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Rozmowa  z przewodnicz¹-
cym Boles³awem Tejkowskim
w areszcie �ledczym w Byd-
goszczy w dniu 9 lutego 2002
roku. Rozmowê przeprowa-
dzono  przy u¿yciu s³uchawek
telefonicznych,  przez szybê
oddzielaj¹c¹ przewodnicz¹ce-
go od prowadz¹cej rozmowê
redaktor Barbary Krygier.
B.K.: Panie przewodnicz¹cy,
g³upio siê czujê za t¹ szyb¹,
mia³am nadziejê, ¿e si¹dzie-
my przy stoliku i porozma-
wiamy przy jakiej� kawie, ale
tylko na takie spotkanie  mi
wreszcie pozwolono, po sze-
�ciu tygodniach oczekiwania.
B.T.: Niech siê Pani nie przej-
muje, mnie siê to wydaje na-
wet dosyæ �mieszne.
B.K.: Przede wszystkim, pro-
szê mi powiedzieæ jak siê Pan
czuje po 50-ciu dniach poby-
tu w areszcie?

B.T. Fizycznie czujê siê w
miarê dobrze, chocia¿ oczywi-
�cie trochê schud³em .Bardzo
dotkliwe jest to, ¿e nie mam
¿adnych informacji, nic tu do
mnie nie dociera, jestem kom-
pletnie odizolowany. Najbar-
dziej jednak doskwiera mi
poczucie straty czasu .
B.K.: No, a czy docieraj¹ tu
jakie� gazety, czy jest dostêp
do telewizora?
B.T.: Gazety, oczywi�cie nie,
ale jest tu jeden �przechodni�
telewizor, który wêdruje z celi
do celi. My (to znaczy czterej
mieszkañcy celi, w której je-
stem) mieli�my akurat szczê-
�cie bo nam siê trafi³ w dniu
otwarcia Olimpiady zimowej,
a w³a�ciwie to by³a noc. Oczy-
wi�cie ogl¹dali�my do rana.
B. K. Jak wiadomo zosta³ Pan
zabrany z lokalu Zarz¹du

�Gwiazdka� w areszcie
Ostatnio mia³em mo¿no�æ
my�leæ du¿o o sytuacji Polski
przez ca³y d³ugi okres �wi¹-
teczny, zosta³em bowiem 20
grudnia 2001 roku areszto-
wany na 3 miesi¹ce. Wigiliê,
�wiêta i Sylwestra, Nowy
Rok i karnawa³ spêdzi³em w
Areszcie �ledczym w Warsza-
wie, a potem w Bydgoszczy.

Aresztowano mnie postano-
wieniem S¹du Rejonowego w
Bydgoszczy tylko za niepod-
jêcie na poczcie wezwania na
rozprawê s¹dow¹ odbywaj¹-
c¹ siê 18 pa�dziernika 2001
roku. By³em w tym okresie
poza Warszaw¹ i o wezwaniu
nie wiedzia³em. Kiedy wróci-

³em, nie zasta³em ju¿ wezwa-
nia na poczcie.

Dlaczego wiêc S¹d aresz-
towa³ mnie za to na tak d³u-
go i to na okres d³ugich i piêk-
nych �wi¹t, uzasadniaj¹c to
konieczno�ci¹ szybkiego do-
prowadzenia mnie na rozpra-
wê?! A przecie¿ wiadomo, ¿e
S¹dy wtedy nie pracuj¹ przy-
najmniej do po³owy stycznia.
Poza tym nie by³o potrzeby
doprowadzenia mnie na roz-
prawê, bowiem nie ukrywam
siê, jestem osob¹ publiczn¹ �
przewodnicz¹cym partii poli-
tycznej, która regularnie
uczestniczy w wyborach do
Sejmu.

O co wiêc tutaj chodzi?
Chodzi o represjonowanie,
zastraszanie i kompromito-
wanie mnie oraz Polskiej
Wspólnoty Narodowej jako
partii politycznej. Sprawa ta
ci¹gnie siê od wyborów do
Sejmu w 1997 roku. Okrêgo-
wa Komisja Wyborcza w Byd-
goszczy nie zarejestrowa³a
naszych kandydatów na po-
s³ów, bowiem z³o¿one podpi-
sy poparcia okaza³y siê czê-
�ciowo b³êdne. Jest to nor-
malne, poniewa¿ podpisy
zbieraj¹ ró¿ni ludzie i mog¹
siê myliæ, b¹d� nawet celowo
podrzucaæ fa³szywki. Od tego
jest Okrêgowa Komisja Wy-

 �Je¿eli pozostawicie polity-
kom przekonanie polskiego
spo³eczeñstwa o konieczno�ci
integracji, ryzykujecie znacz¹-
ce obni¿enie warto�ci w³asnych
inwestycji�. Tak ostrzega³ za-
granicznych inwestorów Dule-
ep Aluwihare z polskiej filii fir-
my Andersen na spotkaniu
zorganizowanym w po³owie
grudnia ub. r. przez Francusk¹
Izbê Przemys³owo - Handlow¹
w Polsce - poda³a �Rzeczpospo-
lita�.
 Wed³ug niego nastroje euro-
sceptyczne s¹ w Polsce coraz
powszechniejsze. �Je¿eli z po-
wodu fiaska referendum Pol-
ska nie przyst¹pi do UE w
pierwszej grupie kandydatów,
czyli w 2004 roku, istotnie
zmniejszy siê warto�æ prowa-
dzonych tu inwestycji. Dlate-
go francuski biznes powinien
wspieraæ proeuropejskie lobby
i wspó³pracowaæ w tej mierze
z rz¹dem.� - powiedzia³ Aluwi-
hare.

 Fakt ten jest potwierdzeniem
braku suwerenno�ci gospodar-
czej Polski, zaprzepaszczonej z
chwil¹ wyprzeda¿y strategicz-
nych dzia³ów gospodarki w
rêce zachodnioeuropejskiego
kapita³u - banków, telekomu-
nikacji, energetyki itd. lub zbyt
³atwego dostêpu do innych
bran¿ np. w handlu (supermar-
kety). A¿ po³owê wszystkich
dóbr i us³ug wytwarzaj¹ przed-
siêbiorstwa bêd¹ce faktycznie
filiami zagranicznych.
 Najwa¿niejsze jednak jest to,
¿e obcy kapita³ jest tu wystar-
czaj¹co silny, aby np. kszta³to-
waæ opiniê publiczn¹, op³acaæ
partie polityczne oraz promo-
waæ integracjê z Uni¹, na któ-
rej w³a�nie on najwiêcej sko-
rzysta. Ubezw³asnowolniona
gospodarczo i politycznie Pol-
ska stanie siê jedynie peryfe-
ryjnym, eksploatowanym go-

Tu¿ przed niedawn¹ wizyt¹
przedstawicieli rz¹du RP w
Moskwie uwagê opinii pu-
blicznej skupi³ problem do-
staw gazu oraz polityki ener-
getycznej kraju. Jednym z
kulminacyjnych punktów
dyskusji by³a debata, jaka
odby³a siê w telewizji publicz-
nej w styczniu br. z udzia³em
przedstawicieli partii sejmo-
wych oraz cz³onków obecne-
go i poprzedniego rz¹du.

G³ównym elementem dys-
kusji by³a sprawa alterna-
tywnego �ród³a dostaw gazu,
w szczególno�ci umowy z Nor-

wegami. Uczestnicz¹cy w
dyskusji przedstawiciele po-
przedniego rz¹du, tacy jak
Jan Maria Rokita (poprzed-
nio UW, SKL-AWS, a obecnie
Platforma Obywatelska),
chwalili tê zawart¹ przez
rz¹d J. Buzka umowê. Jedy-
nym argumentem jaki mogli
oni zaprezentowaæ by³o to, ¿e
alternatywny ruroci¹g z Nor-
wegii zwiêkszy bezpieczeñ-
stwo energetyczne kraju. Jed-
nak nie jest to do koñca praw-
da.
Przedstawiciele obecnego
rz¹du argumentowali, ¿e

umowa z Norwegami nie jest
korzystna bo skandynawski
gaz bêdzie dwa razy dro¿szy
od pochodz¹cego z Rosji. Jest
to argument wa¿ny z uwagi
na g³êbokie udrêczenie ogó³u
spo³eczeñstwa wprowadzony-
mi do tej pory podwy¿kami i
ogromnym wzrostem kosztów
utrzymania. W trakcie dys-
kusji mimochodem zosta³a
przedstawiona struktura
kosztów gazu w zale¿no�ci od
�ród³a pochodzenia. Otó¿ naj-
tañszy jest gaz krajowy, da-
lej w kolejno�ci jest gaz rosyj-
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zamiast �Z  NArodowej  trybuny...�
partii bez udzielenia zgody na
zaopatrzenie siê w niezbêdne
rzeczy osobiste. Jak Pan so-
bie radzi z jedn¹ zmian¹ bie-
lizny, przez b¹d� co  b¹d�
kilka tygodni ?
B.T.: Kiedy mnie zabierano,
poprosi³em policjantów o
mo¿liwo�æ wst¹pienia do
domu (by³o to po drodze do
komisariatu), abym móg³
wzi¹æ niezbêdne przedmioty
do higieny osobistej i zmia-
nê bielizny. Niestety nie by³o
na to zgody. W tej sytuacji,
aby od�wie¿yæ bieliznê, po-
¿yczam grza³kê od jednego
z wspó³wiê�niów, podgrze-
wam wodê, robiê przepierkê,
a nastêpnie czekam,   a¿ bie-
lizna wyschnie na kaloryfe-
rze. Nie trudno siê domy�liæ,
¿e w tym czasie mam na so-
bie tylko marynarkê. Muszê
przyznaæ, ¿e nie jest to zbyt
przyjemne.
B.K.: Czy takie warunki po-
bytu w areszcie nie dopingu-
j¹ Pana do usilnych starañ
o uchylenie aresztu. Prze-
cie¿ mo¿na pisaæ wnioski o
zwolnienie?
B.T. Ale¿ oczywi�cie! W ci¹-
gu tych piêædziesiêciu dwu
dni wyst¹pi³em z czterema
wnioskami o zwolnienie do
S¹du Rejonowego w Byd-
goszczy i z trzema do Mini-
stra Sprawiedliwo�ci. Do-
tychczas otrzyma³em trzy
odpowiedzi odmowne z tu-
tejszego s¹du i dwie odpo-
wiedzi odmowne od Ministra
Sprawiedliwo�ci.
B.K.: No tak. Zirytowa³o
nas, a tak¿e roz�mieszy³o, ¿e
odpowied� odmowna z Mini-
sterstwa Sprawiedliwo�ci
przysz³a na Pana adres do-
mowy w Warszawie. Mo¿e to
ta trzecia odpowied�  Ale
rzecz najwa¿niejsza, czy
otrzyma³ Pan adwokata z
urzêdu i czy nawi¹za³ on z
Panem kontakt?
B. T.: Zrz¹dzeniem losu, ad-
wokat z urzêdu okaza³ siê
kompetentny i zorientowa³
siê od razu w pozaprawnych
aspektach sprawy. On rów-
nie¿ na samym pocz¹tku pi-
sa³ wniosek o uchylenie
aresztu, równie¿ za³atwiony
odmownie. By³ u mnie w
ostatni czwartek i przedsta-
wi³ mi swoje stanowisko,
które przygotowa³ na roz-
prawê. Rozprawa ma siê
odbyæ w najbli¿szy ponie-
dzia³ek 11 lutego. Jestem
dobrej my�li .  Adwokat
twierdzi, ¿e oczywi�cie nie
ma podstaw do przetrzymy-

wania mnie. Nie ma te¿ pod-
staw do oskar¿enia. Powi-
nienem byæ niezw³ocznie
zwolniony.
B.K.: Oczywi�cie! A czy do-
tar³o do Pana, ¿e jest wiele
interwencji w sprawie Pana
zwolnienia z kraju i z zagra-
nicy. Szczególnie oburzone
s¹ �rodowiska uczestnicz¹-
ce we wspó³pracy s³owiañ-
skiej w Rosji, Czechach.
Ukrainie i Bia³orusi. By³y
nawet interwencje w Amba-
sadzie RP w Berlinie?
B.T.: Tak? Sk¹d¿e mam wie-
dzieæ? Przecie¿ mówi³em
Pani, ¿e nic do mnie nie do-
ciera, jestem kompletnie izo-
lowany. Ale naturalnie bar-
dzo siê cieszê, jestem wzru-
szony, to bardzo radosne
wiadomo�ci. Proszê serdecz-
nie podziêkowaæ wszystkim.
B.K.:  Wrócê jeszcze do
spraw bytowych, bo wygl¹-
da to wrêcz nieprawdopo-
dobnie. Wydaje mi siê to
dziwne, ¿e nie uzyska³ Pan
jakiego� talonu na ¿ywno�æ,
na odzie¿. Wszyscy przyja-
ciele z Warszawy chc¹ jako�
pomóc, ale nic siê nie da do-
starczyæ bez specjalnego ze-
zwolenia. Robili�my takie
próby jeszcze na Rakowiec-
kiej w Warszawie.
B.T.: Rzecz wygl¹da w ten
sposób, ¿e o taki talon ja
muszê siê staraæ, to jest pi-
saæ pro�bê o zgodê i oczywi-
�cie czekaæ kilka tygodni.
Zanim dosta³em zgodê na
talon w wiêzieniu w Warsza-
wie, przeniesiono mnie do
Bydgoszczy. Tu za�, zanim
dostanê zgodê, mam nadzie-
jê byæ wypuszczony.
B.K. Przepraszam za w�cib-
skie pytania, ale w takim ra-
zie w czym Pan �pi? Domy-
�lam siê, ¿e nie ma Pan pi-
d¿amy.
B.T.: Oczywi�cie �piê w tej
samej, jednej jedynej bieli�-
nie, a jak by³y mrozy w War-
szawie, na Rakowieckiej
musia³em spaæ w garnitu-
rze, ¿eby nie zmarzn¹æ.
B.K.: A jak siê odnosi do
Pana tutejszy �personel�?
B.T.: Muszê przyznaæ, ¿e nie
najgorzej. S¹ do�æ uprzejmi.
O wiele gorzej by³o w War-
szawie, na Rakowieckiej.
Nie przesadzê, je¿eli po-
wiem, ¿e tam zachowywali
siê po chamsku.
B.K.: Spêdzi³ Pan na Rako-
wieckiej �wiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Jak to by³o?
B.T.: W wigiliê dostali�my
na kolacjê bardzo dobre �le-
dzie i dobry barszcz. Jeden

ze wspó³lokatorów naszej
celi  mia³ op³atek. Podzieli-
li�my siê. By³o smutno. To
wszystko.
B.K.: Stra¿nik daje znaæ, ¿e
mamy koñczyæ. Dziêkujê

bardzo za rozmowê. Bêdzie-
my trzymaæ kciuki jedena-
stego i mam nadziejê, ¿e ju¿
nied³ugo bêdziemy mogli po-
rozmawiaæ w bardziej kom-

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej
Aleksander Kwa�niewski

Szanowny Panie Prezydencie

Pan i Pañski rz¹d oraz Wasi parlamen-
tarzy�ci lubi¹ du¿o mówiæ o naruszaniu
praw cz³owieka w innych krajach.

Jednak¿e Pan i Pañscy koledzy ca³ko-
wicie nie zauwa¿acie jak powa¿nie naru-
szane s¹ prawa cz³owieka w Waszym w³a-
snym Kraju. Autentyczni Polacy � S³owia-
nie s¹ wygnañcami u siebie w domu.

W zesz³ym roku zosta³ aresztowany i
znajduje siê w wiêzieniu Przewodnicz¹cy
Polskiego Komitetu S³owiañskiego, cz³onek
Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskie-
go Boles³aw Tejkowski. Jego, znanego dzia-
³acza s³owiañskiego, aresztowano za prze-
konania, które on konsekwentnie propagu-
je.

Aresztowanie Boles³awa Tejkowskiego jest
�wiadectwem, ¿e w Polsce Polacy � S³owianie
znale�li siê pod kolonialnym jarzmem ludzi
nosz¹cych tylko polskie nazwiska i nie maj¹-
cych nic wspólnego ze s³owiañsko�ci¹.

Jest to �wiadectwem, ¿e w Polsce nie ma
demokracji, ani wolno�ci, ani praw cz³owie-
ka!

Protestujemy w zwi¹zku z naruszaniem
praw cz³owieka i ¿¹damy niezw³ocznego uwol-
nienia z wiêzienia znanego geopolityka i dzia-
³acza politycznego Boles³awa Tejkowskiego.

Z powa¿aniem

Przewodnicz¹cy Bia³oruskiego
Komitetu S³owiañskiego
Deputowany parlamentu Bia³orusi
Siergiej Kostjan

Dokoñczenie ze strony 1 fortowych warunkach. Do
zobaczenia wkrótce!
B.T.: Bardzo dziêkujê za od-
wiedziny.
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borcza, by to sprawdzi³a i
albo zarejestrowa³a kandyda-
tów na pos³ów albo nie. I na
tym koniec.  Natomiast
oskar¿anie mnie jako prze-
bywaj¹cego w Warszawie
przewodnicz¹cego Polskiej
Wspólnoty Narodowej o fa³-
szowanie podpisów w Byd-
goszczy jest zupe³nym ab-
surdem. Prokuratura Rejo-
nowa w Bydgoszczy w oso-
bie Andrzeja Milewskiego
oskar¿y³a mnie o to na pod-
stawie donosu.

Postawienie mnie przed
S¹dem i aresztowanie za
nieobecno�æ na rozprawie
s¹dowej jest bez w¹tpienia
represywn¹ metod¹ psy-
chicznego znêcania siê. Jest
to bezprawne utrudnianie
dzia³alno�ci legalnej partii
politycznej, poprzez izolowa-
nie przewodnicz¹cego od ¿y-
cia politycznego i sugerowa-
nie w �rodkach masowego
przekazu, ¿e jest on fa³sze-
rzem i przestêpc¹. Najdziw-
niejsze jest jednak to, ¿e tyl-
ko dzia³acze Polskiej Wspól-
noty Narodowej s¹ oskar¿a-
ni przez Prokuraturê i sta-
wiani przed S¹dem za rze-
kome fa³szowanie podpisów
poparcia. ¯adnej z pozosta-
³ych partii nie stawia siê
takiego zarzutu. A wiadomo
przecie¿, ¿e wszystkie par-
tie zbieraj¹ podpisy popar-
cia w taki sam sposób i
wszêdzie zdarzaj¹ siê b³êdy.
Zatem mój proces bydgoski
jest bezprawnym wykorzy-
stywaniem wymiaru spra-
wiedliwo�ci � Prokuratury i
S¹du do rozgrywek politycz-
nych i wypierania z rynku
politycznego.
Dlatego aresztowanie mnie
nie by³o ¿adn¹ konieczno-
�ci¹ aby zapewniæ moj¹
obecno�æ na procesie. Jest to
zwyk³e nêkanie i poniewie-
ranie, o czym �wiadczy osa-
dzenie mnie w wiêzieniu
w³a�nie na �wiêta oraz d³u-
gie przetrzymywanie. Kiedy
przebywa³em na wolno�ci,
S¹dowi spieszy³o siê z prze-
prowadzaniem rozpraw.
Kiedy zosta³em uwiêziony,
S¹dowi przesta³o siê spie-
szyæ i zacz¹³ celowo odwle-
kaæ procedurê s¹dow¹. Jest
to zreszt¹ powszechna prak-
tyka s¹downictwa w Polsce.
Na moj¹ pro�bê o zwolnie-

nie z aresztu, wystosowan¹
27 grudnia ubieg³ego roku,
a potem powtarzan¹ 3 razy
w okresie stycznia, S¹d
utrzyma³ w mocy aresztowa-
nie mnie na 3 miesi¹ce,
uniemo¿liwiaj¹c mi obronê z
wolnej stopy.

Rozprawa s¹dowa, na
któr¹ doprowadzono mnie z
wiêzienia w kajdankach,
odby³a siê dopiero 11 lutego
br. By³a kompromitacj¹ bez-
podstawnego oskar¿enia.
Decyzj¹ S¹du, najpewniej
na skutek licznych inter-
wencji krajowych i zagra-
nicznych, po 54 dniach prze-
bywania w areszcie zosta-
³em zwolniony.

W Areszcie �ledczym w
Warszawie przebywa³em 5
dni w czteroosobowej ciasnej
i ciemnej celi, o�wietlanej
ca³y dzieñ �wiat³em elek-
trycznym. By³o w niej zim-
no i trudno by³o zasn¹æ, po-
mimo spania w kompletnym
ubraniu. W pierwszym dniu
pobytu wychowawca pytaj¹-
cy o przyczyny aresztowa-
nia, o�wiadczy³, ¿e od 1990
roku nie ma w Polsce wiê�-
niów politycznych i ¿e je-
stem wiê�niem kryminal-
nym. W drugim dniu poby-
tu wychowawca ostrzeg³, ¿e
w razie próby bicia mnie
mam alarmowaæ, bowiem w
celach umieszcza siê razem
ró¿nych ludzi ze wzglêdu na
przepe³nienie wiêzienia. Nie
mogê te¿ liczyæ na papier do
pisania, bo papier kosztuje.
W Wigiliê 24 grudnia odmó-
wiono mi przyjêcia listu do
S¹du Rejonowego w Byd-
goszczy. Nastêpnie przenie-
siono mnie do nieco lepszej
czteroosobowej celi i znowu
ostrze¿ono o mo¿liwo�ci po-
bicia mnie, bo �to siê zda-
rza�. Na szczê�cie nic takie-
go nie mia³o miejsca. Nie-
którzy wiê�niowie poznawa-
li mnie, nazywaj¹c politycz-
nym. Pomimo przyjêcia mo-
jego listu do adwokata, nie
zosta³ on wys³any. Na po-
rz¹dku dziennym by³o od-
mawianie wiê�niom wszel-
kich leków, których nie by³o
z braku pieniêdzy. W mojej
celi chory na serce cz³owiek
le¿a³ omdla³y i czeka³ na le-
karza 35 minut. Dosta³ dwie
tabletki na obni¿enie bardzo
wysokiego ci�nienia i z³ago-
dzenie arytmii serca. Dal-

szych tabletek mu odmówio-
no z braku leków. Wcze�niej
w innej celi chory na padacz-
kê spad³ z piêtrowego ³ó¿ka,
bij¹c przez d³u¿szy czas g³o-
w¹ o pod³ogê. A w ogóle i
chorym i zdrowym trudno
spaæ w nocy, bowiem co 1,5
godziny zapalane jest na kil-
ka sekund �wiat³o dla kon-
troli. Ponadto w celach loku-
je siê pal¹cych z niepal¹cy-
mi, co jest dla tych ostatnich
nie do wytrzymania.

W dniu 16 stycznia br.
konwojem policyjnym prze-
wieziono mnie do Aresztu
�ledczego w Bydgoszczy.
Najpierw w warszawskim
wiêzieniu na Rakowieckiej z
11 osobami oczekiwa³em na
transport w ciasnym po-
mieszczeniu na stoj¹co od
godz. 700 do 830. Potem prze-
wieziono mnie wraz z inny-
mi wiê�niami do wiêzienia
w Warszawie, gdzie z ponad
30 osobami oczekiwa³em na
stoj¹co do godz. 1100 na dal-
szy transport. Nastêpnie w
godzinach od 1100 do 1430

zosta³em przewieziony do
wiêzienia w £odzi. Trans-
port odbywa³ siê zimnym
obudowanym samochodem,
przegrodzonym wzd³u¿ na
dwie czê�ci mieszcz¹ce po 11
wiê�niów. Siedzia³o siê w
ciasnocie na w¹skich ³aw-
kach z kolanami miêdzy no-
gami wiê�nia siedz¹cego
naprzeciw. W £odzi w zim-
nym pomieszczeniu, w gru-
pie ponad 30 osób oczekiwa-
³em na stoj¹co od godz. 1430

do 1600 na dalszy transport.
Wreszcie w godzinach 1600

do 1930 w bardzo zimnej fur-
gonetce ju¿ tylko w trzy oso-
by zosta³em przewieziony do
Aresztu �ledczego w Byd-
goszczy. By³em zmarzniêty i
przeziêbiony. Jedynym po¿y-
wieniem przez ca³y dzieñ by³
g³odowy suchy prowiant bez
picia. Piæ mo¿na by³o tylko
zimn¹ wodê w ubikacji wiê-
ziennej w £odzi.

W Bydgoszczy umieszczo-
no mnie w 10-osobowej celi,
z której nastêpnego dnia po
po³udniu zosta³em przenie-
siony do celi 4-osobowej.
Przyjmuj¹cy mnie oddzia³o-
wy pyta³, czy w tej du¿ej celi
nie zosta³em pobity, bo zda-
rzaj¹ siê tutaj takie wypad-
ki. Na szczê�cie nie zdarzy-
³o siê nic takiego. W bydgo-

skim wiêzieniu równie¿ by-
³em poznawany przez nie-
których wiê�niów jako poli-
tyczny. Wiêzienne warunki
sanitarne by³y prymitywne.
Wyposa¿eniem celi  by³a
umywalka tylko z zimn¹
wod¹ i muszla klozetowa z
nik³¹ zas³on¹ lub niepe³n¹
obudow¹. Spa³o siê pod dwo-
ma brudnymi kocami. Pra-
nie jedynej  koszuli i jedy-
nych slipów oraz skarpetek
robi³em w zimnej wodzie,
siedz¹c wtedy tylko w
spodniach, butach i mary-
narce. Te niehigieniczne wa-
runki ³agodzi³a cotygodnio-
wa k¹piel pod prysznicem.

Na takie fatalne warun-
ki aresztów �ledczych nara-
¿eni s¹ czêsto ludzie niewin-
ni, bo tylko oskar¿eni, a nie
os¹dzeni i skazani. Wielu z
nich jest potem uniewinnia-
nych w trakcie rozpraw s¹-
dowych. Zatem tak nieludz-
kie i pogardliwe traktowa-
nie ludzi przed udowodnie-
niem im winy jest haniebne
i nie maj¹ce nic wspólnego
z demokracj¹ i prawami
cz³owieka. Jest to kompro-
mitacja Policji, S³u¿by Wiê-
ziennej, Prokuratur i S¹dów.
Odnosi siê wra¿enie, jakby
Prokuratury i S¹dy nie s³u-
¿y³y sprawiedliwo�ci, a by³y
narzêdziem represji, zastra-
szania i  ³amania ludzi.
�wiadczy o tym wzmo¿ona
akcja aresztowañ za nic albo
za byle co. Siedz¹ wiêc lu-
dzie miesi¹cami i latami,
czekaj¹c na nie odbywaj¹ce
siê rozprawy s¹dowe za nie
zap³acenie w terminie ali-
mentów czy rat za zakupio-
ne towary. Najbardziej
krzywdz¹ce s¹ aresztowania
ludzi pomówionych przez
kogo� o dokonanie jakiego�
przestêpstwa. S¹ to najczê-
�ciej niewinne ofiary fa³szy-
wych donosicieli, nierzadko
namówionych do z³o¿enia
fa³szywych zeznañ. Proku-
ratura, zamiast sprawdzaæ
donosy, zamiast nawet kie-
rowaæ oskar¿enie do S¹du,
ale z pozostawieniem oskar-
¿onego na wolno�ci, aresztu-
je go na 3 miesi¹ce, potem
najczê�ciej przed³u¿a areszt
jeszcze o 3 miesi¹ce, krzyw-
dz¹c czêsto niewinnie oskar-
¿onego i utrudniaj¹c mu
obronê. Te zupe³nie niepo-
trzebne, a wrêcz skandalicz-

ne aresztowania nie tylko
odbieraj¹ niewinnym lu-
dziom wolno�æ, zdrowie i
skazuj¹ na wiêzienne cier-
pienia, ale tak¿e powoduj¹
utratê przez tych ludzi pra-
cy i dobrego imienia, a czê-
sto powoduj¹ rozpad ich ro-
dzin. Skutek jest taki, ¿e
aresztowanie nie p³ac¹cego
rat czy alimentów cz³owie-
ka pozbawia go pracy i za-
robków i tym bardziej unie-
mo¿liwia mu sp³acenie zale-
g³o�ci. Zwiêksza siê nato-
miast ju¿ i tak du¿e przepe³-
nienie wiêzieñ oraz rosn¹
wydatki na wiêziennictwo z
podatków obywateli. Co dru-
gi cz³owiek siedzi w wiêzie-
niu niepotrzebnie, a czêsto
niewinnie. Tych niepotrzeb-
nych i niesprawiedliwych
aresztowañ, bezprawnego
przetrzymywania ludzi w
wiêzieniach, przeprowadza-
nia zbêdnych a wrêcz naci¹-
ganych procesów s¹dowych
jest dlatego tak du¿o, ¿e po-
licjanci, prokuratorzy i sê-
dziowie maj¹ premie od ilo-
�ci uwiêzionych i s¹dzonych
osób. Sztucznie poprawiaj¹
w ten sposób wska�nik wy-
krywalno�ci przestêpstw. A
ponadto ca³kowicie zape³-
nione wiêzienia czyli oko³o
80 tysiêcy wiê�niów, rosn¹-
ca liczba skazanych i ocze-
kuj¹cych na wolne miejsca
w wiêzieniach czyli 30 tysiê-
cy osób, to warunek otrzy-
mania od Unii Europejskiej
pieniêdzy na budowê no-
wych wiêzieñ. St¹d bierze
siê rosn¹ca liczba areszto-
wañ za byle co lub za nic.
Tymczasem pozbawienie
cz³owieka wolno�ci przed
procesem skazuj¹cym go na
wiêzienie powinno byæ osta-
teczno�ci¹, o ile zagra¿a on
otoczeniu. Wytaczanie pro-
cesów s¹dowych powinno
byæ tylko na podstawie do-
wodów, nigdy za� na podsta-
wie fa³szywych pomówieñ i
donosów nierzadko fabryko-
wanych przez donosicieli
przy pomocy policjantów i
prokuratorów, których trze-
ba po prostu usun¹æ, aby nie
zatruwali wymiaru sprawie-
dliwo�ci i nie czynili go wy-
miarem niesprawiedliwo�ci
i represji.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Wiêzienna relacja
Dokoñczenie ze strony 1
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W roku 1989, kiedy nasta³y
u nas tak zwane historyczne
zmiany, zainspirowany nimi
wielki przyjaciel Polski wy-
bitny ekonomista, mieszkaj¹-
cy w U.S.A. profesor Anghel
N. Rugina,  prezydent
I.S.N.I.(The International
Society for Intercommunica-
tion of New Ideas) opracowa³
koncepcjê szybkiego i sku-
tecznego przezwyciê¿enia
kryzysu gospodarczego w Pol-
sce tzw. �Plan stabilizacyjny�.

Zwróci³ siê do wszystkich
mo¿liwych, ówczesnych auto-
rytetów pañstwowych: prezy-
denta, premiera, ministrów ,
a nawet do papie¿a pisz¹c
przekonywuj¹ce listy i za³¹-
czaj¹c wspomniany �Plan sta-
bilizacyjny�. Niestety by³o to
przys³owiowe �rzucanie gro-
chu o �cianê�. Nie od rzeczy
bêdzie przypomnieæ jakich to
m.in. rad udziela³ naszym
politykom profesor Rugina.
Jest to mo¿liwe, poniewa¿ li-
sty prof. Ruginy  wraz z in-
nymi materia³ami zosta³y
opublikowane w 1993 roku w
ksi¹¿eczce pt. �Rugina contra
Sachs!� Oto one:
1. Nie przeno�cie stosowa-
nych na Zachodzie zasad wol-
nego i zach³annego rynku ka-
pitalistycznego, zanim nie
zdo³acie przekszta³ciæ dzie-
dziczonego systemy pañstwo-
wej gospodarki planowania i
kontroli w spo³eczny, wolny,
sprawiedliwy oraz stabilny
system rynkowy, na co wska-
zujê w moim Planie stabili-
zacyjnym. Rynek Zachodni
jest wolny, ale nie jest spra-
wiedliwy i stabilny, jakiego
potrzebuje Polska.
2. W d¹¿eniu do na�ladowa-
nia modelu zachodniego, nie
twórzcie rynku opartego na
mechanizmy czysto spekula-
cyjne i spowodujecie nap³yw
spekulacyjnych kapita³ów,
które dzia³aj¹ jak zastrzyk
narkotyku: stwarzaj¹ poczu-
cie sztucznej koniunktury, a

w rzeczywisto�ci niczego nie
rozwi¹zuj¹, przysparzaj¹c je-
dynie nowych problemów na
przysz³o�æ. Instytucja gie³dy
mo¿e okazaæ siê u¿yteczna
dopiero w po³¹czeniu i zgra-
niu z warunkami ogólnej i
stabilnej równowagi, co te¿
sygnalizujê w moim planie.
3. Nie zaci¹gajcie za granic¹
nowych po¿yczek (39 miliar-
dów  dolarów zad³u¿enia za-
granicznego jest sum¹ wy-
starczaj¹c¹, a nawet wiêcej
ni¿ wystarczaj¹c¹!), ponie-

wa¿, po pierwsze, po¿yczki te
nie s¹ konieczne, po drugie,
postawi¹ one w przysz³o�ci
nowe problemy przed tymi,
którzy przyjd¹ po Panu. A
przecie¿ nie chce Pan pozo-
stawiæ po sobie bilansu ujem-
nego. Nale¿y, oczywi�cie,
przyjmowaæ pomoc finansow¹
lub materialn¹ od USA i
Wspólnoty Europejskiej, ale
nie (podkre�lam - nie!) w for-
mie po¿yczek, które trzeba
bêdzie pó�niej sp³acaæ bez
wzglêdu na to, jak korzystne
wydaæ siê mog¹ sk³adane na
papierze warunki ich udzie-
lenia. Gospodarka polska jest
wci¹¿ �spêtana� i �zamro¿o-
na� przez poprzedni komuni-
styczny system centralnego
planowania. Tym, co nale¿y
pilnie uczyniæ, jest jednocze-
sne  �odmro¿enie�, �zerwanie
pêt� i wprowadzenie instytu-
cjonalnych oraz prawnych
mechanizmów, które zbli¿a³y-
by do celu ostatecznego, ja-
kim jest wolna, sprawiedliwa
i stabilna gospodarka oraz
takie spo³eczeñstwo. Tylko to,
a nie co innego, jest potrzeb-
ne do wyzwolenia drzemi¹cej
w spo³eczeñstwie polskim
wielkiej, twórczej energii i
pracowito�ci, której nie po-
zwalano siê dot¹d uaktywniæ.
Zalew po¿yczek zagranicz-
nych os³abi ludzk¹ przedsiê-
biorczo�æ i poczucie odpowie-
dzialno�ci, a tak¿e w pewnym
stopniu rozleniwi ludzi, któ-
rzy oczekiwaæ bêd¹ nowego

dop³ywu pieniêdzy z zagrani-
cy. Nie prowadzi to jednak do
rzeczywistej i trwa³ej popra-
wy stanu gospodarki. W d¹-
¿eniu do tego celu kieruj¹cy
siê dewiz¹ �potrafimy sami�
naród polski mo¿e byæ z sie-
bie dumny.
4. Nie uciekajcie siê do kom-
binacji politycznych, polega-
j¹cych na podnoszeniu jed-
nych i obni¿aniu innych cen
w p³onnej nadziei, ¿e pomo-
¿e to z³agodziæ skutki infla-
cji, zachêciæ rolników do
zwiêkszenia produkcji oraz
ul¿yæ tym, którzy padn¹
ofiar¹ tego typu dzia³añ.
5. Przestañcie wmawiaæ
polskiemu spo³eczeñstwu,
¿e powinno ono ponie�æ jesz-
cze wiêksze ofiary, ¿e poziom
¿ycia musi siê obni¿yæ po to,
by móg³ wzrosn¹æ. G³oszenie
tego typu negatywnych ha-
se³ niczemu nie s³u¿y poza
zniechêcaniem ludzi wtedy,
gdy nale¿y ich zachêcaæ.
Proponowany przeze mnie
Plan Stabilizacyjny pozwo-
li³by daæ spo³eczeñstwu pol-
skiemu szansê rzeczywistej
poprawy  jego poziomu ¿y-
cia.
6. Nie dajcie pos³uchu, albo
inaczej, nie id�cie za tym, co
zalecaj¹ wam fa³szywi pro-
rocy z Zachodu, gdy¿ nie
maj¹ oni niczego do zaofero-
wania poza iluzorycznymi
radami, i¿ przyjêcie zachod-
niej gospodarki rynkowej,
po¿yczek zagranicznych
oraz rynku opartego na za-
sadach gie³dowych doprowa-
dzi w konsekwencji do opa-
nowania kryzysu polskiej
gospodarki. Na tak¹ drogê
wesz³a ju¿ wcze�niej Jugo-
s³awia i nie dosz³a do celu.
Podobnej gry próbowa³y
równie¿ Wêgry i te¿ nie od-
nios³y sukcesu.
7. Nie dopu�æcie do zmarno-
wania historycznej szansy,
która mo¿e was omin¹æ,
oraz realnej mo¿liwo�ci
otwarcia przed spo³eczeñ-
stwem polskim drogi do
osi¹gniêcia mo¿liwego opti-
mum i do korzystania z
�cudu gospodarczego� w
pañstwie socjalistycznym.
       (z listu do premiera Ta-
deusza Mazowieckiego, z
dnia 20 wrze�nia 1989 roku.
W sprawie reformy gospo-
darczej w Rosji pisa³ te¿ pro-
fesor Rugina 17 kwietnia
1992 roku do prezydenta
Borysa Jelcyna)
                         Red.

Czy  zmarnowana szansa?
spodarczo �landem� ponadna-
rodowego molocha.
 �Skala francuskich inwestycji
w Polsce daje francuskim fir-
mom nie tylko prawo, ale
wrêcz obowi¹zek uczestnicze-
nia w dyskusji na temat przy-
sz³ej polityki gospodarczej w
Polsce� - mówi³ Aluwihare.
Wed³ug Pañstwowej Agencji
Inwestycji Zagranicznych,
Francuzi zainwestowali w Pol-
sce 8,53 miliardów dolarów,
przede wszystkim w telekomu-
nikacjê (kontroluj¹ monopoli-
stê Telekomunikacjê Polsk¹
SA oraz Polsk¹ Telefoniê Cy-
frow¹ do której nale¿y m. in.
Era GSM) oraz w handel (wiel-
kie sklepy).
 Niedawny przyk³ad argentyñ-
ski pokazuje, ¿e aktywne
uczestniczenie obcego kapita-
³u w polityce gospodarczej
przynosi op³akane skutki. Pra-
wie zawsze naciska on na wy-
soki kurs lokalnej waluty.
Punktem odniesienia dla ren-
towno�ci tego kapita³u nie jest
lokalna waluta, dlatego, ¿e zy-
ski z obs³ugi lokalnego rynku
s¹ w ró¿ny sposób wyprowa-
dzane za granicê. Taki zawy-
¿ony kurs osi¹ga siê poprzez
podnoszenie realnych stóp pro-
centowych, gdy¿ nap³yw kapi-
ta³u spekulacyjnego skuszone-
go wysok¹ rentowno�ci¹ rz¹-

dowych obligacji winduje kurs.
Przewarto�ciowana waluta i
wysokie stopy (czyli wysoki
koszt kredytu) rujnuj¹ z kolei
krajow¹ wytwórczo�æ i eksport
oraz u³atwiaj¹ dalsze przejmo-
wanie gospodarki przez zagra-
niczny (czytaj: unijny) kapita³,
który ma dostêp do praktycz-
nie darmowego finansowania
w swoich krajach. Darmowe-
go, gdy¿ te cztery lub piêæ pro-
cent rocznie jest niwelowane
przez efekt realnej aprecjacji
z³otego, a polscy przedsiêbior-
cy musz¹ zaci¹gaæ �lichwiar-
skie� kredyty na 16 - 20 pro-
cent rocznie i zachodzi obawa,
czy kontrolowane przez za-
chodnioeuropejski kapita³ ban-
ki w ogóle im ich udziel¹.
 Aluwihare potwierdzi³ rów-
nie¿, ¿e obecna recesja w Pol-
sce (spowodowana nadmierny-
mi stopami procentowymi) jest
na rêkê unijnemu biznesowi:
�Przej�ciowe trudno�ci [w wy-
niku obecnej recesji w Polsce -
przyp. M. N.] mog¹ w ci¹gu
najbli¿szych 12 - 18 miesiêcy
rodziæ mo¿liwo�ci szybszego
zdobycia znacz¹cej pozycji na
tutejszym rynku�. Oznacza to
nic innego jak wykupienie
firm, pozostaj¹cych jeszcze pod
kontrol¹ polskiego kapita³u.

 M N. - Inne Strony Integracji
Przedruk z http://www.inne-
strony.pl/?isi=xi841
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Bêd¹ sponsorowaæ euroentuzjastów

USA zapowiedzia³o wzrost
wydatków na wojsko do pozio-
mu 379 miliardów dolarów
rocznie. Kwota ta przewy¿szaæ
bêdzie poziom najwy¿szych
wydatków USA z okresu Zim-
nej Wojny. Podwy¿szenie wy-
datków na zbrojenia w USA
spowoduje reakcjê ³añcuchow¹
w wydatkach tego rodzaju
w�ród wielu innych krajów.
Pozosta³e pañstwa NATO
uczyni¹ to zapewne choæby ze
wzglêdu na obawy przed hege-
moni¹ USA.

Kolejnymi pañstwami id¹-
cymi w sukurs wy�cigu zbro-
jeñ bêd¹ kraje bezpo�rednio
zagro¿one militaryzmem Sta-
nów Zjednoczonych lub ich sa-
telitów. Mowa tu o Iranie, Sy-
rii, Libii, KRLD.

Nale¿y siê spodziewaæ
wzrostu wydatków na wojsko
w krajach nie chc¹cych dopu-
�ciæ do globalnej dominacji
USA, a tym samym upo�ledze-
nia w³asnej roli w tym uk³adzie
� pañstwami tymi s¹: Rosja,
Chiny, Indie. W wyniku zbrojeñ

tych ostatnich nale¿y siê spodzie-
waæ dalszego wzrostu wydatków
na zbrojenia w Pakistanie, Taj-
wanie, Japonii, Wietnamie.

�wiatowy poziom wydatków
na zbrojenia prawdopodobnie
osi¹gnie poziom z okresu Zimnej
Wojny, czyli oko³o 900 miliardów
dolarów rocznie. W chwili obec-
nej wydatki NATO osi¹gaj¹ po-
ziom 58% globalnych wydatków
na zbrojenia, samych wydatków
USA w tej puli jest natomiast
39%. Liczby te wkrótce siê zwiêk-
sz¹.

O wiele wiêkszy skok liczbo-
wy nast¹pi w zyskach korpora-
cji zajmuj¹cych siê produkcj¹
militarn¹ i trudno nie domy�leæ
siê, ¿e taka jest w³a�nie g³ówna
przyczyna eskalacji zbrojeñ. Tym
bardziej, ¿e korporacje pochodz¹-
ce z USA wzbogac¹ siê na tym
wy�cigu zbrojeñ nie tylko kosz-
tem podatników amerykañskich
lecz tak¿e innych krajów, gdy¿
szereg z pañstw bior¹cych udzia³
w tych zbrojeniach uzbrojenie
kupowaæ bêdzie w USA.

R.J.

Stany Zjednoczone rozkrêcaj¹
nowy �Wy�cig Zbrojeñ�



Numer 2 (31) Luty 2002 r.Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 5

ski - 2 razy dro¿szy ni¿ gaz
polski, najdro¿szy jest gaz z
Norwegii � a¿ 4 razy dro¿szy
ni¿ gaz krajowy.
Gdy to us³ysza³em natych-
miast pomy�la³em, ¿e gazo-
ci¹g ze Skandynawii tylko w
niewielkim stopniu poprawi
bezpieczeñstwo energetyczne
Polski. W razie wybuchu kon-
fliktu wystarczy jedna bom-
ba wyrzucona z okrêtu lub
samolotu, która zniszczy pod-
wodn¹ rurê biegn¹c¹ tu¿ pod
dnem Ba³tyku i Polska zosta-
nie pozbawiona dostaw gazu.
Pod tym k¹tem o wiele bez-
pieczniejszy wydaje siê pod-
ziemny gazoci¹g z Rosji, gdy¿
dotarcie w g³¹b Polski obce-
go samolotu lub rakiety i
zniszczenie podziemnego ga-
zoci¹gu jest trudniejsze, ni¿
dop³yniecie obcego okrêtu do
gazoci¹gu na wodach miêdzy-
narodowych. Je�li chodzi o
bezpieczeñstwo energetyczne
to mo¿na je mieæ tylko gdy
siê ma: swój gaz, swoj¹
ropê i swój wêgiel. Zdziwi-
³o mnie bardzo, ¿e ¿aden
uczestnik dyskusji nie poru-
szy³ tego problemu. Widaæ, z
tego ¿e obecna tak zwana
�prawicowo � solidarno�cio-
wa� opozycja nie rozumie co
to znaczy suwerenno�æ i bez-
pieczeñstwo energetyczne
kraju = nie rozumie lub celo-
wo zniekszta³ca te pojêcia by
zapewniæ dodatkowe zyski
bogatym Norwegom, kosztem
ubogich Polaków. Za� skoro
równie¿ przedstawiciele rz¹-
dz¹cej lewicy nie zauwa¿yli
faktu, ¿e na pewno ma siê
tylko swój gaz, swoj¹ ropê i
tylko swój wêgiel, to wygl¹-
da, ¿e suwerenno�æ kraju i
bezpieczeñstwo energetyczne
nie ma dla nich zbyt istotne-
go znaczenia.
W powy¿ej przedstawionych
faktów wynika, ¿e najko-
rzystniejszym dla Polski i
Polaków  rozwi¹zaniem jest
zwiêkszenie krajowego wydo-
bycia taniego gazu oraz zbu-
dowanie du¿ych podziemnych
zbiorników gazu, magazynu-
j¹cych gaz krajowy oraz gaz
pochodz¹cy z Rosji. Takie roz-
wi¹zanie zapewni maksymal-
nie wysokie bezpieczeñstwo
energetyczne kraju, niski jego
koszt i przyczyni siê do obni-
¿enia deficytu handlowego.
Jednocze�nie zwiêkszenie
wydobycia krajowego i decy-
zja o utworzeniu rezerw bez-
pieczeñstwa gazu zapewni

nowe miejsca pracy przy bu-
dowie instalacji wydobyw-
czych oraz zbiorników gazu
jak równie¿ u krajowych ko-
operantów tych przedsiê-
wziêæ. G³êboko dziwi mnie,
to, ¿e ¿aden z uczestników
dyskusji o tym nie wspo-
mnia³. Czy¿by nie zale¿a³o
ani rz¹dz¹cej lewicy ani opo-
zycyjnej prawico � solidarno-
�ci na nowych miejscach pra-
cy i zmniejszeniu dotkliwych
kosztów utrzymania polskich
rodzin?

W dyskusji ze strony SLD
uczestniczy³ Wies³aw Kacz-
marek (postaæ arogancka i
nieprzyjemna), który tym ra-
zem w kilku, muszê przyznaæ,
trafnych argumentach skom-
promitowa³ Jana Mariê Roki-
tê. Wies³aw Kaczmarek po-
wiedzia³ m.in. ¿e nie jest po-
trzebny dodatkowy import

gazu bo na pewno nie ma co
liczyæ na wzrost jego zu¿ycia
przez gospodarstwa domowe,
jak równie¿ ma³o prawdopo-
dobny jest wzrost zu¿ycia
gazu przez przemys³, bo ten
swoj¹ uwagê zwróci na wêgiel
(paliwo od gazu kilkakrotnie
tañsze). Z dalszych polemik
wynika³y nastêpuj¹ce fakty.
Rz¹d Hanny Suchockiej
(Unia Wolno�ci), którego
cz³onkiem by³ pan Rokita
podpisa³ umowê z Gazpro-
mem, która zawiera³a nieko-
rzystny zapis, ¿e je�li Polska
nie wykorzysta limitu i tak
ma zap³aciæ za gaz którego
nie zu¿y³a. Teraz pan Rokita
próbuje �naprawiæ� to co po-
przedni rz¹d z jego udzia³em
w dziedzinie ropy i gazu po-
psu³. Dodatkowo umowa rz¹-
du Hanny Suchockiej z Gaz-
promem posiada³a istotn¹
wadê prawn¹. Wówczas obo-

wi¹zuj¹cy kodeks handlowy
stanowi³, ¿e spó³kê mo¿e po-
wo³aæ co najmniej 3 udzia³ow-
ców i dlatego do spó³ki obs³u-
guj¹cej sieæ ruroci¹gów mu-
siano wprowadziæ oprócz
Gazpromu (48% udzia³ów)
oraz Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazowego
(PGNiG) (48% udzia³ów) pry-
watn¹ firmê pana Guzowate-
go (4% udzia³ów), której
udzia³ rzutuje na ostateczn¹
cenê gazu, bo nikt nie bêdzie
pracowa³ ani po�redniczy³ za
darmo.
Jak na Uniê Wolno�ci przed-
stawion¹ w �rodkach maso-
wego przekazu za �oazê roz-
s¹dku, m¹dro�ci i roztropno-
�ci�, �jedyn¹ powa¿n¹ partiê�,
�alternatywê dla populizmu,
oszo³omstwa i ksenofobii� to
zbyt du¿o �pomy³ek i b³êdów�,
szczególnie, ¿e rz¹d T. Mazo-
wieckiego (UD/UW) podpisa³

wiele innych niekorzystnych
dla Polski umów o fundamen-
talnym znaczeniu.
Moim zdaniem jedynym dzia-
³em, w którym mo¿na by³oby
liczyæ na wzrost zu¿ycia gazu
to motoryzacja, ale wymaga-
³oby to podjêcia przez rz¹d
decyzji zachêcaj¹cych w³a�ci-
cieli pojazdów do zamontowa-
nia stosownej instalacji. W
ten sposób nast¹pi³oby ogra-
niczenie importu ropy nafto-
wej na korzy�æ gazu importo-
wanego lub (jeszcze lepiej)
tañszego - wydobywanego w
kraju oraz poprawi³ by siê
stan �rodowiska dziêki stoso-
waniu czystszego ekologicz-
nie paliwa.
Je�li chodzi o przemys³ i pro-
dukcjê energii elektrycznej
wêgiel, jako najtañsze paliwo
klasyczne jest niezast¹piony,
co najwy¿ej mo¿na by³oby
sprawniej oczyszczaæ go z do-
mieszek np. siarki i w ten
sposób przyczyniæ siê do
zmniejszenia emisji szkodli-
wych produktów spalania.

Adam Zalewski

D y s k u s j a  o  g a z i e
Dokoñczenie ze strony 1
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Gdynia, 22 lutego 2002 roku

STOCZNIOWCY SZCZECINA, GDYNI I GDAÑSKA!

Polska Wspólnota Narodowa jest Wasz¹ parti¹ politycz-
n¹! Chcemy reprezentowaæ Wasze interesy narodowe, zawo-
dowe i socjalne! Popieramy Wasz¹ akcjê protestacyjn¹, ¿¹-
daj¹c¹ regularnego wyp³acania i podniesienia zani¿onych
zarobków, nie zapewniaj¹cych nawet minimum socjalnego!
S³usznie ¿¹dacie ci¹g³o�ci zatrudnienia i skoñczenia z nie-
ludzk¹ polityk¹ zwolnieñ indywidualnych i grupowych oraz
represyjnym procederem wyrzucania z pracy za udzia³ w
strajkach, które Wasi pracodawcy bezprawnie nazywaj¹ nie-
legalnymi! Wasze strajki s¹ s³uszne i legalne! To dzia³alno�æ
Waszych pracodawców jest nielegalna, skoro zani¿aj¹ Wa-
sze zarobki a zawy¿aj¹ swoje nawet do kilkudziesiêciu tysiê-
cy z³otych, skoro pozbawiaj¹ Was pracy a zwiêkszaj¹ liczbê
zatrudnionych w Zarz¹dach i Radach Nadzorczych!

Ca³e z³o, jakie Was spotyka, jest spowodowane z³odziej-
sk¹ prywatyzacj¹ polskich stoczni na rzecz kapitalistów Unii
Europejskiej, którzy przyw³aszczaj¹ je za kilka lub kilkana-
�cie procent ich rzeczywistej warto�ci.

Polskie stocznie, budowane wysi³kiem ca³ego Narodu,
musz¹ byæ polsk¹ w³asno�ci¹ ogólnonarodow¹ zarz¹dzan¹
przez Pañstwo gwarantuj¹ce ci¹g³o�æ pracy i wysoko�æ za-
robków na poziomie co najmniej minimum socjalnego, albo
musz¹ byæ Wasz¹ w³asno�ci¹ � w³asno�ci¹ pracownicz¹, w³a-
sno�ci¹ wszystkich pracowników stoczni maj¹cych udzia³ w
zysku!

Nie dajcie siê ok³amywaæ, ¿e Wasze stocznie nie przyno-
sz¹ zysku. Przynosz¹ du¿y zysk, ale jest on przyw³aszczany
przez kapita³ Unii Europejskiej i miejscowych pracodawców.

Wytrwajcie w swojej s³usznej walce o zapewnienie ci¹g³o-
�ci pracy i podniesienie g³odowych zarobków! Polska Wspól-
nota Narodowa, przygotowuj¹ca siê do wyborów samorz¹do-
wych i sejmowych, jest z Wami! Popieramy Was dzisiaj i po-
pieraæ Was bêdziemy zawsze!

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Wojewódzkiego
Polskiej Wspólnoty Narodowej
w Gdañsku
Zygmunt Kuligowski

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Naczelnego
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski
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Potrzeba organizowania siê
narodów naszego regionu
geograficznego w ramach
Wspólnoty S³owiañskiej w
¿adnej mierze nie ma cha-
rakteru ekspansjonistycz-
nego, lecz jest d¹¿eniem do
intensywnego rozwoju w³a-
snych mo¿liwo�ci kulturo-
wych.
Obecnie w³a�nie mamy oka-
zjê obserwowaæ, ¿e szeroko
rozpowszechniana ideologia
globalizmu, g³osz¹c zasadê
pozornej integracji w opar-
ciu o fa³szywe cywilizacyj-
nie, redukcjonistyczne kry-
terium ekonomiczne, powo-
duje coraz wiêcej konfliktów
miêdzynarodowych i lokal-
nych na ca³ym �wiecie, co-
raz wiêcej wojen, zbrodni i
cierpienia oraz degradacjê
biosfery.
Naturalne, ujawniaj¹ce siê
prawie wszêdzie procesy in-
tegracyjne w istocie maj¹
charakter spontaniczny i s¹
dziejow¹ prawid³owo�ci¹.
Natomiast problemem za-
sadniczym jest to, jakie s¹
propagowane kryteria inte-
gracji - wokó³ jakich warto-
�ci nastêpuje skupianie siê
ludzi,  grup, narodów i
pañstw, poniewa¿ najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jest wybór
tych warto�ci.
Formu³owany przez �rodo-
wiska wspó³pracy s³owiañ-
skiej �wiatopogl¹d wspólno-
towy obejmuje wszystkie
poziomy organizacji wspól-
not wokó³ jasno okre�lonych
warto�ci, a¿ po rzeczywist¹
wspólnotê miêdzynarodo-
w¹, w przeciwieñstwie do
pustych hase³ o powszech-
nej pomy�lno�ci, u¿ywa-
nych w interesie coraz bar-
dziej widocznej, wyalieno-
wanej z narodów w¹skiej
elity �ponad narodowej�,
usi³uj¹cej sterowaæ ¿ywymi
procesami spo³ecznymi na
ca³ej kuli ziemskiej.
Ten, realizowany na na-
szych oczach model trzeba
jak najpilniej obna¿yæ i uka-
zaæ jego bezwzglêdny, anty-
narodowy, drapie¿czy cha-
rakter, aby narody �wiado-
mie i skutecznie mog³y mu
siê przeciwstawiæ, szczegól-
nie poprzez intensywne,
w³asne dzia³ania kulturo-
twórcze.
Odpowiedzialno�æ za efek-
tywno�æ tych dzia³añ spo-
czywa na niezale¿nych eli-
tach intelektualnych i du-

chowych narodów s³owiañ-
skich, które siê nie zaprze-
da³y i nie odda³y w niewolê
globalizmu.
Nasze zaniepokojenie nie
ma bynajmniej charakteru
prowincjonalnego. Przeciw-
nie ma ono wymiar nie tyl-
ko globalny, ale i kosmicz-
ny, gdy¿ u jego podstaw le¿y
zrozumienie g³êbokiej za-
le¿no�ci pomiêdzy dzia³al-
no�ci¹ cywilizacyjn¹ cz³o-
wieka na Ziemi, a prawami
Kosmosu. Dlatego przede
wszystkim nie mo¿emy da-
lej tkwiæ w przestarza³ym
paradygmacie technologicz-
nego, jednowymiarowego
pozorowanego �postêpu�.
Niemo¿liwe jest tak¿e dal-
sze podtrzymywanie przy
¿yciu antynarodowego,
skrajnie niesprawiedliwego,
niszcz¹cego duchowo�æ sys-
temu, opartego na mecha-
nicznej energii pieni¹dza.
Ten system to gro�ny wirus
wprowadzony za pomoc¹
teorii ekonomicznych do
numerycznej w swej istocie
siatki wszech�wiata. Opie-
ra siê on na nieodpowie-
dzialnym manipulowaniu
liczbami, bez poszanowania
ich wymiaru mistycznego,
kreacyjnego, boskiego.
Jeste�my przekonani, ¿e nie
po to dziesi¹tki tysiêcy lat
trwa³a ewolucja cz³owieka i
biosfery ku rozwojowi du-
cha (noosfery), ¿eby nieod-
powiedzialne decyzje globa-
listycznych elit mia³y to
zmarnowaæ i doprowadziæ
do spo³ecznej i ekologicznej
katastrofy. Dlatego s¹dzi-
my, ¿e zbli¿a siê czas za³a-
mania jednostronnego sys-
temu finansowego, który
umie�ci³ siê w centrum za-
rz¹dzania procesami spo-
³ecznymi. Tymczasem po-
winni�my przygotowywaæ
siê ju¿ wszechstronnie do
nowego stylu ¿ycia w dosko-
nalszych wspólnotach ro-
dzinnych, wytwórczych, re-
gionalnych i narodowych,
wspó³dzia³aj¹cych w ra-
mach naturalnej Wspólno-
ty S³owiañskiej.
Jak wiadomo, badania jêzy-
koznawcze, kulturoznawcze
i historyczne zdecydowanie
potwierdzaj¹, ¿e istnieje
nieprzerwanie s³owiañska
wspólnota jêzykowa, kultu-
rowa i duchowa, a od nas
¿yj¹cych wspó³cze�nie zale-
¿y czy utworzymy wspólno-
tê gospodarcz¹, polityczn¹ i

cywilizacyjn¹. Taka wszech-
stronna Wspólnota S³o-
wiañska mo¿e okazaæ siê
jedyn¹ si³¹ pozwalaj¹c¹
przetrwaæ narodom s³o-
wiañskim w ich kulturowej
to¿samo�ci oraz zachowaæ
posiadane terytoria i naro-
dowe bogactwa.
Wspó³czesna doktryna
Wspólnoty S³owiañskiej
opiera siê na fundamencie
�wiatopogl¹du wspólnoto-
wego, który przywraca zro-
zumienie g³êbokiej wiêzi
cz³owieka z Ziemi¹, jego
wspólnot¹ i z kosmosem. Z
kosmosem rozwijaj¹cym
siê, ewoluuj¹cym, a wiêc po-
zostaj¹cym w nieustannym
ruchu czyli stanowi¹cym
uk³ad dynamiczny. Nie to-
leruje on stagnacji, która w
ka¿dym przypadku prowa-
dzi do wzrostu entropii, a w
konsekwencji do degradacji.
Jego najbardziej widoczn¹
zasad¹ jest d¹¿enie do z³o-
¿ono�ci.
Jest to naturalny, obiektyw-
ny kierunek rozwoju, z nie-
go wynika równie¿ postulat
doskonalenia relacji miê-
dzyludzkich w d¹¿eniu do
doskonalenia siê cz³owieka
i wszelkich wspólnot kultu-
rotwórczych; rodzinnych,
wytwórczych, lokalnych,
narodowych, a¿ po wspólno-
tê miêdzynarodow¹, ¿yj¹c¹
w harmonii z ca³o�ci¹ bios-
fery jako jej integralna,
�wiadoma czê�æ.
Z takiego �wiatopogl¹du,
którego podstaw¹ jest uzna-
nie zmienno�ci, polegaj¹cej
na nieustannej twórczo�ci,
�wiadomej twórczo�ci
wspólnotowej, wymagaj¹cej
rozwoju i  doskonalenia
struktur spo³ecznych, wyni-
ka spójny system warto�ci,
a co za tym idzie zasady
moralne, których respekto-
wanie umo¿liwi osi¹ganie
wspólnych celów kulturo-
wych.
Jednak¿e, upowszechnienie
tego �wiatopogl¹du mo¿liwe
bêdzie przy spe³nieniu wie-
lu warunków, takich jak;
· Odrzucenie dominuj¹ce-
go w mediach mechani-
stycznego, zredukowanego
modelu �wiata, który dopro-
wadza wiêkszo�æ spo³eczeñ-
stwa do biologiczno- ducho-
wej degradacji, a którym
rz¹dzi zasada ekonomiczna.
Jest to fa³szywy model, któ-
ry s³u¿y za podstawê ideolo-

gii globalistycznej, w której
naczeln¹ zasad¹ sprawcz¹
jest d¹¿enie do niczym nie-
ograniczonego zysku. Po-
dzia³ tego zysku nie uwa-
runkowany jest ¿adnymi
zasadami moralnymi i s³u-
¿y wy³¹cznie elitom globa-
listycznym oraz ich podpo-
rz¹dkowanym, ca³kowicie
bezwolnym wykonawcom.
· Opracowanie w piêknych
i zrozumia³ych powszechnie
formach wyk³adni �wiato-
pogl¹du wspólnotowego,
mog¹cego stanowiæ podsta-
wê orientacji ¿yciowej dla
ka¿dego cz³owieka i ca³ych
wspólnot. �wiatopogl¹du na
miarê wspó³czesnych ocze-
kiwañ, wed³ug którego na-
czeln¹ warto�ci¹ jest ducho-
wy wymiar cz³owieka i jego
mistyczna wiê� z Ziemi¹,
w³asn¹ wspólnot¹ , Bogiem
i Wszech�wiatem.
· Jasne okre�lenie hierar-
chii warto�ci i celów w for-
mie obowi¹zuj¹cych dla
wszystkich zasad moral-
nych, nie wy³¹czaj¹c rz¹-
dz¹cych, a raczej przede
wszystkim obowi¹zuj¹cych
rz¹dz¹cych, jako elitê, któ-
rej zadaniem jest kszta³to-
wanie postaw ca³ych naro-
dów.
· Zahamowanie procesów
rozdrabniania i konflikto-
wania na obszarze S³o-
wiañszczyzny i popieranie
procesów pokojowych w ca-
³ym �wiecie. Niezw³oczne
podjêcie wspó³pracy w my�l
dalekosiê¿nej koncepcji
Wspólnoty S³owiañskiej.
 Stawia to przed nami zada-
nie okre�lenia naszej posta-
wy wobec �wiata z uwzglêd-
nieniem ca³ej wiedzy jak¹
mo¿e dysponowaæ wspó³cze-
sny cz³owiek, zarówno o na-
turze swego �rodowiska na-
turalnego i kulturowego jak
i o sobie samym jako struk-
turze biopsychicznej i du-
chowej.
Taki �wiatopogl¹d rozwija-
ny jest w³a�nie na terenach
S³owiañszczyzny, której po-
³o¿enie jest szczególne, gdy¿
na jej obszarze spotykaj¹
siê zachodnie, o�wieceniowe
tradycje kulturowe oraz
wschodnie tradycje kulturo-
we przepojone mistycy-
zmem przyrody i rosyjsko-
s³owiañskim kosmizmem,
jako naturaln¹ opcj¹ pojmo-
wania ludzkiej egzystencji.
S¹ to cechy charaktery-

styczne kultury narodów
s³owiañskich od czasów naj-
dawniejszych, cechy które
nie uleg³y zniszczeniu mimo
inwazji zachodniego �wiato-
pogl¹du materialistyczno-
scjentystycznego. Mocno
zakorzenione w kulturze
tradycje i obrzêdy wci¹¿
¿yj¹ i maj¹ si³ê inspiruj¹c¹.
�wiatopogl¹d s³owiañski
opiera siê na ca³o�ciowym i
wielowymiarowym rozu-
mieniu �wiata i cz³owieka,
z zastosowaniem i akcepta-
cj¹ wszystkich, dostêpnych
cz³owiekowi mo¿liwo�ci
przyswajania jednocze�nie:
zmys³ami, sercem i umy-
s³em. Takich te¿ przes³anek
dostarcza nam wspó³czesna
wiedza naukowa, rozwijana
w wielu o�rodkach , tak¿e
w krajach s³owiañskich.
W dobie powszechnie odczu-
wanego kryzysu cywiliza-
cyjnego musimy zdawaæ so-
bie sprawê z tego, ¿e ¿adne
koncepcje filozoficzne, poli-
tyczne i gospodarcze nie
stworz¹ mo¿liwo�ci prze-
zwyciê¿enia tego kryzysu,
je¿eli ich fundamentem nie
bêdzie moralno�æ.

Sens Wspólnoty S³owiañskiej
(skrót wyst¹pienia na VIII Zje�dzie Wszechs³owiañskim w Moskwie, 2-5.04.2001)

Barbara Krygier

OJCZYZNO

MOJA

OJCZYZNO MOJA

JESTE� NAJPIÊKNIEJSZ¥

MATK¥

I TAK JAK ONA

ZAWSZE UKOCHANA

I TAK JAK ONA

ZAWSZE ZATROSKANA.
PRZEPRASZAM CIÊ

ZA MOJE ZAPOMNIENIA

ZA MÓJ EGOIZM, CHCIWO�Æ

I NIECHCENIA.
OJCZYZNO MOJA

ZAWSZE CZEKAJ¥CA,
JAK MATKA

SWOICH DZIECI

I ZAWSZE IM ODDANA.
PRZEPRASZAM CIÊ

ZA TO, ¯E TAK MA£O

CZASU CI PO�WIÊCAM

I ZA MOJE ZANIEDBANIA.

EL¯BIETA ZIMECKA,  Z
TOMIKU �BOGU I OJCZY�-

NIE�, LUBLIN 2001
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Gazeta jest bezp³atna.
Osoby mog¹ce pomóc w rozwoju naszej gazety

proszone s¹ o wp³aty i darowizny na konto Polskiej
Wspólnoty Narodowej.

Drogi Czytelniku !
Dziêkujemy za wspieranie naszej gazety.

Ciesz¹ nas nawet drobne sumy wp³at na

ni¹, bo �wiadcz¹ o Twoim poparciu.

Nasze konto bankowe:

Polska Wspólnota Narodowa,  PKO BP

S.A. I O/Warszawa, nr rachunku: 83

10201013 122670132

Redakcja

Studiuj¹c Ustawê Zasadnicz¹
(Grundgesetz) Federalnej Re-
publiki Niemiec, w preambu-
le znajdujemy zwrot Das ge-
samte Deutsche Volk, ozna-
czaj¹cy dos³ownie �ca³y naród
niemiecki�.
W ksi¹¿ce pt. Ziemia groma-
dzi prochy (Wyd. Ksiêgarni
�w. Wojciecha, Poznañ 1939),
autorstwa pisarza i publicy-
sty Józefa Kisielewskiego
(1905-1966), znajduje siê
mapa �ukazuj¹ca�, jak pisze
ten autor, �etapy rozwoju te-
renu niemieckiego�. Znajdu-
je siê tam kontur Gesamt-
deutschland (�ca³ych Nie-
miec�). Oprócz � uznanych za
�niemieckie� � czê�ci Danii,
Belgii, Holandii, Francji i
Rosji, oprócz Czech, Szwajca-
rii i Austrii obejmuje on po-
nad trzy czwarte teryto-

rium [dzisiejszej] Polski.
Dania, Belgia, Holandia,
Francja i Austria ju¿ s¹ w
Unii, a Czechy �� faktycznie
pod niemieck¹ kontrol¹ (zo-
bacz: Boøivoj Èelovský, Ko-
niec prasy czeskiej, Ostrava
2001).
Je�li nast¹pi Anschluss Pol-
ski do Niemiec, to zajdzie
faktyczne zjednoczenie
Niemiec z ziemi¹ polsk¹.
Niemcom do pe³ni szczê�cia
w Gesamtdeutschland bê-
dzie brakowaæ ju¿ tylko
Szwajcarii i enklawy Kali-
ningradu.
�Niemcy zjednoczone z
ziemi¹ polsk¹� � Józef Ki-
sielewski tak okre�li³ upio-
ra Gesamtdeutschland.
Wst¹pienie do UE innych
pañstw jest wiêc dla Niemiec
spraw¹ drugorzêdn¹, a mo¿e

i � bez znaczenia; kluczow¹
� poch³oniêcie Polski
(wstêpnie ju¿ rozbrojonej,
ograbionej i podzielonej).
Szkoda, ¿e te fakty jeszcze nie
dotar³y do Urzêdu Ochrony
Pañstwa, do Rz¹du, Sejmu i
Senatu RP, które to gremia w
ca³o�ci s¹ za jak najszybszym
wst¹pieniem Polski do Nie-
miec, bez stawiania warun-
ków b¹d� na jakich� tam wa-
runkach. Czy po raz kolejny
�Polak m¹dry po szkodzie�?
Unia Europejska jest wiêc ko-
niem trojañskim, przy pomo-
cy którego Niemcy dopinaj¹
swego �� dopinaj¹ goebbel-
sowsk¹ politykê �kontrolowa-
nia przekazywanych informa-
cji�, jak to okre�li³ wy¿ej wy-
mieniony autor czeski we
wspomnianej ksi¹¿ce.
 Pani Steinbach powiedzia³a
nie tak dawno temu (odnoto-
wa³a to prasa), ¿e Niemcy �i
tak dopn¹ swego�. Frau Ste-
inbach ma zaufanie do tych
w³adz w tej Polsce. Nie obcho-
dz¹ j¹ Polacy, ale Das gesam-
te Deutsche Volk na obszarze
Gesamtdeutschland.
Ciekawostka dla os³ody. W
czasie okupacji, za posiadanie
owej ksi¹¿ki Józefa Kisielew-
skiego grozi³a kula w ³eb. Co
bêdzie, gdy Polska wst¹pi do
Gesamtdeutschland? Bardzo
mnie to intryguje.

   Jerzy Wieluñski

Gesamtdeutschland
CA£Y NARÓD NIEMIECKI  �  DAS GESAMTE DEUTSCHE VOLK

CA£E NIEMCY �  GESAMTDEUTSCHLAND

Mimo, ¿e rozstrzygniêcie
przetargu na polski samolot
wielozadaniowy nast¹piæ ma
dopiero jesieni¹, ju¿ teraz nie
trudno przewidzieæ, kto oka-
¿e siê tego przetargu zwyciêz-
c¹. Prawdopodobnie temu
s³u¿y³a niedawna wizyta pre-
miera Millera w USA, zwa-
¿ywszy, ¿e g³ównym tematem
by³y rozmowy na temat zaku-
pu samolotu, natomiast w
mediach pojawia³y siê ko-
mentarze tego typu, i¿ : Pol-
ska nie powinna dopu�ciæ
do tak niefrasobliwego
wyboru samolotu jakiego
dokonali Wêgrzy i Czesi,
którzy wybrali samolot
szwedzki Grippen...

A suma do wygrania dla
koncernów jest niema³a. Za-
kup samolotów to kwota rzê-
du 3-4 miliardów dolarów.
Zwyciêzca przetargu powi-
nien liczyæ na zakup samolo-
tu nowej generacji po roku
2012 czyli oko³o 4-5 miliar-
dów dolarów. Do tego nale¿y

doliczyæ koszty szkolenia i
czê�ci zamiennych. Przez 10
lat eksploatacji np. F-16
kwota ta siêgnie oko³o 1-1,5
miliarda dolarów (samolot
szwedzki jest tañszy tak¿e w
eksploatacji ). Czyli mówi¹c
krótko korporacja Lokheed
Martin produkuj¹ca F-16
ma do zyskania na samej
Polsce oko³o 10 miliardów
dolarów w ci¹gu najbli¿szych
15 lat czyli dwukrotnie wiê-
cej ni¿ otrzyma³ polski prze-
mys³ zbrojeniowy w ci¹gu
podobnego okresu czasu.
(Mimo, ¿e samolot F-16 jest
najbardziej przestarza³y i
najbardziej kosztowny w
eksploatacji  z oferowanych
- red.)

Dodaæ do tego nale¿y
ostatni¹ decyzjê rz¹du, któ-
ry zadecydowa³, ¿e w ramach
offsetu (inwestycje w polski
przemys³ ze strony kraju
sprzedaj¹cego samolot) kwo-
ty pieniêdzy w wysoko�ci
równiej cenie zakupu samo-

lotów, zostan¹ zainwestowane
nie w przemys³ rodzimy, lecz
przedsiêbiorstwa z �udzia-
³em zagranicznym� � inny-
mi s³owy nie do�æ, ¿e Polacy
ponios¹ koszty zakupu samo-
lotu, to dodatkowo zamiast
wzmocnienia za to krajowego
przemys³u pieni¹dze wp³yn¹
na konta miêdzynarodowych
korporacji umiejscowionych w
naszym kraju.

Jako swoiste post scriptum
nale¿y wspomnieæ, ¿e polska
armia wkrótce �niemal za dar-
mo� ma otrzymaæ 128 u¿ywa-
nych niemieckich czo³gów Le-
opard �2A4. �Darmowo�æ� tej
transakcji jest symboliczna,
poniewa¿ dziêki temu stanie
definitywnie produkcja pol-
skich czo³gów (tak¿e na eks-
port), a dalszym nastêpstwem
ma byæ wykupienie polskiej
fabryki czo³gów BUMAR w
£abêdach przez koncern pro-
dukuj¹cy Leoparda.

R.J.

Ile stracimy na zakupie samolotów bojowych?


