rodzinami, jednost-
kami oraz we wnêtrzu ka¿de-
go cz³owieka.
  Nowo¿ytne czasy przynosz¹
ró¿norodne interpretacje tej
my�li. Najwa¿niejszego dla
nas ujêcia problemu dostar-
cza jednak nam historia Pol-
ski. Pozbawieni pañstwowo-

�ci; rozgrabiani przez zabor-
ców walczyli Polacy o niepod-
leg³o�æ.  Dziêki dzia³aniom
wielu wybitnych postaci, ta-
kich jak Józef Pi³sudski, czy
Roman Dmowski, Rzeczpo-
spolita mog³a siê odrodziæ.
Niepodleg³o�æ przekre�li³a
niemiecka napa�æ w roku
1939. Po drugiej wojnie �wia-
towej konflikty nabra³y cha-
rakteru walki systemów: ka-
pitalizmu pod flag¹ USA oraz

Pod koniec listopada br.
uczestniczy³em w Pra-
dze w miêdzynarodo-

wej konferencji na temat wy-
korzystania zubo¿onego ura-
nu w pociskach przeciwpan-
cernych, u¿ywanych przez
kraje NATO. Na ten temat
pisa³em ja sam, w artykule
�Uranem w Irak�, w Przegl¹-
dzie Tygodniowym nr 21/
1995. Pó�niej na ten temat
w prasie polskiej (tak¿e we
Wspólnocie) pisa³ do�æ du¿o
Piotr Bein z Vancouveru,
który w krakowskich Zielo-
nych Brygadach opublikowa³

ca³¹ seriê artyku³ów na te-
mat �Wojennej historii ZU�.
Podsumowania wyników
ustaleñ ca³ej, miêdzynarodo-
wej grupy, zajmuj¹cej siê zu-
bo¿onym (po odseparowaniu
silnie promieniotwórczego
izotopu U 234) uranem, do-
kona³ on w nr 2/2001 tego
pisma ekologów. I w³a�nie w
tym numerze �Brygad� zna-
laz³em wzmiankê o tym, ¿e
ZU �niesie w koñcu �mieræ i
cierpienie przysz³ym pokole-
niom, bo okres jego pó³rozpa-
du wynosi 4,5 miliarda lat!�

Walka wci¹¿ trwa...

WESO£A. Pomy³kowa interwencja antyterrorystów
Zbrojny najazd

Dokoñczenie na stronie 3

Fakty o zubo¿onym uranie
(ORAZ NAFCIE DO SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH)

Dokoñczenie na stronie 5

Dokoñczenie na stronie 7

Przedruk za ¯ycie Warszawy 30 listopada 2001.



Numer 12 (29) Grudzieñ 2001 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 2

Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw TejkowskidOKOÑCZENIE ZE STRONY 1

ców. Tê drug¹ mo¿liwo�æ
mog¹ i musz¹ zrealizowaæ
pozosta³e klasy spo³eczne
tworz¹ce Naród Polski � kla-
sa inteligencka, klasa �rednia
czyli ma³ych i �rednich przed-
siêbiorców, klasa ch³opska,
klasa robotnicza. Klasy te s¹
bowiem najbardziej poszko-

dowane na drodze do Unii
Europejskiej czyli na drodze
wyzbywania siê przez Polskê
ziemi, fabryk, sklepów, ban-
ków, miejsc pracy i dochodów.

Jednymi z najbardziej po-
szkodowanych s¹ górnicy, bo-
wiem przystosowywanie siê
do Unii Europejskiej zmniej-
szy³o 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 samo-
dzielnej i niepodleg³ej Polsce
bez Unii Europejskiej.

Nie tylko na przyk³adzie
górników widaæ wyra�nie, ¿e
Polska jako� dziwnie przysto-
sowuje siê do bogatej Unii
Europejskiej, staj¹c siê coraz
biedniejsza. Jeszcze lepiej
widaæ to na przyk³adzie mal-
tretowanych hutników. Otó¿
Unia Europejska produkuje
rocznie 400 kg stali na jed-
nego mieszkañca. Polska do
niedawna by³a blisko Unii
Europejskiej i produkowa³a
300 kg stali na jednego miesz-
kañca. Ale �przystosowuj¹c
siê� do Unii Europejskiej, na
jej wyra�ne ¿¹danie Polska

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

�ci, a potrzebne nam towary
sprowadza siê po dro¿szych
cenach z Zachodu. A przecie¿
wiadomo, ¿e kto nie produku-
je ten biednieje czyli biednie-
je Polska. Kto produkuje, ten
siê bogaci czyli bogaci siê
Unia Europejska kosztem
Polski.

Nawet G³ówny Urz¹d Sta-
tystyczny odnotowa³, ¿e w
ostatnich 5 latach ceny towa-
rów i us³ug w Polsce wzros³y
o 78% przy mniej wiêcej ta-
kich samych zarobkach wiêk-
szo�ci Polaków. Czyli bieda
ro�nie. Ale tym, którzy za-
przedaj¹ Polskê Unii Euro-
pejskiej, ro�nie bogactwo.
Wed³ug danych Instytutu
Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, kieru-
j¹cy poprzednio wyprzeda¿¹
Polski Janusz Lewandowski
dostawa³ 1 milion z³ za 1 stro-
nê maszynopisu ekspertyzy
dotycz¹cej fabryki sprzeda-
wanej obcokrajowcowi. Po-
dobnie by³ wynagradzany
jego poprzednik Waldemar
Kuczyñski oraz jego nastêp-
cy � Wies³aw Kaczmarek,
Emil W¹sacz, Aldona Kame-
la-Sowiñska.

W podobny sposób zara-
biaj¹ te samorz¹dy, które
wydaj¹ zezwolenia na po-
wstawanie obcych super i hi-
permarketów. Ale ca³a Polska

na tym traci. Protestowa³a
przeciwko temu w Krakowie
21 listopada br. ponad ty-
siêczna manifestacja kupców.
Otó¿ te zagraniczne kolosy
handlowe w Krakowie i ca³ej
Polsce nie p³ac¹ podatków,
rujnuj¹ polskich kupców, naj-
czê�ciej nie przyjmuj¹ do
sprzeda¿y polskich produk-
tów lecz sprowadzaj¹ towary
ze swoich krajów, rujnuj¹c w
ten sposób polskich produ-
centów � rolników, rzemie�l-
ników i przemys³owców. Je-
�li nawet przyjmuj¹ polskie
towary, to nie p³ac¹ za nie
dostawcom nawet przez pó³
roku.

Im mniej produkuje Pol-
ska, tym bardziej jest zalewa-
na obcymi towarami, tym
wiêcej ma zbêdnych pracow-
ników administracyjnych. W
Polsce na jednego obywatela
przypada 8 razy wiêcej urzêd-
ników, ni¿ w Belgii z jej os³a-
wion¹ Bruksel¹. Mamy coraz
mniej pracowników produk-
cyjnych i coraz wiêcej pracow-
ników 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 przy-
stosowania Polski
do Unii Europej-
skiej ma byæ wolny
obrót polsk¹ zie-
mi¹, czyli jej maso-
wa wyprzeda¿ oby-
watelom Pañstw
unijnych, z pra-
wem do osiedlania
siê w Polsce. Kryje
siê za tym plan za-
jêcia przez Niem-
ców zachodnich i
pó³nocnych obsza-
rów Polski, które
przed wojn¹ nale¿a³y do Nie-
miec. Realizacjê tego niemiec-
kiego planu u³atwia prawo
Unii Europejskiej, uznaj¹ce
na naszych Ziemiach Odzy-
skanych przedwojenn¹ w³a-
sno�æ niemieck¹, a nie powo-
jenn¹ dzier¿awê polsk¹. Po-
nadto ziemia w Polsce jest
ponad 20 razy tañsza, ni¿ w
Niemczech. Pomimo ogólne-
go wzrostu cen, ziemia nie
dro¿eje, aby Niemiec móg³ j¹
³atwiej kupiæ. Natomiast pol-
ski rolnik jest celowo dopro-
wadzany 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
przemy�lane, ³¹cznie z ostat-
nio ustalonymi z Bruksel¹
okresami przej�ciowymi, po
których nast¹pi swobodna
wyprzeda¿ polskiej ziemi.
Otó¿ z chwil¹ wej�cia do Unii
Europejskiej, Polska ma obo-
wi¹zek natychmiastowego
sprzedawania obcokrajow-
com ziemi inwestycyjnej i re-
kreacyjnej, a po 12 latach -
ziemi rolnej i le�nej. W prak-
tyce bêdzie to natychmiasto-
wa wyprzeda¿ ka¿dego rodza-
ju ziemi, a to formalne odra-
czanie wyprzeda¿y ma tylko
uspokoiæ Polaków i zachêciæ
do integracji z Uni¹ Europej-
sk¹. Zreszt¹ to odroczenie na
12 lat wyprzeda¿y area³u rol-
nego i le�nego przypomina
odroczenie skazañcowi kary
�mierci, któr¹ i tak siê kie-
dy� wykona. Zachód nawet
rzeczywi�cie mo¿e siê zgodziæ
na te 12 lat zw³oki, byleby po-
tem bez przeszkód móg³ wej�æ
w posiadanie polskiej ziemi.

Nie chodzi wiêc o jakie�
tam okresy przej�ciowe w
wyprzeda¿y polskiej zie-

mi. Chodzi tu o to, czy pol-
ska ziemia ma byæ w ogó-
le wyprzedawana czy te¿
nie. Otó¿ ziemia polska za
¿adne skarby nie mo¿e
byæ wyprzedawana obco-
krajowcom! Ma byæ ca³a i
po wsze czasy tylko i wy-
³¹cznie w³asno�ci¹ Polski,
Narodu Polskiego, wszyst-
kich polskich obywateli!
Ziemia to matka � ¿ywi-
cielka, to matecznik Naro-
du, to zwarte terytorium
Pañstwa! Wyprzedawanie
ziemi obywatelom innych
Pañstw jest w istocie wy-

zbywaniem siê czê�ci tery-
torium w³asnego Pañ-
stwa, wyzbywaniem siê
�wiêtej ziemi ojczystej,
pomniejszaniem swojej
Ojczyzny! Ziemia to nie
towar! Ziemia to rodziciel-
ka, to podstawa wszyst-
kiego, to warunek ¿ycia i
rozwoju! Nie ma dro¿sze-
go skarbu, ponad ziemiê!
Dlatego nie wolno sprze-
dawaæ obcym polskiej zie-
mi! Normalny Naród naj-
wy¿ej w wyniku wojny
traci ziemiê, ale nie mo¿e
jej traciæ w wyniku sprze-
da¿y!

S¹ w dzisiejszym �wiecie
Pañstwa, które konstytucyj-
nie uznaj¹ ca³e swoje teryto-
rium za chronion¹ prawem
w³asno�æ, dostêpn¹ tylko dla
swoich obywateli i niedostêp-
n¹ dla obywateli obcych. Do
takich Pañstw nale¿y miêdzy
innymi Izrael, a w Unii Eu-
ropejskiej � Dania. Kupcze-
nie polsk¹ ziemi¹ przez
rz¹dz¹cych czy te¿ zwy-
k³ych obywateli to zdrada!
Zmuszanie nas przez Uniê
Europejsk¹ do wyprzeda-
¿y polskiej ziemi to zwy-
k³y kolonializm, to ordy-
narne kolonizowanie Pol-

ski pod pozorem wspó³-
pracy i integracji! Ma ono
doprowadziæ do ca³kowi-
tego zaw³adniêcia Polsk¹
przez Niemcy i inne Pañ-
stwa zachodnie!

�wiadczy nawet o tym spo-
sób, w jaki Bruksela przepro-
wadza z Polsk¹ rozmowy.
Mówi siê mianowicie, ¿e Pol-
ska po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej musi swoj¹ zie-
miê 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 wykupywa-
na przez Uniê Europejsk¹!
Polska niczego w Unii Euro-
pejskiej wykupywaæ nie bê-
dzie!

W zamian za rabunek
polskiej ziemi, Unia Euro-
pejska ju¿ po 2 latach od
przyjêcia Polski zgadza
siê na zatrudnianie Pola-
ków w Pañstwach unij-
nych. Bêd¹ to ci Polacy,
którzy s¹ pozbawiani pra-
cy w Polsce na skutek za-
mykania PGR-ów, kopalñ,
fabryk, szpitali, szkó³, in-
stytutów naukowych. Od-
p³yw si³y roboczej z Polski
zmniejszy nasz¹ produk-

napa�æ. Policjanci podczas tej
�interwencji� ani siê nie
przedstawili, ani nie podali
jakiegokolwiek powodu, nie
mówi¹c ju¿ o nakazie proku-
ratorskim usprawiedliwiaj¹-
cym ich zachowanie. Po
wszystkim nawet nie powie-
dzieli przepraszam � powie-
dzia³ ¯W Jan Jêdrak.

Funkcjonariuszy broni
rzecznik mazowieckiej policji

komisarz Tadeusz Kaczma-
rek.
� Interwencja by³a uzasad-
niona. Otrzymali�my 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 zasa-
dach siê tam znale�li, i co tam
robili?
� Ukraiñcy? Skoro mieli
wa¿ne wizy, mogli przebywaæ

u ka¿dego, kto ich tylko za-
prosi³ � mówi nasz informa-
tor. � Problem le¿y gdzie in-
dziej. Policja dzia³a³a w do-
brej wierze, ale nie sprawdzi-
³a donosu i zrobi³ siê z tego
skandal. Taka sytuacja mo-
g³aby przecie¿ dotkn¹æ ka¿-
dego z nas, nie tylko polity-
ka.
� Policja ma prawo do wej-
�cia si³owego na posesjê, gdy
ukrywa siê na niej osoba po-

szukiwana listem goñczym,
gro�ny i uzbrojony przestêp-
ca czy porywacz. Na takie
rozwi¹zanie musi jednak
mieæ zgodê prokuratury, któ-
ra w szczególnych, nie cier-
pi¹cych zw³oki przypadkach,
mo¿e zostaæ wydana po fak-
cie � t³umaczy Marcin Szyn-
dler z zespo³u prasowego ko-
mendanta g³ównego policji.
� Aby unikn¹æ pomy³ek, po-
licja rzetelnie sprawdza ka¿-
d¹ te-go typu informacjê. Je-

�li ju¿ mimo wszystko do po-
my³ki dojdzie, funkcjonariu-
sze musz¹ przeprosiæ poszko-
dowanego i zapewniæ go, ¿e
wynik³e wskutek nie-uzasad-
nionej interwencji straty zo-
stan¹ pokryte przez skarb
pañstwa � dodaje.
WYSTARCZY£BY DZIELNICOWY
Czy po �gazówkê�, na któr¹
skoñczy³o siê pozwolenie,
przy-chodz¹ zwykle antyter-
rorysci?

� 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 komen-
dy sto³ecznej.
GRZEGORZ
MATUSZEWSKI

Przedruk za ̄ ycie Warszawy
30 listopada 2001. W pó�niej-
szym czasie przedstawimy
szczegó³y sprawy.

cjê towarów i us³ug, spo-
woduje dalsze ubo¿enie
Narodu! Wzbogaci nato-
miast Pañstwa unijne,
których produkcja i do-
chód wzro�nie! Opuszcza-
nie Polski przez Polaków
jest jedn¹ z najwiêkszych
naszych klêsk narodo-
wych, przyczyn¹ biedy i
niedorozwoju! W latach
80-tych opu�ci³o Polskê
milion Polaków, w latach
90-tych � 700 tysiêcy! A te-
raz Unia Europejska zno-
wu nam proponuje wyssa-
nie z Polski setek tysiêcy
Polaków, nazywaj¹c to
nieszczê�cie korzystnymi
warunkami integracji z
Zachodem!

Pamiêtajmy o pewnych
oczywistych prawdach i nie

dajmy siê oszukiwaæ. Otó¿
Pañstwo niemieckie jest sil-
ne i bogate dlatego, ¿e Niem-
cy nie szukaj¹ pracy po �wie-
cie, ale wszyscy Niemcy pra-
cuj¹ w Niemczech i zwiêksza-
j¹ niemieck¹ produkcjê i do-
chodowo�æ poprzez rozszerza-
nie krajowego i zagraniczne-
go rynku zbytu. St¹d wynika-
j¹ starania w³adz niemiec-
kich o zmniejszanie produk-
cji w innych Pañstwach, na
przyk³ad w Polsce.
Unia Europejska nie po to
zniszczy³a polsk¹ gospodar-
kê, by j¹ odbudowaæ po przy-
jêciu Polski w swój sk³ad!
Polska ma byæ w Unii Euro-
pejskiej Pañstwem drugiej
klasy, dostarczaj¹cym surow-
ców i taniej si³y roboczej! Ma
byæ rynkiem zbytu zachod-

nich towarów oraz terenem
osiedlania siê zachodniej lud-
no�ci i nabywania przez ni¹
maj¹tków wydartych Pola-
kom!

Dlatego nie pytaj Pola-
ku, czy wej�æ do Unii Eu-
ropejskiej! Pytaj jak unik-
n¹æ integracji z Uni¹ Eu-
ropejsk¹!

Pocieszaj¹ce jest to, ¿e 2/3
badanych Polaków jest prze-
ciwnych integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Jeszcze
wiêcej, bo 3/4 Polaków sprze-
ciwia siê wysy³aniu Wojska
Polskiego do Afganistanu.
Amerykañskie bombardowa-
nia Afganistanu i terror ¯y-
dów izraelskich wobec Pale-
styñczyków w ich w³asnej
Ojczy�nie potêpia wiêkszo�æ
Polaków. Trudno siê dziwiæ.

Ca³a polska prasa patriotycz-
na powinna siê bezwzglêdnie
zaj¹æ jednym tematem: RE-
FERENDUM w sprawie tzw.
przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej czyli w sprawie
NIEDOPUSZCZALNEGO
DLA POLSKI ANSCHLUS-
SU Z NIEMCAMI.

Wrogowie podrzucaj¹ nam
bez przerwy tematy zastêp-
cze, odwracaj¹c uwagê Pola-
ków od sprawy NAJWA¯-
NIEJSZEJ: Polska nie mo¿e
dobrowolnie z³o¿yæ g³owy pod
niemiecki topór!

Nale¿y pisaæ i publikowaæ
listy otwarte do pana Mille-
ra z zapytaniem: KIEDY RE-
FERENDUM? Którego dnia
i miesi¹ca? Konkretnie!

Polacy musz¹ mieæ czas,
by siê przygotowaæ do tego re-
ferendum. Obecni okupanci
Polski umiej¹ fa³szowaæ ka¿-
de referendum i ka¿de wybo-
ry, dowodzi tego historia Eu-
ropy.

W ka¿dej komisji musi siê
znale�æ wystarczaj¹ca liczba
Polaków patriotów, którzy nie
dopuszcz¹ do fa³szowania
wyników.

Nale¿y zorganizowaæ ogól-
nopolsk¹ Polsk¹ Patriotyczn¹
Komisjê ds. Referendum, któ-

ra by niezale¿nie by³a w sta-
nie oceniæ prawdziwy wynik
referendum.

Je¿eli zdrada i g³upota we-
pchn¹ nas w niemieckie ³apy,
Polska mo¿e na d³ugo prze-
staæ 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 istot-
nie takie jest stanowisko Sa-
moobrony.

Dowiedzieli�my siê, ¿e
wst¹pienie do Unii Europej-
skiej jest �historyczn¹ ko-
nieczno�ci¹�. Odrzucamy to
twierdzenie, uwa¿aj¹c, ¿e jest
to próba ostatecznego �roz-
wi¹zania kwestii polskiej�.

Uka¿e siê w najbli¿szym
czasie ksi¹¿ka autorstwa
Rodneya Atkinsona, brytyj-
skiego polityka, który w
obiektywny i rzeczowy sposób
stawia przys³owiow¹ kropkê
nad i w tej sprawie. Jej tytu³:
Oto FASZYSTOWSKA EU-
ROPA

Jeden z jej rozdzia³ów
omawia NIEMIECKIE
GRO�BY WOBEC POLSKI I

Dokoñczenie na stronie 3

WESO£A. Pomy³kowa interwencja antyterrorystów

Zbrojny najazd
Dokoñczenie ze strony 1

KIEDY REFERENDUM?
POLSKA NIE PRZYST¥PI
DO UNII EUROPEJSKIEJ!

POLSKA BÊDZIE SUWERENNYM PAÑSTWEM!
PRECZ Z UNI¥ EUROPEJSK¥!

Dokoñczenie na stronie 4

Bowiem w sprowokowanym
przez Izrael konflikcie z Pa-
lestyn¹ zginê³o ponad 800
Palestyñczyków i oko³o 200
¯ydów.

Koñczymy stary rok z nie-
z³¹ wiedz¹, co siê wokó³ nas
dzieje. Zatem nie dajmy siê
zwie�æ ob³udnym propozy-
cjom Unii Europejskiej!

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, �wi¹t Zimy i Nowe-
go Roku 2002 ¿yczmy sobie
wszyscy nawzajem m¹dro�ci,
odwagi, rozwagi, wytrwa³o-
�ci, konsekwencji w dzia³a-
niu. ¯yczmy sobie wszyscy
Polacy rych³ego doczekania
dobrobytu w prawdziwie wol-
nej Polsce, w Polsce silnej i
bogatej, bogactwem w³asnej
polskiej ziemi i w³asnej pra-
cy wszystkich Polaków!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej



Numer 12 (29) Grudzieñ 2001 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 4

Zarz¹d Powiatowy Pol-
skiej Wspólnoty Narodowej w
Stargardzie Szczeciñskim
protestuje przeciwko zmianie
nazwy miasta Stargard
Szczeciñski na Stargard.
Swój protest Zarz¹d uzasad-
nia tym, ¿e ob³êdna polityka
zagraniczna antypolskiego
rz¹du w Warszawie, nie bro-
ni¹ca materialnych interesów
Polaków, jak równie¿ godno-
�ci 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 Szcze-
ciñski  drugiego cz³onu na-
zwy, pozbawia siê w perspek-
tywie polskiego zwi¹zku ad-
ministracyjnego Stargardu ze
Szczecinem, istniej¹cego od
zakoñczenia II-ej wojny �wia-
towej. Nie tylko o zmianê ad-
ministracyjn¹ tutaj chodzi.
Nast¹pi¹ zmiany w �wiado-
mo�ci Polaków zamieszka-
³ych na Pomorzu Zachodnim,
poniewa¿ przestan¹ oni uto¿-
samiaæ Ziemiê Stargardzk¹
ze Szczecinem jako stolic¹
Pomorza Zachodniego.

Tak¹ w³a�nie, ju¿ przepro-
wadzon¹ pierwsz¹ prób¹ wy-
rugowania Szczecina z pa-
miêci mieszkañców nie tylko
Pomorza, ale i ca³ej Polski,

CZECHOS£OWACJI! Je¿eli
w referendum odrzucimy na-
rzucane Polsce przyst¹pienie
do Unii czyli Anschluss do
Niemiec, bêdzie to krok epo-
kowy na miarê obrony Czê-
stochowy przed szwedzk¹
nawa³¹ i odparcia bolszewic-
kich hord znad Wis³y. Za
nami pójd¹ inni, rozpadnie
siê to kolejne imperium, kie-
rowane przez obecne imperia-
listyczne przywództwo Nie-
miec i miêdzynarodowe sfery
finansistów.
Pan Rodney Atkinson, które-
go mia³em przyjemno�æ po-

znaæ osobi�cie przy okazji
promocji jego pierwszej ksi¹¿-
ki wydanej w Polsce w moim
przek³adzie (EUROFA-
SZYZM W NATARCIU) jest
konsekwentny. Postawi³ tezê
o euro faszyzmie rozwijaj¹-
cym siê w Europie pod os³o-
n¹ anty narodowych korpora-
cji i udowodni³ jej s³uszno�æ.
Obecnie, teza ta staje poza
wszelkimi w¹tpliwo�ciami:
podstêp, k³amstwo i miliardy
dolarów w rêkach korporacji
umo¿liwiaj¹ przekupstwo
rz¹dów i parlamentów w Eu-
ropie. Jest to nowe wydanie
starego ludobójczego faszy-

zmu. Polska nie mo¿e wpa�æ
w tê pu³apkê!
Pan Rodney Atkinson, rodzo-
ny brat s³ynnego komika bry-
tyjskiego, bywalec Pa³acu
Buckingham, jeden z przyja-
ció³ �p. Ksiê¿nej Diany,
stwierdza, ¿e El¿bieta II by³a
ongi� Monarchini¹ suweren-
nego Zjednoczonego Króle-
stwa, a dzisiaj w wyniku
zdrady sta³a siê jedynie �oby-
watelk¹ Unii Europejskiej�.
Brytyjczycy i Polacy maj¹
wiêc wspólny cel: suweren-
no�æ Wielkiej Brytanii i suwe-
renno�æ Polski!

   Jerzy Wieluñski

by³a zmiana nazwy naszego
województwa na Zachodnio
Pomorskie. W nowej nazwie
województwa nie ma bowiem
okre�lenia �szczeciñskie�.

W ten wiêc podstêpny spo-
sób Szczecin, jako Wolne Mia-
sto Szczecin zostanie opano-
wane przez ¿ywio³ niemiecki.
Rozpocznie siê intensywna
germanizacja mieszkaj¹cych
tam Polaków. Ucz¹ tego tra-
giczne losy polskiej ludno�ci
zamieszkuj¹cej do 1939 roku
Wolne Miasto Gdañsk, a hi-
storia lubi siê powtarzaæ. Bro-
ni¹c wiêc dwucz³onowej na-
zwy miasta Stargard Szcze-
ciñski bronimy polsko�ci pol-
skiego Szczecina i jego inte-
gralno�ci z Pañstwem Pol-
skim.

Wiemy równie¿, ¿e zmia-
n¹ nazwy miasta Stargard
Szczeciñski na Stargard ¿ywo
interesuj¹ siê niektórzy rze-
mie�lnicy, wytwórcy piecz¹-
tek, szyldów oraz innych na-
pisów zwi¹zanych z nazw¹
naszego miasta. Na tê ewen-
tualn¹ zmianê nazwy Zarz¹d
Miasta bêdzie musia³ wyeg-
zekwowaæ z podatków spo-
³ecznych znaczn¹ kwotê pie-
niêdzy, które trafi¹ do kiesze-
ni wspomnianych rzemie�lni-
ków, a przecie¿ istniej¹ po-
trzeby wydatków na cele bar-
dziej po¿yteczne.

Uwa¿amy wiêc, ¿e wnio-
sek o zmianê nazwy Stargar-
du Szczeciñskiego na Star-
gard, zg³oszony przez radne-
go, przewodnicz¹cego Komi-
sji Spo³ecznej klubu AWS
przy Radzie Miejskiej w Star-
gardzie Szczeciñskim na Se-
sji Rady dnia 28 listopada br.,
pana Zdzis³awa Rygla, jest
dowodem dzia³ania na rzecz
wrogich Polsce i Polakom po-
lityków niemieckich.

Nadmieniæ tu nale¿y, ¿e
pierwotna nazwa naszego
miasta to Starogród, w
brzmieniu pierwotnie s³o-
wiañskim. Zatem przywróce-
nie tej w³a�nie nazwy Staro-
gród, podkre�laj¹cej wcze-
�niejsz¹ historiê s³owiañsk¹
i historyczn¹ wiê� z Polsk¹,
by³oby najbardziej w³a�ci-
wym rozwi¹zaniem. Nato-
miast sama nazwa Stargard
jest przywróceniem nazwy w
jêzyku niemieckim sprzed
1945 roku.

Pozostanie tylko przy na-
zwie miasta jako Stargard
jest zatem dowodem zdrady
¿ywotnych interesów Narodu
Polskiego na polskim Pomo-
rzu Zachodnim.

W imieniu
Zarz¹du Powiatowego
mgr Leszek Rze�niczak

Szanowni Czytelnicy
mog¹ powiedzieæ ¿e je-
stem uparty i je¿eli

kto� mnie nie przekona, ¿e
nie mam racji to dalej dr¹¿ê
temat mimo to, ¿e nie posia-
dam ¿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 konstytu-
cji z 1952 r. który obowi¹zy-
wa³ do 15 pa�dziernika 1997
r. do czasu wej�cia w ¿ycie
nowej Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej a brzmia³ on
nastêpuj¹co i uniemo¿liwia³
jak¹kolwiek prywatyzacjê
�Ka¿dy obywatel Rzeczy-
pospolitej polskiej obo-
wi¹zany jest strzec w³a-
sno�ci spo³ecznej i umac-
niaæ j¹ jako niewzruszo-
nej 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 oszu-
kañczymi has³ami do pode-
ptania Konstytucji w³¹cznie.
Najsmutniejszy jest fakt, ¿e
to �niby Polacy� wybrani
przez rozbity Naród, który od
lat ju¿ prze¿ywa swoisty ho-
lokaust. Jak inaczej to zjawi-
sko nazwaæ: tysi¹ce samo-
bójstw i zabójstw setki tysiê-
cy bezdomnych i miliony bez-
robotnych. Natomiast w tele-
wizji ýyjemy w erze szczæúli-
woúci i dostatku � w hedoni-
zmie!!! � to delikatnie mówiàc
skandal! Chytrze zredagowa-
ny regulamin sejmu i sena-
tu, który mówi o obowiàzku
zgromadzenia podpisów ¼
posùów i senatorów  pod
wnioskiem o ukaranie prezy-
denta to jest w naszym przy-
padku tylko 140 pos³ów i se-
natorów, i tu rodzi siê powa¿-
ny dysonans, bo tu winno
wystarczyæ zg³oszenie obywa-
teli do Trybuna³u Stanu z
uzasadnionym wnioskiem
oskar¿enia nawet g³owy pañ-
stwa � Prezydenta, a wów-
czas nie by³oby demoralizu-
j¹cej odpowiedzi bo inaczej
tego nazwaæ nie mo¿na.

Prawo musi byæ przestrze-
gane od bezdomnego do Pre-
zydenta, musi byæ jedno dla
wszystkich obywateli. Wyda-

je mi siê, ¿e to jest pierwsza
sprawa do naprawienia.

Có¿ siê sta³o z tym maj¹t-
kiem Polskim, ¿e taki lament
podnoszê, przecie¿ wed³ug ko-
lejnych rz¹dz¹cych wszystko
gra, a ¿e nieco wiêcej z ka¿-
dym dniem bezrobotnych, na
rok przysz³y planuje siê tyl-
ko 19%. Prawda jak ma³o? A
dalej sprawê rozwi¹¿e emi-
gracja, do której akces we-
d³ug ró¿nych biur badaj¹cych
opiniê publiczn¹ szacuj¹ ilo�æ
chêtnych do emigracji nawet
do 10 milionów Polaków oczy-
wi�cie najzdrowszych, najle-
piej wykszta³conych i przed-
siêbiorczych Tam nie wyje-
dzie �sprawny inaczej�. Ci po-
zostan¹ w kraju i bêd¹ pog³ê-
biaæ nasz¹ nêdzê. I tu powsta-
je pytanie co robiæ?

Je¿eli idzie o sprawy emi-
gracji to protestujê przeciw-
ko zasadzie podwójnego opo-
datkowania, uwa¿am to jedy-
nie za pó³�rodek ³agodz¹cy
problem. Do tego musi byæ
podpisana Konwencja w ONZ
reguluj¹ca podzia³ podatku
dochodowego na kraj osiedle-
nia i kraj macierzysty. To
musi dziaæ siê na szczeblu
pañstwowym, bez wiedzy
obywateli. Proszê sobie wy-
obraziæ, ¿e np. w Niemczech
przebywa i pracuje obecnie
oko³o 1,5 miliona Polaków i
tam p³ac¹ podatek dochodo-
wy, a ilu Niemców maksi-
mum liczê na kilkadziesi¹t
tysiêcy czy to mo¿na mówiæ o
jakiejkolwiek sprawiedliwo-
�ci. Opracowa³em bardzo pro-
sty wzorzec podzia³u podat-
ku dochodowego na kraj ma-
cierzysty i kraj osiedlenia, za-
le¿ny od wykszta³cenia, któ-
ry w dobie komputerów nie
sprawi³by ¿adnych trudno�ci.
Przecie¿ cz³owiek przedsta-
wia sob¹ warto�æ, która wzra-
sta wraz z jego wykszta³ce-
niem. Szanowni Czytelnicy
tak wa¿ny problem miêdzy-
narodowy jaki tu poruszam
winien posiadaæ swoj¹ defini-
cjê. Otó¿ wg mnie jest to naj-
bardziej wyrafinowana forma
wyzysku stosowana przez
pañstwa bogate wobec
pañstw biednych doby infor-
matycznej. Dla wspó³czesne-
go wyeliminowania zadra¿-
nieñ miêdzy narodami jest
proponowana konwencja
ONZ. Wspó³czesne bogate
pañstwa oprócz surowców
zabieraj¹ ludzkie mózgi bo
jak nazwaæ potrzebê zatrud-

Stargard Szczeciñski, 28.XII.2000 r.

ZARZ¥D POWIATOWY POLSKIEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM

Protest

K I E D Y  R E F E R E N D U M ?
POLSKA NIE PRZYST¥PI DO UNII EUROPEJSKIEJ!

POLSKA BÊDZIE SUWERENNYM PAÑSTWEM!
PRECZ Z UNI¥ EUROPEJSK¥!

Dokoñczenie ze strony 3

Z listów od czytelników ...

Dokoñczenie na stronie 5
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Otó¿ 4,5 miliarda lat to jest
prawie, jak to siê obecnie
utrzymuje, wiek Ziemi i ta
liczba wskazuje, ¿e promie-
niowanie 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 wszyst-
kie osobisto�ci, na autoryte-
cie których Piotr (który tak-
¿e w spotkaniu uczestniczy³),
opar³ swe wywody publiko-
wane w Polsce. By³ tam te¿
przedstawiciel Europejskiej
Agencji Atomowej z Wiednia,
który w Kosowie robi³ pomia-
ry ska¿enia gleby ZU i inny-
mi radioaktywnymi pier-
wiastkami.  Utrzymywa³ on,
¿e to promieniowanie jest
znikome i ¿e bardziej od ZU
rakotwórcze s¹ zwyk³e pa-
pierosy. Mnie za� powiedzia³
(na osobno�ci), ¿e �Pan jest
tutaj jedynym, który cokol-
wiek na ten temat rozumie�.
Ja za� wyg³osi³em referat, w
którym wskazywa³em, ¿e

mo¿liwo�æ nabawienia siê
raka, poprzez wdechniêcie
jednej drobiny (tzn. py³ku)
ZU, jest naprawdê znikome,
jako ¿e organizm posiada we-
wnêtrzne mechanizmy na-
prawy niezbyt silnych uszko-
dzeñ DNA i ¿e s³abe promie-
niowanie winno mieæ znacze-
nie uodparniaj¹ce na wiêk-
sze dawki, na co s¹ dowody
do�wiadczalne.

W czasie tej konferencji
siê okaza³o, ¿e jej uczestnicy
bior¹ (opublikowane tak¿e w
ZB) mikrozdjêcie szkód wy-
wo³anych przez py³ek nie-
zwykle radioaktywnego izo-
topu 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 kon-
ferencji, zdjêcie to zosta³o
opublikowane przez witrynê
llrc.com, z do³¹czonym ko-
mentarzem, ¿e rozpad py³ku
plutonu mo¿na wykorzystaæ
jako model dla szkód wyrz¹-
dzanych przez ZU w tkance
cz³owieka. Oznacza to, ¿e au-
torzy witryny �wpu�cili w
maliny� nie maj¹cych pojêcia
o fizyce j¹drowej �wrogów

ZU�: aby sfotografowaæ roz-
pad plutonu, autorzy zdjêcia
eksponowali film a¿ 48 go-
dzin, by podobna liczba �wy-
buchów� alfa powsta³a w mi-
kropy³ku ZU o podobnych
rozmiarach, trzeba by czekaæ
1130 lat!

Jak zauwa¿y³em, czê�æ
uczestników zaczê³a siê prze-
konywaæ do moich argumen-
tów fizyka, a ja sam zacz¹-
³em szukaæ przyczyn, dlacze-
go to do�æ ewidentne oszu-
stwo, �podrzucono� dzia³a-
czom spo³ecznym nie lubi¹-
cym (podobnie jak i ja)
NATO. Byæ mo¿e chodzi tu-
taj o odwrócenie uwagi pu-
bliczno�ci od wysokiej tok-
syczno�ci ZU jako ciê¿kiego
metalu, podobnego do o³owiu
i rtêci, który ³atwo siê zapa-
la ju¿ w temperaturze oko³o
500 stopni, wytwarzaj¹c bar-
dzo truj¹ce, trudno usuwal-
ne z organizmu tlenki. (Byæ
mo¿e te¿, poprzez o�miesze-
nie wrogów ZU, s³u¿by Im-
perium Americanum bêd¹
chcia³y �immunizowaæ� pu-
bliczno�æ, tak aby nauczy³a
siê ona bagatelizowaæ u¿ycie
przez to Imperium broni
masowego ra¿enia w nadcho-
dz¹cych �akcjach antyterro-
rystycznych� w Iraku, Syrii,
Palestynie i tak dalej.)

Wracaj¹c z Pragi odwie-
dzi³em mego wieloletniego
znajomego, który przez d³u-
gi okres czasu pracowa³ w
pañstwowych komisjach ba-
daj¹cych przyczyny wypad-
ków lotniczych. Powiedzia³
mi on rzecz, która mnie sa-
mego 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 wsku-
tek wybuchu jego paliwa, jak
to oficjalnie utrzymuj¹ w³a-
dze amerykañskie. Po prostu
silniki odrzutowe (strumie-
niowe) napêdzane s¹ naft¹,
a ta do�æ ciê¿ka frakcja ropy
naftowej po prostu nie  wy-
bucha, pali siê tylko na swej
powierzchni.  O tym wcze-
�niej nie wiedzia³em, a to
przecie¿ zmienia ca³kowicie
interpretacjê wydarzeñ 11
wrze�nia w Nowym Yorku.
Przecie¿ po uderzeniu samo-
lotu w drug¹ wie¿ê WTC, po
drugiej stronie budynku po-
jawi³a siê bardzo spektaku-
larna �kula ogniowa�, zjawi-
sko charakterystyczne w wy-

padku wybuchu benzyny, ale
niemo¿liwe do realizacji za
pomoc¹ nafty!

Ta prosta uwaga sugeru-
je, ¿e wybuch, który widzie-
li�my w drugiej wie¿y WTC,
by³ dodatkowo wzmocniony,
czy to przez ³adunek benzy-
ny umieszczony wcze�niej na
odpowiednich piêtrach, czy
te¿ wewn¹trz uderzaj¹cego
samolotu. Co wiêcej, jak ³a-
two mo¿na policzyæ, w czte-
rech ogromnych samolotach,
�porwanych� 11 wrze�nia,
by³o mniej pasa¿erów ni¿ w
jednym Airbusie 300, który
rozbi³ siê 12 listopada w No-
wym Yorku. Wszystko to
wskazuje, ¿e byæ mo¿e te �po-
rwane� samoloty, to by³y sa-

moloty zdalnie sterowane,
takie jakich obecnie jest pe³-
no w lotnictwie wojskowym.
Za� ich �za³ogi� i �pasa¿ero-
wie� to byli po prostu �za-

przysiê¿eni na �mieræ� akto-
rzy, którzy po odegraniu sce-
ny zapok³adowania, po pro-
stu siê ulotnili jeszcze na lot-
nisku. Obecnie za�, po otrzy-
maniu przez ich �rodziny�
wysokich odszkodowañ za
utratê ¿ycia, spo¿ywaj¹ s³od-
kie owoce ich �pracy� gdzie�
na pla¿ach Hawaii (b¹d�
Morza �ródziemnego). W
tym ostatnim przypadku
mieliby�my do czynienia z
prowokacj¹ na uprzednio w
�wiecie nie spotykan¹ skalê.
Istnienie takiego scenariu-
sza w stylu �techno� sugero-
wa³ by³y szef sztabu armii ro-
syjskiej, genera³ Kwaszin.
Niestety prezydent Putin,
wyra�nie 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 repre-
zentuje interesy?

Marek G³ogoczowski

nienia np. 600 000 informa-
tyków 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 do�wiadczeñ i efektów.
We�my dla przyk³adu pañ-
stwo Izrael, które moim zda-
niem modelowo sprawê roz-
wi¹za³o. Otó¿ w Gazecie Wy-
borczej z dnia 25 lipca 1996
r. w artykule �Dwa Izraele�,
w rozmowie z Urim Hupper-
tem prowadzonej przez Mi-
cha³a 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 cen-
trom religijnym, które siê
znajduj¹ na terenie Izraela.
Obywatel Izraela natomiast

je¿eli posiada �rodki mo¿e j¹
nabywaæ, zbywaæ itd. czyli
istnieje wolno�æ obrotu zie-
mi¹ 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 pañ-
stwa nominalnie co w ¿ad-
nym przypadku nie ogranicza
jej obrotu miêdzy obywatela-
mi dysponuj¹cymi tylko jed-
nym paszportem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ten sposób
rolnik Polski jak zdobêdzie
jakiekolwiek �rodki z ziem
zachodnich i pó³nocnych bê-
dzie inwestowa³ bo gwaran-
tem jego ziemi bêdzie pañ-
stwo polskie, z drugiej stro-
ny przysporzy jemu olbrzy-
mich dochodów z tytu³u za-
granicznej dzier¿awy.

(fragment wiêkszego tekstu)

Z listów od czytelników...
Dokoñczenie ze strony 4

Dokoñczenie ze strony 1

Fakty o zubo¿onym uranie
(ORAZ NAFCIE DO SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH)

Kwartalnik
KOMPENDIUM NARODOWE
Nowopowsta³e pismo dla osób o szerokim wachlarzu
zainteresowañ z dziedziny: polityki, filozofii, historii,
sztuki, literatury i muzyki, którym nie obce jest dzie-
dzictwo kulturowe naszej  Ojczyzny. Chcesz poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i ugruntowaæ warto�ci narodowe a tak¿e

polemizowaæ na naszych ³amach? Czytaj i pisz, bo-
wiem celem naszego wydawnictwa jest wzajemna
wymiana pogl¹dów na linii wydawca � czytelnik.

Pierwszy numer ju¿ w styczniu 2002 r. Wszelkie infor-
macje 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
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¿o-
ny uran oraz skutki jego za-
stosowania w technice lotni-
czej. Konferencja zosta³a zor-
ganizowana przez stowarzy-
szenie informacyjne �Res pu-
blica�.

26.11.2001
Opublikowano raport o stanie
transportu w Europie. Najgo-
rzej w raporcie wypad³a Wiel-
ka Brytania ze wzglêdu na:
najbardziej zakorkowane dro-
gi, najd³u¿szy �redni czas do-
jazdu do pracy, ceny biletów
kolejowych - jedne z najwy¿-
szych w Europie, fatalny stan
infrastruktury kolejowej.
Transport zosta³ w Wielkiej
Brytanii sprywatyzowany w
ca³o�ci w latach siedemdziesi¹-
tych za rz¹dów �¯elaznej
damy�. Od tego czasu jak to
okre�lono w komentarzu pra-
sowym po niedawnych kata-
strofach kolejowych: prywatni
w³a�ciciele d¹¿¹c do maksyma-
lizacji zysków oszczêdzaj¹ na
bezpieczeñstwie, czysto�ci itd.
Koleje brytyjskie po prywaty-
zacji sta³y siê drogie, niepunk-
tualne, niebezpieczne i brudne.

30.11.2001
Pañstwowa Komisja Wyborcza
z³o¿y³a zawiadomienie o prze-
stêpstwie naruszenia artyku-
³u 86 ustawy o wyborze prezy-
denta przez pe³nomocników
finansowych komitetów wy-
borczych: Marka Ciesielczyka,
Mariana Krzaklewskiego,
Aleksandra Kwa�niewskiego,
Andrzeja Olechowskiego i Le-
cha Wa³êsy. Zarzuca siê tym
komitetom przyjmowanie
�rodków finansowych od osób
prawnych z udzia³em kapita-
³u zagranicznego i od zak³adów
pracy chronionej. Obu czynno-
�ci zabrania ustawa. Postêpo-
wanie w tej sprawie bêdzie
prowadziæ Prokuratura Okrê-
gowa w Tarnowie, która od lu-
tego br. prowadzi sprawê nie-
legalnego finansowania kam-
panii wyborczej Mariana Krza-
klewskiego. W tej sprawie pro-
kuratura postawi³a zarzut
wydania fa³szywej opinii bie-
g³emu rewidentowi, badaj¹ce-
mu sprawozdanie komitetu
wyborczego Krzaklewskiego.

 Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych opowie-
dzia³o siê za utrzymaniem w
mocy i przestrzeganiem uk³a-
du ZSRR - USA o obronie prze-
ciwrakietowej (ABM). Za
utrzymaniem uk³adu g³osowa-
³y 84 pañstwa, 4 przeciw, 61
wstrzyma³o siê od g³osu.

01.12.2001
Przed ambasadami i konsula-
tami Republiki Federalnej
Niemiec w Krakowie, Warsza-
wie, Szczecinie i Wroc³awiu
oraz w innych pañstw s³owiañ-

skich odby³y siê pikiety i de-
monstracje przeciwko �polity-
ce w³adz niemieckich, polega-
j¹cej na rozwi¹zywaniu szkó³
z wyk³adowym jêzykiem ³u¿yc-
kim oraz przeciw narastaj¹cej
ekspansji Niemiec w Europie
�rodkowej�. Konflikt o serbo-
³u¿yck¹ szko³ê w Chró�cicy
(Crostwitz � nazwa niemiecka
po zajêciu £u¿yc) wybuch³ w
lecie br., gdy w³adze Saksonii
postanowi³y zamkn¹æ pi¹t¹
klasê tej szko³y. Szko³a w Chró-
�cicy by³a jedn¹ z 6 szkó³ z jê-
zykiem serbo³u¿yckim w
Niemczech. Gdyby podobna
sytuacja spotka³a mniejszo�æ
niemieck¹ w Polsce wrza³a by
ca³¹ niemiecka prasa, rz¹d,
parlament itd.

02.12.2001
W Warszawie, Poznaniu i £o-
dzi zorganizowano �marsz po-
parcia dla kapitalizmu�. W
Warszawie uczestniczy³o w
nim oko³o 200 osób, a w £odzi
a¿ 3. Uczestnicy domagali siê
wprowadzenia ustroju kapita-
listycznego w Polsce. Widaæ
by³o transparenty z napisami:
�Wolny rynek to dobrobyt�,
�Ni¿sze podatki, wiêksze za-
robki�, �Za progu przekrocze-

nie czeka ciê wiêzienie�, �¯y-
cie, wolno�æ, w³asno�æ�, �Kapi-
talizm to jest to�, �Moja kasa
w moich rêkach�, �Pó³ dnia
pracujê na pañstwo - zmêczo-
ny robotnik�. Marsz spotka³ siê
z protestami m³odzie¿y o po-
gl¹dach lewicowych, którzy
skandowali: ��wiat tylko dla
bogatych�, �Dzieci do fabryk�,
�Zero tolerancji dla bezrobot-
nych�, �bezrobotni na konser-
wy�, �kapitalizm uczyni ciê ro-
gaczem�. �Marsz poparcia dla
kapitalizmu� zakoñczy³ siê
odczytaniem deklaracji �Mani-
festu Kapitalistycznego� o re-

gu³ach i mo¿liwo�ciach kapita-
lizmu. Przemawia³ Janusz
Korwin -Mikke, który powie-
dzia³:  �Im wiêcej kapitalizmu
w naszym ¿yciu, tym wiêksza
nasza wolno�æ i dobrobyt. (...)
Jak mo¿na wyt³umaczyæ fakt,
¿e najwa¿niejsze wynalazki
ludzko�ci zosta³y wynalezione
i stworzone w kapitalizmie?
Odpowied� jest prosta: wol-
no�æ. [...] Celem ¿ycia jest kon-
sumpcja, celem jest import, a
nie eksport. Nie dajcie siê na-
braæ na ³zaw¹ gadaninê czer-
wonych�. Zwolennicy kapitali-
zmu przyznali równie¿ �Nagro-
dê kapitalizmu�. Do nagrody
nominowani byli m.in. Leszek
Balcerowicz, Mieczys³aw F.
Rakowski, Mieczys³aw Wil-
czek
Kapitalizm ma dwa oblicza.
Obliczem pierwszym s¹ boga-
te i technologicznie zaawanso-
wane kraje Europy Zachodniej
i USA. Drug¹ �stron¹ meda-
lu� s¹ kraje kolonialne Afryki
i Azji oraz kraje Ameryki Po-
³udniowej i �rodkowej. Bogac-
two tych pierwszych wynika z
dokonywania od XVI do po³o-
wy XX wieku brutalnej kolo-
nialnej grabie¿y tych drugich.
Gdyby�my �wziêli �redni¹�

wcale nie by³aby ona taka im-
ponuj¹ca. Przed przybyciem
Anglików do po³udniowej Azji
dzia³a³ tam wolny rynek obro-
tu towarami i kwit³a tam za-
awansowana na owe czasy pro-
dukcja przemys³owa (hutnic-
two w Indiach, tkactwo w Ben-
galu). Anglicy wszystko to
zniszczyli chamskimi, prymi-
tywnymi decyzjami admini-
stracyjnymi popartymi stoso-
waniem przemocy wojskowej
np. zakazali eksportu gotowych
wyrobów do Europy, doprowa-
dzaj¹c ca³y region do upadku
gospodarczego. St¹d kiedy�
kwitn¹cy Bengal sta³ siê obec-
nie ubogim Bangladeszem. In-
nym bardziej wspó³czesnym
przyk³adem niech bêdzie histo-
ria samolotu �Concord�, który
powsta³ we wspó³pracy angiel-
sko-francuskiej w latach sze�æ-
dziesi¹tych i by³ wówczas
znacznym osi¹gniêciem tech-
nicznym. Wszystko wró¿y³o
ogromny sukces rynkowy, linie
lotnicze z³o¿y³y znaczne zamó-
wienia.  Amerykanie chroni¹c
swojego Boeinga wydali cham-
sk¹ 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 nowin-
k¹ techniczn¹, a rz¹d amery-
kañski w miêdzyczasie  wpom-
powa³ miliardy dolarów pu-
blicznych pieniêdzy w prywat-
ne amerykañskie koncerny pro-
dukuj¹ce samoloty, które w ten
sposób zyska³y przewagê tech-
nologiczn¹. Tak wygl¹da ten
�wolny rynek� i �kapitalizm� w
praktyce. Has³a �wolnego ryn-
ku� s³u¿¹ jedynie jako broñ
ideologiczna u³atwiaj¹ca prze-
³amanie barier jakimi broni¹
siê  kraje mniej zaawansowa-
ne technologicznie.  Wiêc za co
te nominacje?

 Odby³y siê wybory samorz¹-
dowe na S³owacji. Wybory wy-
gra³a koalicja partii skupiona
wokó³ Ruchu na Rzecz Demo-
kratycznej S³owacji (HZDS) i
jej przewodnicz¹cego Vladimi-
ra Mecziara. 25% frekwencja
wyborcza i powrót Vladimira
Mecziara �wiadczy, ¿e S³owa-
cy ju¿ maj¹ do�æ prozachod-
nich �reform demokratycz-
nych� oraz efektów przystoso-
wania kraju  do NATO i UE.

04.12.2001
W s¹dzie okrêgowym w Olsz-
tynie toczy siê postêpowanie
s¹dowe wobec dwóch dzia³aczy
z lokalnego kierownictwa SLD.
Wies³aw G. rzecznik komitetu
miejskiego SLD i jednocze�nie
w³a�ciciel firmy naprawiaj¹cej
samochody odpowiada za po-
�wiadczenie nieprawdy (w do-
kumentach) i wy³udzenie (pra-
wie) piêciu tysiêcy z³otych, dru-
gim oskar¿onym o po�wiadcze-
nie nieprawdy jest Marek K �
radny powiatu (z SLD) i pre-
zes spó³dzielni mieszkaniowej
w Uniszewie, który nak³ania³
firmê budowlan¹ do wystawia-
nia zawy¿onych faktur na nie-
korzy�æ spó³dzielni.

 Józef Kwiatkowski - prezes
Stowarzyszenia Szkó³ Polskich
na Litwie �Macierz Szkolna�
wypowiedzia³ siê krytycznie o
nowym projekcie reformy
o�wiaty: �Je¿eli projekt usta-
wy zostanie przyjêty bez
uwzglêdnienia naszych propo-
zycji, �miem twierdziæ, ¿e bê-
dzie to �wiadome dzia³anie mi-
nisterstwa o�wiaty i nauki,
ukierunkowane na zag³adê
szko³y polskiej, a tak¿e innych
szkó³ mniejszo�ci narodowych
na Litwie�.

 Vaclav Klaus Marsza³ek
Sejmu Republiki Czeskiej w
przemówieniu wyg³oszonym w
Parlamencie Europejskim pro-
testowa³ przeciwko �cichemu,
pe³zaj¹cemu jednoczeniu Eu-
ropy� i dzia³aniom zmierzaj¹-
cym do tworzenia ponadnaro-
dowych instytucji europej-
skich. Zdaniem V. Klausa nie
nale¿y wykorzystywaæ tragedii
11 listopada do promowania
polityki obronnej i bezpieczeñ-
stwa europejskiego.

05.12.2001
W³adze Rosji oficjalnie powia-
domi³y o zrealizowaniu posta-
nowieñ uk³adu rozbrojeniowe-
go START-1, który zobowi¹zy-
wa³ strony do zredukowania
arsena³ów nuklearnych w ter-
minie do 5 grudnia 2001 do
1600 �rodków przenoszenia i
6 tysiêcy g³owic.

06.12.2001
 Pose³ Krzysztof Rutkowski
(Samoobrona) z³o¿y³ do komi-
sji etyki poselskiej skargê na
Tomasza Mamiñskiego (SLD)
za zwrócenie siê do austriac-
kiego dziennikarza s³owami
�heil hitler�.
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komunizmu ZSRR By³ to
okres �zimnej wojny�. Pola-
cy znale�li siê po wschodniej
stronie kurtyny i wcale nie
przestali walczyæ. O co jed-
nak toczy³ siê bój? Kto bra³
w nim udzia³? Wreszcie, kto
zwyciê¿y³? Oto zasadnicze
pytania dotycz¹ce najnow-
szej historii naszej ojczyzny.
W odpowiedzi na nie warto
powróciæ do wydarzeñ jeszcze
nie tak dawnych; do sierpnia
1980 roku, kiedy to Miêdzy-
zak³adowy Komitet Strajko-
wy formu³uje 21 postulatów.
Jak warto�æ dzie³a artystycz-
nego weryfikuje up³yw pew-
nego okresu czasu, tak my
spróbujmy zweryfikowaæ
warto�æ dzie³a, którego doko-
nali robotnicy przez wzgl¹d
na up³yw dwudziestu lat.
Zastanówmy siê nad realiza-
cj¹ ¿¹dañ, które nie trac¹
aktualno�ci do dzisiaj.
 Punkt pierwszy gwaranto-
wa³ istnienie  wolnych zwi¹z-
ków zawodowych. Czy dzi-
siejsza �Solidarno�æ� lub
OPZZ s¹ wolne? �miem w to
w¹tpiæ. Nie dostrzega siê ich
w perspektywie ogromnego
bezrobocia i masowych zwol-
nieñ. Punkt drugi: �zagwaran-
towanie prawa do strajku oraz
bezpieczeñstwa strajkuj¹cym
i osobom wspomagaj¹cym�.
Jaka jest praktyka na tym
gruncie? Odpowiedzi dostar-
czaj¹: traktowanie g³oduj¹-
cych pielêgniarek, czy liczne
fakty psychologicznego zastra-
szania pracowników. Trzeci
chce  zagwarantowania wolno-
�ci s³owa, druku i publikacji.
Czym jest jednak wolny ry-
nek? Oczywi�cie absolutyzacj¹
w³asno�ci prywatnej. Czy aby
na pewno �Rzeczpospolita�,
której 51% akcji posiada miê-
dzynarodowe konsorcjum;
�Gazeta Wyborcza�, której
w³a�ciciel spó³ka AGORA po-
wi¹zana jest osob¹ Henryki
Bochniarz  z kapitalistycznym
lobby o nazwie Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywat-
nych publikuj¹ informacje
wolne tj. obiektywne. A co na
to ich w³a�ciciele? Czy telewi-
zja (niezale¿nie od nazwy)
umo¿liwia artykulacjê intere-
sów wszystkich grup spo³ecz-
nych, czy mo¿e tworzony szum
informacyjny s³u¿y ukryciu
informacji rzeczywi�cie istot-
nych np.: ile zarabiaj¹ zagra-
niczne koncerny w Polsce (po-
wi¹zania pomiêdzy mediami,
a �wiatem polityki przedsta-

wia obficie, aczkolwiek jedno-
stronnie ksi¹¿ka Pi¹ta w³adza
autorstwa: Piotra Gabryela i
Marka Zieleniewskiego, War-
szawa 1998).
Przejd�my do punktu nr 6. �W
celu wyprowadzenia kraju z
sytuacji kryzysowej nale¿y
podawaæ pe³n¹ informacjê o
sytuacji spo³eczno-gospodar-
czej, a tak¿e umo¿liwiæ
wszystkim warstwom dysku-
sje nad programem reform�.
W Polsce nie toczy siê jeszcze
dyskusja w sprawie powstania
kryzysu; o tym kto spowodo-
wa³ dziurê bud¿etow¹ i jakie
poniós³ konsekwencje. Czy
kolejne rz¹dy nie ukrywaj¹
informacji? Gdy za� wyjdzie
na jaw, ¿e rz¹d po cichu sprze-
daje Polskê, to min. Cimosze-
wicz mówi o b³êdach technicz-
nych. 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 ekono-
miczny. ̄ ¹da siê wzrostu p³ac
odpowiednio do wzrostu cen
oraz spadku warto�ci pieni¹-
dza. Skoro mowa o finansach
to bez w¹tpienia najpewniej-
sz¹ wiedzê otrzymamy ze
��wi¹tyñ kapitalistycznej m¹-
dro�ci�, czyli Banku �wiato-
wego i Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego, a oto
i ona: �od pocz¹tku 1989 do
po³owy 1992 produkcja prze-
mys³owa spad³a w Polsce o
45%; ceny wzros³y czterdzie-
stokrotnie podczas gdy p³ace
realne zmniejszy³y siê o blisko
po³owê�. M¹dre, prawda? Re-
fleksja na temat realizacji
punktu dwunastego, czyli
�wprowadzenia zasady dobo-
ru kadry kierowniczej na za-
sadach kwalifikacji, a nie
przynale¿no�ci partyjnej� chy-
ba nie wymaga g³êbszej ana-
lizy?
 A jak ocenimy poprawê wa-
runków pracy S³u¿by Zdrowia
postulowan¹ w punkcie nr 16?
Czy zamykanie szpitali; g³odo-
we pensje; reforma Buzka,
która sprawi³a, ¿e lekarz po-
trafi przestaæ leczyæ z powodu
pustej Kasy Chorych, to jest
to o czym my�leli, lecz¹cy siê
na koszt pañstwa opiekuñcze-
go, robotnicy? P³atne urlopy
macierzyñskie przez okres
trzech lat na wychowanie
dziecka � zdecydowanie wy-
brzmiewa³ punkt osiemnasty;
sze�æ miesiêcy macierzyñskie-
go to o dwa za du¿o - stwier-

dza w³adza SLD dzisiaj. Prze-
cie¿ kraj w, którym rocznie
umiera 400 tysiêcy ludzi nie
bêdzie potrzebowa³ przysz³ych
pokoleñ! Oto logika kryj¹cego
siê pod has³ami lewicy, libera-
³a. I oto przywo³ajmy kolejne
�marzenie�: �skrócenia czasu
oczekiwania na mieszkanie�.
Czy spo³eczeñstwo w którym
50% ludzi ¿yje na minimum
socjalnym, a 15% na mini-
mum biologicznym ma czas
my�leæ nad tym, ¿e trzeba po-
my�leæ, ¿e kiedy� trzeba bê-
dzie czekaæ krócej na miesz-
kanie? No i ¿¹danie ostatnie:
�wprowadziæ wszystkie wolne
soboty od pracy�. Chocia¿ w

dobie zmasowanej propagan-
dy rynkowej brzmi to jak ¿art,
to jednak potrzeba piêciodnio-
wego 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 wal-
czyli robotnicy?
Chc¹c w pe³ni doceniæ wagê
zwyciêstwa nad komunizmem
trzeba przyjrzeæ siê jeszcze
sytuacji zak³adu,  �gdzie to siê
wszystko zaczê³o�, czyli Stocz-
ni Gdañskiej. Informacji do-
starcza lokalny miesiêcznik
�Nasze Pomorze� nr 8.  W za-
rz¹dzaj¹cej   terenami stoczni
sp. z o.o. Synergia 99 znaczne
udzia³y (pozwalaj¹ce mówiæ,
¿e Stocznia Gdynia nie jest ju¿
jedynym w³a�cicielem) uzy-
ska³y zagraniczne podmioty
gospodarcze:  Overseas Priva-
te Investments Corporation i
The Emerging Europe Fund
II, L.P. Na pytanie dlaczego
wpuszczono do Gdañska ka-
pita³ spekulacyjny z USA To-
masz Hutyra � cz³onek Stowa-
rzyszenia Akcjonariuszy
Obroñców Stoczni Gdañskiej
�Arka� stwierdza, i¿ �chodzi
tylko i wy³¹cznie o tereny po-
stoczniowe w samym centrum

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
(oczywi�cie nie �na kasê� Po-
laków) natomiast robotnicy �
bohaterowie zwyciêstwa nad
komunizmem - po prostu stra-
c¹ pracê. A co na to czo³owe
postacie strajków z lat 80 -
tych? Lech Wa³êsa zosta³ pod-
ró¿nikiem; odwiedza kraje za-
chodu, gdzie nagradzany jest
za �demokratyczn¹ transfor-
macjê� Polski. Czym jest owa
transformacja? Jak siê wyda-
je trafn¹ odpowied� formu³u-

je inny przywódca stoczniow-
ców - Andrzej Gwiazda. Na
³amach czasopisma �Obywa-
tel�, nr.2 z wiosny 2001 stwier-
dza, i¿ �na pewno stajemy siê
neokoloni¹. Kraj, który nie ma
w³asnego przemys³u i w³a-
snych banków, bo te które s¹,
s¹ w wiêkszo�ci  w³asno�ci¹ in-
nych krajów, jest koloni¹, kla-
syczn¹ koloni¹�. Jak widzimy
pupile zachodu zostaj¹ hojnie
nagradzani, natomiast ludzie
rzeczywi�cie walcz¹cy w imie-
niu ogó³u - nêdzarzami.
Trzeba wspomnieæ o tym, ¿e
przy tzw. Okr¹g³ym Stole pod-
pisano, i¿ Polska bêdzie socja-
listyczna. Zgodzono siê na to,
¿e socjalizm bêdzie humanizo-
wany, zmieniany w takim kie-
runku, aby ka¿dy cz³owiek
móg³ siê rozwijaæ, nie czuæ bie-
dy, nêdzy. Gdzie s¹ ci, którzy
tam siê podpisywali? Jeden z
nich jest prezydentem i to po-
dobno � jak siê sam chwali �
jest prezydentem wszystkich
Polaków. Dalej k³amie?
Podsumujmy nasz¹ wiedzê.
Walka jest cech¹ towarzysz¹-
c¹ ludzko�ci od zarania dzie-
jów. Walcz¹ jednostki, klasy i
narody. Cel mo¿e byæ ego-
istyczny (jednostkowy, klaso-
wy) lub ogólny (ogólnonarodo-

wy, ogólnoludzki). W powojen-
nej 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. Para-
doks: polscy robotnicy wystê-
puj¹c przeciw pañstwu, które
w ideologii mia³o im s³u¿yæ,
wznosili has³a i walczyli o so-
cjalne przywileje w pañstwie
socjalistycznym. Ale jednocze-
�nie sami ci robotnicy nie do-
strzegli, i¿ byli narzêdziem es-
tablishmentu partyjnego, pañ-
stwowego i administracyjne-
go. W�ród kategorii spo³eczno
� zawodowych jako odsetek
ludzi, którzy przynale¿¹c do
PZPR wstêpuj¹ do �Solidarno-
�ci� znajdowali siê: kierowni-
cy i specjali�ci � 55%; techni-
cy � 65%; pracownicy biurowi
� 33%; wykwalifikowani ro-
botnicy � 76%; ch³opi i ch³opi
� robotnicy � 16%. 51,7% dy-
rektorów i kierowników oraz
68,2% cz³onków wolnych za-
wodów znajdowa³o siê w
zwi¹zku reprezentuj¹cym ro-
botników. Wykszta³conym, z
wysokimi aspiracjami skost-
nia³e struktury pañstwa
utrudnia³y awans i karierê
(zob. praca: Polacy� 95, IfiS
PAN, Warszawa 1998). Sytu-
acja miêdzynarodowa wska-
zuj¹ca na stopniowy upadek
ZSRR sprzyja³a zmianom
uk³adu.  Polscy robotnicy po-
mogli wiêc � panom Szmaj-
dziñskim, Millerom, tym któ-
rym tak samo dobrze w Niem-
czech jak i w Polsce, Kwa-
�niewskim � by³ym cz³onkom
KC PZPR, Balcerowiczom i
innym � staæ siê w³a�ciciela-
mi, lud�mi ¿yj¹cymi z wyzy-
sku klasy robotniczej.
Obroñcy stali siê wyzyskiwa-
czami. (Zob. bajkê Ezopa o
wilku i owcach). Robotnicy
polscy i tê bitwê przegrali.
Ale wojna trwa! Kolejne bi-
twy przed nami! Zrozumienie
tego, co siê sta³o wymaga
postawienia kolejnych ¿¹-
dañ; tym razem samym so-
bie. Robotnicy lub szerzej
wszystkie ofiary kapitalizmu
musz¹ jednoczyæ siê w opar-
ciu o nowy program; zacz¹æ
walkê wreszcie w imieniu
swoim i swoich dzieci! Ko-
nieczno�æ taka jest bez-
wzglêdna, gdy¿ dzisiejsi
w³adcy Polski   my�l¹ tylko
o sobie, a system ideologicz-
no � propagandowy tym ra-
zem ca³¹ par¹ stoi po ich
stronie.

Gdañsk, 2001-12-07

Gracjan Cimek

Walka wci¹¿ trwa...
Dokoñczenie ze strony 1
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Zgodnie ze wcze�niejszy-
mi zapowiedziami rz¹d
zamierza zlikwidowaæ

szereg urzêdów centralnych i
agend, a tak¿e zmniejszyæ li-
czê osób zatrudnionych w ad-
ministracji rz¹dowej. Powy¿-

sze zapewnienia spotka³y siê
z do�æ du¿ym entuzjazmem
wiêkszo�ci Polaków, którzy
od d³u¿szego czasu domaga-
j¹ siê odbiurokratyzowania
dzia³alno�ci 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 admini-
stracji rz¹dowej zgodnie z
danymi GUS-u pracuje a¿
143 tysi¹ce osób. O tym, ¿e
ilo�æ urzêdników nie ma prze-
³o¿enia na jako�æ pracy admi-
nistracji, mo¿e za�wiadczyæ
ka¿dy, kto mia³ okazjê �prze-
koczowaæ� kilka godzin na
korytarzach danego urzêdu,
licz¹c na pozytywne rozpa-
trzenie nie cierpi¹cej zw³oki
sprawy.

Jednak¿e s³owa, które wy-
wo³a³y zadowolenie na twa-
rzach Polaków, spotka³y siê z
dezaprobat¹ i niezadowole-
niem przedstawicieli Unii
Europejskiej. Najlepszym
tego dowodem mo¿e byæ sta-
nowisko Komisji Europej-
skiej, która w ostatnim rapor-
cie stwierdzi³a, ze liczba
urzêdników w Polsce jest nie
wystarczaj¹ca. Zdaniem unij-
nych biurokratów, polski rz¹d
nie tylko nie powinien redu-
kowaæ istniej¹cych ju¿ eta-
tów, ale musi siê przygotowaæ
na utworzenie nowych urzê-
dów, w ramach dostosowañ
do Unii Europejskiej min.
Urzêdu Rejestracji Wyrobów
Leczniczych, Inspekcji Jako-
�ci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych.

Naciski UE nie powinny
nikogo dziwiæ je�li porówna-
my liczbê urzêdników w Pol-
sce i poszczególnych krajach
piêtnastki. Zgodnie z danymi

G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego na tysi¹c miesz-
kañców w poszczególnych
krajach przypada nastêpuj¹-
ca liczba urzêdników : - w
Polsce wynosi ona 19 osób -
w Niemczech 39 osób - w Bel-

gii 100
osób Zgod-
nie z po-
wy¿szymi
l i c z b a m i
jasno wy-
nika, ze
l i c z b a
u r z ê d n i -
ków 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 zi�ciæ
s³owa Romano Prodiego, któ-
ry swego czasu stwierdzi³, ¿e
w Polsce potrzeba dodatko-
wych 100 tysiêcy etatów

ZIEMIO POLSKA,
ZIEMIO CZARNA,

ZIEMIO PRZEBOGATA,
CZEMU DARY TWOJE ZIEMIO

MARNUJ¥ POLACY

CZEMU KRADN¥,
CZEMU K£AMI¥

CZEMU NISZCZ¥ BRATA,
GDZIE JEST HONOR DZIECI

TWOICH

GDZIE GODNO�Æ POLAKA ?
ZIEMIO UKOCHANA,

ZIEMIO NIESZCZÊ�LIWA

Potrzeba wiêcej urzêdników
urzêdniczych, tak by wszyst-
ko poprawnie funkcjonowa³o.

 Ca³¹ sprawê dobrze podsu-
mowuje wypowied� Jana Pa-
stwy szefa Urzêdu S³u¿by Cy-
wilnej, wypowiedziane w pro-
gramie Euroexpress � Je¿eli
bêdzie potrzeba wiêcej pieniê-
dzy na dziedziny, które s¹ bez-
po�rednio zwi¹zane z wej-
�ciem Polski do Unii Europej-
skiej(stworzenie wiêkszej licz-
by etatów- red.), to z pewno-
�ci¹, choæ z wielkim trudem,
rz¹d te pieni¹dze znajdzie�.
No có¿, choæ dla rencistów
i bezrobotnych nie ma ¿ad-
nych �rodków pieniê¿-
nych, to znajd¹ siê one za-
wsze na dostosowanie Pol-
ski do dyktatu Unii Euro-
pejskiej.

 Tomasz Rogowski � Inne
Strony Integracji
(przedruk z http://www.inne-
strony.pl/?isi=xi712).

DAJ NAM CHLEBA

OD KTÓREGO

ROZUMU PRZYBYWA

DAJ NAM MLEKA

KTÓRE SPRAWI,
¯E ZNÓW POLSKA

BÊDZIE - ZDROWA,
SILNA, DUMNA,
BRYLANTOWA.

EL¯BIETA ZIEMECKA

Z TOMIKU �BOGU I OJCZY�NIE�
LUBLIN 2001

ZIEMIO POLSKA

Dotar³a do mnie infor-
macja, ¿e trwaj¹ za-
awansowane rozmo-

wy dotycz¹ce sprzeda¿y war-
szawskich wodoci¹gów. Z
rozmów wycofa³a siê firma
brytyjska, a pozosta³a fran-
cuska. Nazwa tej firmy
prawdopodobnie brzmi �De
Gramound�. Firma brytyj-
ska ju¿ zakupi³a wodoci¹gi
na S³owacji i podpisa³a umo-
wy z polskimi miastami
przygranicznymi na zaopa-
trywanie ich w wodê trans-
portowan¹ ze S³owacji.

S³owacy sprzeda¿ wodo-
ci¹gów obwarowali licznymi

warunkami np. dotycz¹cymi
wdro¿enia nowych technologii
uzdatniania wody poprzez
sch³adzanie i natlenianie (bez
stosowania chlorowania). Nie
wiadomo czy podobne warun-
ki zostan¹ zawarte w umowie
dotycz¹cej Warszawy. Nawet
je�li tak, (a zanosi siê ¿e nie!)
to Francuzi przejm¹ bez inwe-
stycji przedsiêbiorstwo, które
zapewni im monopol, a tym
samym dyktowanie niczym
nie ograniczonych cen za
wodê.

Jestem ciekawy kiedy pol-
skojêzyczne elity rz¹dz¹ce
wystawi¹ na sprzeda¿ Wawel.

(A.Z.)

Kiedy sprzedacie  Wis³ê lub Wawel?


