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P

ierwszy kwarta³ 2002
roku przyniós³ nam
wiele z³ego. Oficjalnie
bez pracy jest niemal 20%
ludzi czyli prawie 4 miliony
osób. Ale w rzeczywistoci
bezrobocie wynosi ju¿ ponad
25% czyli obejmuje ponad 5,5
miliona osób i wci¹¿ ronie.
Najtragiczniejsze jest to, ¿e
40% koñcz¹cej naukê m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia nie
ma pracy, a zatem nie ma
przysz³oci, nara¿one jest u
startu swego ¿ycia na poniewierkê i nêdzê.
Najbardziej pokrzywdzeni
s¹ ci, którym najpierw odebrano pracê i zarobki, a potem wyrzucono z mieszkania
za niemo¿noæ p³acenia czynszu. Sporód tej 550 tysiêcznej rzeszy bezdomnych i g³odnych, zamarz³o minionej
zimy oko³o 300 osób. 5 tysiêcy osób z g³odu i rozpaczy

pope³ni³o w ubieg³ym roku
samobójstwo.
Polacy d³ugo wytrzymuj¹
g³ód i niedostatek. Ale jeli
³¹czy siê on z niesprawiedliwoci¹, z pogard¹, krzywd¹ i
przeladowaniem, z przepaci¹ miêdzy coraz biedniejszymi masami i coraz bogatsz¹ elit¹, grozi to wybuchem
s³usznego gniewu spo³ecznego. On ju¿ tu i tam wybucha.
Przyk³adem jest podjêty w
dniach 24 - 25 stycznia br.
strajk ponad 3 tysiêcy pracowników Stoczni Szczeciñskiej. Ich okrzyki My chcemy chleba oddaj¹ ca³y dramatyzm nie tylko stoczniowców, ale wiêkszoci Narodu
Polskiego. Pracownikom
Stoczni Szczeciñskiej nie wyp³acano od listopada ubieg³ego roku zarobków za wykonan¹ pracê, z której zysk jest
regularnie dzielony miêdzy
Dokoñczenie na stronie 2
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nia Europejska, w
której g³ówn¹ rolê
odgrywaj¹ Niemcy
nie daje ¿adnej szansy polskim rolnikom. Unijny komi-

sarz do spraw rozszerzenia,
wytrawny niemiecki polityk
Guenter Verheugen ujawni³
ostatnio prawdê o dobrodziejstwach integracji dla nasze-

O strajku w Stoczni Gdynia S.A.,
Prezesie Januszu Szlancie i Prezesie Leszku Balcerowiczu

W

poniedzia³ek 18 lutego br rozpocz¹³ siê
strajk w stoczni Gdynia. We wtorek 19 lutego trzydziestu robotnikom wrêczono
wypowiedzenia umowy o pracê. We rodê 20 lutego pracê
straci³y kolejne 92 osoby. W
sumie zwolniono 125-u pracowników zaanga¿owanych w
strajk, w tym liderzy Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników
Stoczni Gdynia S.A. Stoczniowiec. Czwartek 21 lutego rano w zak³adzie pojawili siê
pos³owie do Sejmu RP z ramienia Samoobrony Andrzej Lepper i Danuta Hojarska, po po³udniu zarz¹d stoczni podj¹³
rozmowy najpierw ze zwi¹zkowcami, a póniej z piêcioosobow¹ reprezentacj¹ komitetu
protestacyjnego robotników. W
pi¹tek 22 lutego robotnicy prosz¹ o mediacjê z zarz¹dem senator Ewê Serock¹ (SLD-UP).
Protestuj¹cych odwiedza te¿
ksi¹dz pra³at Jankowski. Sobota 23 lutego rano - rozpoczê-

³y siê negocjacje, w których
jako mediator wyst¹pi³a Ewa
Serocka. Niedziela 24 lutego koniec strajku.
Dni, które robotnicy nie
przepracowali bêd¹ traktowane jako urlop bezp³atny. Nowe
umowy o pracê bêd¹ na czas
okrelony. Przyjmowanie (ponowne) do pracy, zwolnionych
pracowników bêdzie siê odbywa³o po indywidualnej rozmowie z przedstawicielem zarz¹du stoczni. Trzech liderów
zwi¹zku zawodowego Stoczniowiec (z przewodnicz¹cym
Zwi¹zku Leszkiem wi¹tczakiem na czele) raczej nie bêdzie mia³o szans na powrót do
pracy, choæ odrzucaj¹ oni
oskar¿enia zarz¹du stoczni o
zorganizowanie nielegalnego
strajku, twierdz¹c, ¿e brali tylko udzia³ w mediacjach miêdzy strajkuj¹cymi robotnikami
a zarz¹dem stoczni. Kierownictwu stoczniowego zwi¹zku za-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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go rolnictwa: Nieodpowiedzialne si³y rozbudzi³y z³udzenia, ¿e polscy rolnicy skorzystaj¹ ze stu procent dop³at. To by³a dzia³alnoæ kryminalna. A wiêc bylimy
wiadomie oszukiwani. T¹
spraw¹ powinna zaj¹æ siê Generalna Prokuratura. Bruksela proponuje na pocz¹tek
25 proc. nale¿nych dop³at i
¿eby dojcie do pe³nego wymiaru trwa³o 10 lat.
Verheugen posuwa siê nawet do stwierdzenia, ¿e przyznanie od razu pe³nych dop³at
nie by³oby w interesie Polski poniewa¿ wstrzyma³yby
rozwój zdrowego rolnictwa.
Rezultat tego by³by dla Polski katastrofalny. To stwierdzenie ma pewien (wprawdzie odmienny) sens i nie jest
pozbawione racji. W³anie
zacofane rolnictwo polskie
jako jedyne w Europie produkuje zdrow¹ ¿ywnoæ i jest
ekologiczne. Polskie rolnictwo na skutek braku polityki
rolnej ludzi znajduj¹cych siê
u w³adzy w Polsce posolidarnociowej, obecnie by³ych sekretarzy PZPR - chyli siê ku
upadkowi. Na polskiej wsi
panuje wysokie bezrobocie i
bieda. Na Ziemiach odzyska-
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Tablica og³oszeñ w zak³adzie kserograficznym w Warszawie

List otwarty do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

UMOCNIENIE SIÊ I ROZPRZESTRZENIENIE NIEMCÓW W POLSCE?

P

rzedwyborcza Odezwa
Ligi Polskich Rodzin
do Narodu Polskiego
informuje, ¿e LPR wypowie
umowê stowarzyszeniow¹ z
Uni¹ Europejsk¹, która powoduje straty gospodarcze w
wysokoci 12 miliardów dolarów USA rocznie i przysparza
ponad 1,5 miliona bezrobotnych.
Forsowanie wpychania
Polski do tzw. Unii Europejskiej osi¹gnê³o punkt kulminacyjny z chwil¹ narzucenia
Sejmowi debaty nad projektem Ustawy o mniejszociach

narodowych i etnicznych,
wzorowanej na os³awionym
traktacie mniejszociowym,
którego ratyfikacjê wymuszono na Polsce w dniu 1 VIII
1919 r. Kto wtedy stan¹³ w
obronie polskoci na Ziemiach Polskich? Dwaj obywatele polscy pochodzenia ¿ydowskiego, Henryk Nusbaum
i Henryk Cylkow. Prasa warszawska opublikowa³a ich
list, oto jego fragment: ¯ywimy do mê¿ów Kongresu Wersalskiego g³êboki i gorzki ¿al
za upokarzaj¹ce dla narodu
polskiego narzucenie mu w

warunkach pokojowych klauzuli, dotycz¹cej mniejszoci
narodowych i wyznaniowych.
[...] Pope³nilicie b³¹d [...]
wyg³osilicie [...] wyrok potêpienia strony drugiej i wzglêdem wyroku tego wyra¿amy,
my, Polacy wyznania moj¿eszowego, najbardziej stanowczy protest.
Nadszed³ czas najwy¿szy,
by polscy patrioci, wsparci
przez tych wszystkich, którym drogi jest los Pañstwa
Polskiego, naszej Ojczyzny
zg³osili do Premiera Rz¹du
Dokoñczenie na stronie 4
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cz³onków Dyrekcji, Zarz¹du i
Rady Nadzorczej, bior¹cych
miesiêcznie od kilkunastu do
kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.
Przyk³adem jest podjêty w
dniu 18 lutego br. protest pracowników Stoczni Gdynia.
Domagali siê oni podwy¿ki
g³odowych p³ac. Zarz¹d Stoczni odmówi³ wszelkich rozmów, wyrzucaj¹c z pracy 30
strajkuj¹cych. W odpowiedzi
stoczniowcy przyst¹pili 19
lutego br. do strajku okupacyjnego. Zarz¹d nazwa³ go
nielegalnym i wyrzuci³ z pracy dalszych 90 stoczniowców,
odmawiaj¹c wszelkich rozmów. Telewizyjne wiadomoci
przytoczy³y trafne wypowiedzi dwóch stoczniowców: Teraz jest gorzej, ni¿ za komuny; Teraz jest jeszcze gorzej.
Jest tak, jak za Niemców.
S³uchaj¹c w Telewizji bezczelnych wypowiedzi prezesa
Stoczni Gdynia Szlanty, mo¿na by³o mieæ przez chwilê
wra¿enie, ¿e jest siê rzeczywicie w Gdyni rz¹dzonej
przez Niemców SS-manów.
Bezczelny by³ równie¿ komentarz telewizyjny, ¿e stoczniowcy nic nie uzyskaj¹, bo
Stocznia jest w³asnoci¹ prywatn¹ i wszystko zale¿y od
w³aciciela. Nie wiadomo tylko kto j¹ kupi³ i za ile. Wiadomo tylko, ¿e Stocznia Gdynia, do niedawna w³asnoæ
ogólnonarodowa, ma dzisiaj
najwiêksz¹ produkcjê w Europie, nêdznie op³aca swoich
stoczniowców, nie przynosi
Polsce zysku, daje natomiast
wielkie zyski prywatnym
w³acicielom z Unii Europejskiej i wynajêtym przez nich
zarz¹dcom. Wymusili oni na
strajkuj¹cych zgodê na bezp³atny urlop za okres strajkowania.
Jeszcze gorzej post¹pi³ Zarz¹d Stoczni Szczeciñskiej,
wysy³aj¹c 1 marca br. 5,5 tysi¹ca stoczniowców na przymusowy urlop bezp³atny. Te
wydarzenia szczeciñskie i
gdyñskie, a wczeniej gdañskie wiadcz¹ o czêciowym
likwidowaniu polskiego przemys³u stoczniowego oraz czêciowym przejmowaniu go na
w³asnoæ przez kapitalistów
Unii Europejskiej.
Tak wygl¹da kapitalizm w
ca³ej swojej krasie, który bezlitosnym wyzyskiwaniem
wiêkszoci zapewnia nadmierny zysk mniejszoci.

Sposobem na zaprowadzenie w Polsce prawdziwej demokracji, dobrobytu dla
wszystkich i sprawiedliwoci
spo³ecznej nie jest wyprzedawanie polskiego maj¹tku, nie
jest integrowanie wyprzedanej Polski z Uni¹ Europejsk¹,

pejska nam tego nie da, lecz
nam to do reszty odbierze.
Styczniowa wizyta w Polsce Prezydenta Rosji W³odzimierza Putina jest dobrym
prze³omem w stosunkach polsko - rosyjskich, z korzyci¹
dla wszystkich Polaków. Pol-

nich powiedzia³: Tu siedz¹
mali z³odzieje. Kradn¹ z g³odu. Dlaczego nie zamykaj¹
tych wiêkszych z³odziei z Sejmu i rz¹du? Tylko jeden wiêzieñ cieszy³ siê, ¿e go zamkniêto. By³ to chory, wynisz-

Nabywca zak³adów zlikwidowa³ produkcjê, zwolniono 1500 osób.

lecz zachowanie odrêbnoci,
samodzielnoci i suwerennoci Polski oraz zwiêkszenie
w³asnej produkcji przemys³owej i rolnej w utrzymanych
w polskich rêkach fabrykach
i gospodarstwach rolnych.
Trzeba skoñczyæ z tym, ¿e
miliony ludzi w Polsce nie ma
pracy i g³oduje, a 1,5 miliona
hektarów czyli 45% ziemi ornej le¿y od³ogiem z rozkazu
Unii Europejskiej. Likwiduje ona w Polsce ró¿ne rodzaje
produkcji przemys³owej, zalewaj¹c nas zachodnimi towarami. Zlikwidowany jest prawie ca³y ³ódzki przemys³ w³ókienniczy, który by³ jednym z
najwiêkszych tego typu
orodków w Europie dziêki
zaopatrywaniu nie tylko rynku krajowego ale przede
wszystkim rynku rosyjskiego.
Tak by³o przez 100 lat do
1990 roku. Dopiero prounijne rz¹dy to zniszczy³y.
Dlatego powitalimy z zadowoleniem niedawn¹ inicjatywê rz¹du, zmierzaj¹c¹ do
odbudowania naszego niegdy wielkiego eksportu do
Rosji. W³anie handel z Rosj¹ i innymi Pañstwami s³owiañskimi przy zachowaniu
suwerennoci Polski i zwiêkszeniu naszej produkcji da
nam upragniony dobrobyt i
samodzielnoæ. Unia Euro-
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ska Wspólnota Narodowa od
pocz¹tku w swoim programie
k³adzie nacisk na rozwijanie
wszechstronnej wspó³pracy z
Rosj¹ i pozosta³ymi Pañstwami s³owiañskimi. Powo³alimy Polski Komitet S³owiañski, zajmuj¹cy siê tymi sprawami. Jako polscy i s³owiañscy patrioci mamy satysfakcjê, ¿e rz¹d podj¹³ tê inicjatywê i zrealizowa³ cz¹stkê naszego programu, goszcz¹c
Prezydenta Putina w Polsce
i planuj¹c korzystny dla Polaków i Rosjan rozwój wspó³pracy. Niestety nie moglimy
uczestniczyæ w wizycie Prezydenta Putina i publicznie zaznaczyæ nasze dla niej poparcie, na skutek mojego aresztowania. Dla mnie jako patrioty i polityka stanowi³o to
du¿e dowiadczenie. Tym
wiêksze, ¿e by³em wiêziony
nie tylko teraz, lecz równie¿
w 1993 roku oraz internowany w latach 80-tych.
W wiêzieniu mo¿na siê
wiele dowiedzieæ. Oczywicie
w celi, nie z zewn¹trz, bo nawet mojemu bratu - lekarzowi odmówiono widzenia ze
mn¹. Otó¿ sporód ponad 50
w wiêkszoci m³odych wiêniów, z którymi siê zetkn¹³em, wszyscy potêpiali wyprzeda¿ obcokrajowcom polskiego maj¹tku i byli przeciw
Unii Europejskiej. Jeden z

czony cz³owiek, bezdomny od
omiu ju¿ lat.
Dziennikarze przemilczaj¹
wszystko, co mog³oby ukazaæ
prawdziwe oblicze Unii Europejskiej  tego molocha biurokracji i wyzysku, zmierzaj¹cego do skupienia w³adzy i
w³asnoci europejskich Narodów w rêkach w¹skiej klasy
posiadaczy i polityków zachodnich, a zw³aszcza niemieckich. Dziennikarze przemilczaj¹ ogromne zagro¿enie,
jakim jest przygotowywane
przez Uniê Europejsk¹ masowe przejmowanie polskiej ziemi. Wykupywanie naszej ziemi jest planowym uszczuplaniem terytorium Polski.
Niemcy chc¹ tym sposobem
wejæ w posiadanie naszych
Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Chwalenie siê obecnej
w³adzy sukcesem, ¿e po wejciu Polski do Unii Europejskiej cudzoziemcy bêd¹ mogli
kupowaæ polsk¹ ziemiê dopiero po 7 latach, jest bredzeniem z³oczyñców i idiotów. Co
nam daje odsuwanie na kilka lat likwidacji gospodarstw
polskich rolników, likwidacji
terytorialnej integralnoci
Polski, a zatem jej suwerennoci. W ogóle i po wsze czasy nie chcemy likwidacji polskiej w³asnoci ziemi i suwerennoci Polski. Ca³a polska
ziemia musi byæ w³asnoci¹

Polaków, w³asnoci¹ obywateli Pañstwa Polskiego. Wykupywanie polskiej ziemi
przez cudzoziemców jest niczym innym jak kolonizowaniem Polski, podobnym do
kolonizowania naszego Kraju przez zaborców w czasie
rozbiorów i w czasie II wojny
wiatowej, podobnym do wysiedlania w 1943 roku polskich rolników z Zamojszczyzny i osiedlania tam w pierwszym etapie Niemców na obszarze 55 tysiêcy hektarów.
Dzisiaj Niemcy maj¹ byæ osiedlani na wykupywanej ziemi
na Warmii i Mazurach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce, Dolnym l¹sku,
Opolszczynie.
Podczas dyskusji o frymarczeniu polsk¹ ziemi¹, o jej
planowym wyprzedawaniu
cudzoziemcom dowiadujemy
siê, ¿e w Polsce jest ju¿ wielu
rolników holenderskich i niemieckich, bêd¹cych w³acicielami du¿ych, nawet 1000hektarowych gospodarstw
rolnych, kupionych za nisk¹
cenê nieu¿ytków. Oficjalnie
jest ich ponad 300 i posiadaj¹ w sumie oko³o 50 tysiêcy
hektarów ziemi czyli tyle, ile
Polakom na Zamojszczynie
odebrali w 1943 roku Niemcy. S¹ to doskonale prosperuj¹cy rolnicy, otrzymuj¹cy
bezprocentowe po¿yczki, nie
p³ac¹cy podatków, maj¹cy
zapewniony skup swoich p³odów. Podczas gdy polscy rolnicy klepi¹ biedê, rujnowani
nadmiernymi podatkami i
procentami od po¿yczek oraz
niemo¿noci¹ sprzedania
swoich zbiorów. To dopiero
pocz¹tek, zabieranie Polakom ziemi stanie siê zjawiskiem masowym po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Polscy rolnicy bêd¹
bankrutowaæ, a przejmuj¹cy
ich ziemiê zachodni rolnicy
bêd¹ prosperowaæ. Bêdzie to
kolejny cud gospodarczy
Unii Europejskiej. W ten sposób niedoludniona Polska o
czystej ziemi stanie siê koloni¹ przeludnionego Zachodu
o ska¿onej ziemi.
Kiedy wiêc g³upcy i zdrajcy
dyskutuj¹ za¿arcie, jak szybko po wejciu do Unii Europejskiej sprzedawaæ obcokrajowcom polsk¹ ziemiê  czy
od razu, czy za 3 lata, czy za
5, 7, 9 lat, to my mówimy 
Nigdy! Kiedy oni dyskutuj¹
za¿arcie, na jakich warunkach ma Polska wejæ do Unii
Europejskiej, to my mówimy
 Na ¿adnych! Polska w ogóle i nigdy nie mo¿e wejæ do
Unii Europejskiej! Polska
mo¿e pozostaæ Polsk¹ tylko
poza Uni¹ Europejsk¹! W
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nych do dzisiaj kwestie maj¹tkowe nie zosta³y uregulowane. Obywatele polscy s¹ na
tych ziemiach tylko dzier¿awcami, a w³acicielem jest
Skarb Pañstwa oraz w znacznej mierze, po komunalizacji
w 1990 r. tak¿e gminy - samorz¹dy lokalne. Taki stan
prawny, wobec roszczeñ niemieckich uciekinierów i prze-

siedleñców o odszkodowanie
za pozostawione mienie sta-

nowi powa¿ne zagro¿enie dla
Polski i polskoci na polskich
jeszcze Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych.
Na Ziemiach odzyskanych
strasz¹ ruiny po PGRowskich gospodarstw. Olbrzymie obszary ziemi le¿¹ od³ogiem. Nasila siê proceder nieformalnego nabywania ziemi
ornej przez Niemców. Szcze-

ciñski Oddzia³ Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa do lutego 2002 r. sprze-

da³, ogó³em 162 tysi¹ce hektarów, w tym (oficjalnie) 9
tysiêcy hektarów spó³kom z
udzia³em kapita³u zagranicznego. A¿ 72,6 procenta to
spó³ki polsko-niemieckie.
Sporód 435 tysiêcy hektarów
ziemi wydzier¿awionej 71,5
tysiêcy hektarów objê³y spó³ki z udzia³em obcego Kapita³u. Po³owê z tego maj¹ Niemcy, za nimi Duñczycy, Szwedzi, Holendrzy a ostatnio
Brazylijczycy (113 hektarów).
W przypadku wejcia do UE
dzier¿awy te stan¹ siê w³asnoci¹ spó³ek. S¹ niebezpiecznie sygna³y, ¿e ziemiê
wydzier¿awia polska spó³ka,
a jej wspólnicy sprzedaj¹ póniej swe udzia³y Niemcom.
Wielu kupców gruntów to
zwykli figuranci cudzoziemców, zw³aszcza Niemców. Z
ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e w posiadaniu Niemców jest ju¿ daleko
wiêcej polskiej ziemi ni¿ to
wynika z oficjalnych statystyk. Jeli nie zatrzymamy
tego niebezpiecznego procederu to wkrótce mo¿emy zostaæ Pañstwem bez ziemi.
Grozi nam to tym bardziej, ¿e

struktura agrarna w Polsce
jest bardzo zró¿nicowana. Z
informacji G³ównego Urzêdu
Statystycznego wynika, ¿e w
latach 1996 - 2000 liczba indywidualnych gospodarstw
rolnych zmniejszy³a siê z 2
milionów 41 tysiêcy do 1 miliona 881 tysiêcy, czyli o 7,9
procent. Zmniejszy³a siê liczba gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 i od 10 do 15
hektarów. Przewa¿aj¹ gospodarstwa o powierzchni u¿ytków rolnych do 7 hektarów.
A¿ o 6,2 procenta zmniejszy³
siê stan gospodarstw z grupy
obszarowej od 15 do 20 hektarów. O 18,6 procenta zwiêkszy³a siê natomiast liczba
gospodarstw o powierzchni od
20 do 50 hektarów i a¿ o 42,1
procent liczba gospoadrstw z
grupy obszarowej powy¿ej 50
hektarów. Jednak¿e gospodarstw o powierzchni ponad
20 hektarów jest w Polsce
tylko 101 tysiêcy. W obecnej
sytuacji ekonomicznej jedynie takie gospodarstwa osi¹gaj¹ tzw. dochód parytetowy,
czyli porównywalny z dochodami rodzin nierolniczych.

,,z Narodowej trybuny...
Dokoñczenie ze strony 2
Unii Europejskiej nie bêdzie
Polski! Bêdzie tylko terytorium polskie, kolonizowane
przez obcych, przez kapitalistów i obszarników rolnych
oraz zarz¹dców kieruj¹cych
robotnikami polskimi.
Nie mówi siê Polakom, ¿e po
wejciu do Unii Europejskiej
nie wolno bêdzie finansowaæ
pozosta³ych jeszcze przedsiêbiorstw pañstwowych. Chodzi o to, by szybko zbankrutowa³y i zosta³y przejête
przez kapitalistów Unii Europejskiej. Prognozy analitycznych orodków zagranicznych i krajowych przewiduj¹, ¿e wejcie do Unii Europejskiej spowoduje w Polsce
skokowy wzrost bezrobocia
do 30%.
Nie dziwmy siê zatem, ¿e ju¿
teraz w momencie wejcia do
Unii Europejskiej przewiduje siê w Polsce zaburzenia
spo³eczne, dlatego rodki
masowego przekazu, komentuj¹c marcowe æwiczenia 30
tysiêcy ¿o³nierzy NATO na
Pomorzu poda³y, ¿e wojska
NATO nie tylko przygotowu-

Boles³aw Tejkowski

j¹ siê do ewentualnej interwencji na wybrane Pañstwa
(chodzi prawdopodobnie o
Bia³oru, Ukrainê, Irak,
Iran), ale równie¿ przygotowuj¹ siê do umierzania niepokojów spo³ecznych w natowskich Krajach, na przyk³ad w Polsce.
NATO jest wiêc zbrojnym ramieniem Unii Europejskiej,
wymuszaj¹cym respektowanie jej interesów. S¹ one przeciwstawne polskim interesom
narodowym. Tych przeciwstawnych sobie wartoci pogodziæ siê nie da! Albo w Unii
Europejskiej Polacy bêd¹
ubogimi obywatelami drugiej
kategorii pozbawionymi w³asnoci, poddanymi kontroli
NATO albo w samodzielnej i
suwerennej Polsce bêd¹ u siebie, bêd¹ mieli ca³¹ w³asnoæ
w swoich rêkach, bêd¹ mogli
szybko wypracowaæ powszechny dobrobyt, maj¹c do
swojej dyspozycji wyj¹tkowo
bogaty Kraj!
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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Charakterystyczne jest, ¿e
z ma³ymi wahaniami utrzymuje siê liczba gospodarstw
o powierzchni od l do 2 ha.
Takich gospodarstw w roku
2000 mielimy oko³o 450 tysiêcy, które przewa¿nie produkuj¹ na potrzeby w³asnej
rodziny. A¿ 55 procent gospodarstw sprzedaje swe produkty rolne o wartoci poni¿ej 200 z³otych miesiêcznie.
Z ogólnej liczby oko³o 1 miliona 881 tysiêcy gospodarstw
ponad l milion nie uzyskuje
ze sprzeda¿y produktów rolnych prawie ¿adnych profitów, nastêpne za kilkaset
tysiêcy, dochody z rolnictwa
musi uzupe³niaæ z innych róde³, przewa¿nie z emerytur i
rent. Przera¿aj¹cy jest wiêc
stan polskiego rolnictwa i
polskiego rolnika. Jest to skutek przystosowywania polskiego rolnictwa do wymogów
unijnych, realizowania Uk³adu Europejskiego z 1991 r.
ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹, a Wspólnotami
Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi, braku
rz¹dowej polityki rolnej ,braku od 1989 roku pomys³u na
rozwój i modernizacjê polskiego rolnictwa.
Jeszcze polski ch³op trzyma siê dzielnie na kawa³ku
swej ojcowizny. Nie wytrzyma
jednak w bezporednim starciu z Uni¹. Nawet te 102 tysi¹ce gospodarstw o powierzchni powy¿ej 20 ha, bez
równych, ca³kowitych dop³at
unijnych nie wytrzyma konkurencji. Polscy rolnicy pójd¹ z torbami. Obcy, przewa¿nie Niemcy wykupi¹ te gospodarstwa za d³ugi kredytowe
w niepolskich ju¿ bankach.
Zniknie z naszego krajobrazu polska wie. Zlikwidowana zostanie ca³a spo³ecznoæ
ch³opska o wielkiej historii i
tradycjach narodowych, która w latach okupacji niemieckiej wykaza³a niezwykle siln¹ wolê biologicznego przetrwania, by³a g³ówn¹ si³¹ i
ostoj¹ Polski podziemnej,
marzy³a o sprawiedliwej wolnej od wyzysku i poni¿enia
niepodleg³ej Polsce, opar³a siê
kolektywizacji .......
Unia Europejska to wiadoma totalna zag³ada, polskiego rolnictwa,
Waldemar Ga³uszko

Niemiecki protest w sprawie aresztowania
Boles³awa Tejkowskiego

Szczecin,
dnia 16 lutego 2002 r.
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UMOCNIENIE SIÊ I ROZPRZESTRZENIENIE NIEMCÓW W POLSCE?
Dokoñczenie ze strony 1
RP wniosek o wypowiedzenie
umowy stowarzyszeniowej z
Uni¹ Europejsk¹ oraz odrzucili w ca³oci projekt Ustawy
o mniejszociach narodowych
i etnicznych, gdy¿ jest to element. kulturowej ofensywy
(agresji) ze strony najpotê¿niejszego pañstwa Unii Europejskiej, jakim s¹ Niemcy.
Jak równie¿ zwrócili uwagê,
¿e projekt tego typu ustawy
sam w sobie stanowi akt
agresji w stosunku do narodu polskiego oraz polskiego
spo³eczeñstwa, sk³adaj¹cego
siê ze zrozumia³ych wzglêdów
równie¿ i z przedstawicieli
innych narodów, posiadaj¹cych swoje suwerenne pañstwa poza granicami RP.

miec w Watykanie w listopadzie 1933 roku: Z autorem
konkordatu z hitlerowsk¹
Rzesz¹ wypad³o pertraktowaæ [...] prezesowi Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, ksiêdzu doktorowi Boles³awowi
Domañskiemu w sprawie audiencji u Piusa XI i mo¿liwoci uzyskania odeñ wsparcia
katolickiego ludu polskiego w
Nadodrzu (Tereny pomiêdzy
£ab¹ a Odr¹ zamieszkiwane
prze S³owian od IX - X wieku
poddane germanizacji). W
dramatycznej rozmowie ten
wysoki reprezentant rzymskiej kurii, Eugenio Pacelli

Rzesza Niemiecka formalnie
nie planowa³a zniszczenia
Katolicyzmu. Dzisiejsze
Niemcy w Unii Europejskiej
przeros³y hitleryzm w swoich
planach, co zreszt¹ ju¿ opisa³
autor brytyjski Rodney Atkinson w dwu ksi¹¿kach:
Eurofaszyzm w natarciu
oraz Fascist Europe Rising
(Powstaje faszystowska Europa). Cele, osi¹gane ongi
na drodze agresywnej wojny,
osi¹ga siê dzisiaj pokojowo.
W Lublinie przeprowadzono badania, pytaj¹c na ulicy
przechodniów, czy s¹ za wejciem Polski do Unii Europej-

owiadczy³ kategorycznie: Nie! Interesy Kocio³a wymagaj¹ ca³kowitej germanizacji
Nadodrza, dla umocnienia
tam niemieckiego katolicyzmu. I dlatego Papie¿ przemówi do was po niemiecku, i
to w obecnoci przedstawiciela waszej ambasady, ambasady III Rzeszy! Ewentualne
przeforsowanie w Sejmie
Ustawy o tzw. mniejszociach
u³atwi i przyspieszy germanizacjê nie tylko Nadodrza,
ale i ca³ej ubezw³asnowolnionej Polski.
Dzisiaj nie chodzi ju¿ o
umocnienie niemieckiego
katolicyzmu, albowiem:
Karta Podstawowych Praw
Unii Europejskiej z roku
2000, nie czyni odniesienia do
Boga, nie uznaje Dekalogu,
na miejscu Boga stawia cz³owieka i wyklucza rzeczywistoæ transcendentn¹. Jest to
karta ca³kowicie sekularystyczna. Przy czym ma charakter ofensywny, misjonarski po wiecku, pogardliwy w
stosunku do tradycji religijnych. Zmierza wprost do wyeliminowania Kocio³a katolickiego z Europy i do zniszczenia go w ogóle. Politycy i
rz¹dy znajduj¹ siê pod cis³ym dyktatem orodków ateistyczno-ekonomicznych..
Unia Europejska jest wiêc
bez porównania groniejsza
dla Polski, ni¿ ongi hitlerowska III Rzesza, gdy¿ nawet III

skiej. Niemal 66% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e
jest przeciwko wejciu. Nie
dziwi zatem gor¹czkowy popiech, z jakim wepchniêto
pod obrady Sejmu projekt tej
Ustawy. Trzeba siê spieszyæ, bo jest wysoce prawdopodobne, ¿e my, Polacy, nie
zgodzimy siê w referendum
na Anschluss (przy³¹czenie)
Polski do Niemiec, a mówi¹c
p³atnym jêzykiem: na przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej.
Ponad 10 milionów tzw.
przesiedleñców czeka na
powrót do Polski i w czeskie
Sudety, przypomnia³a niedawno Frau Steinbach, a niemal stale pisze o tym prasa.
Komisarz Verheugen chce
wymusiæ na Czechach anulowanie dekretów Benesza i
oddanie czeskich Sudetów w
rêce niemieckie, zanim Czechy znajdà siæ w UE. UE najchætniej anulowaùaby konferencjæ w Poczdamie i caùà II
wojnæ úwiatowà o ile moýliwe by byùo anulowanie faktów historycznych. Polsce
grozi utrata byã moýe nawet
¾ terytorium i odtworzenie
tam czæúci III Rzeszy Niemieckiej wraz z Prusami.
Prusy to my brzmi tytu³ jednego z najnowszych artyku³ów prasowych.
Straszliwe mog¹ wiêc byæ
skutki neoliberalnej polityki
wielokulturowoci, lansowa-

Uzasadnienie
Prof. Hans Joachim Beyer w ksi¹¿ce pt. Das Schicksal der Polen (Los Polski),
wydanej w Niemczech w 1942
roku, pisze, ¿e s³uszna i rzeczowa polityka w stosunku do
Polaków to przede wszystkim
umocnienie siê i rozprzestrzenienie narodu niemieckiego.
Obecnie s³u¿¹ temu celowi
prawa mniejszoci niemieckiej w Polsce, która to mniejszoæ za ¿adn¹ mniejszoæ
sama siê nie uwa¿a. Niemcy
bêd¹ mogli bez ¿adnych przeszkód rozprzestrzeniaæ siê na
terenie Polski, zgodnie z prawami unijnymi, wygodnymi
dla Niemców.
Ustawa o S³u¿bie cywilnej
mo¿e dodatkowo spowodowaæ, ¿e na kluczowych stanowiskach w polskiej s³u¿bie
cywilnej znajd¹ siê cudzoziemcy (czytaj: Niemcy).
Mo¿e siê ich tam znaleæ nawet kilkaset tysiêcy. Niepomiernie dziwi uderzaj¹ca
zbie¿noæ celów polityki III
Rzeszy (na terenie okupowanej Polski) w stosunku do
Polaków oraz polityki obecnych w³adz, pos³usznie podporz¹dkowuj¹cych Polskê
Unii Europejskiej (czyli
Niemcom).
Ca³kowicie zatem popieram jasne stanowisko, ¿e
Niemcy nie mog¹ mieæ w Polsce ¿adnych przywilejów ani
specjalnych praw, gdy¿ ¿adnych przywilejów nie maj¹
Polacy w Niemczech. Jest to
jednak tylko jeden z wielu argumentów, przemawiaj¹cych
za odrzuceniem projektu w
ca³oci i raz na zawsze.
Przypominam s³owa opisuj¹ce wizytê Polaków z Nie-
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nej przede wszystkim przez
pos³a Jacka Kuronia i Uniê
Wolnoci. Godzi siê tu przypomnieæ, co na temat polityki wielokulturowoci mówi¹,
np. Kastylijczycy dowiadczeni w odwiecznych krwawych
kontaktach z Baskami, Kataloñczykami i Galisyjczykami
w wielonarodowym Pañstwie
Hiszpañskim:
Felipe Fernandez Armesto
powiada, ¿e Polityka wielokulturowoci nadal bêdzie
gromadziæ krew przysz³ych
rzezi, a wielkie pañstwa ci¹gle bêd¹ nieskutecznie t³umiæ
aspiracje ma³ych narodów,
dopóki nie eksploduj¹ pod cinieniem w³asnej polityki.
Czy Sejm chce, by jego decyzje jê³y gromadziæ krew przysz³ych rzezi? Niech wiêc ten
Sejm raz na zawsze wycofa
omawiany projekt Ustawy i
nigdy nie wznawia tej debaty. Autorzy Projektu  niech¿e siê opamiêtaj¹!
Zwracam uwagê, ¿e: Idei
Europy nie mo¿na oddzieliæ
od faszyzmu europejskiego i
jego koncepcji jednoci Europy. Wizji jednoczonej Europy zawsze towarzyszy³a wizja
Niemiec dominuj¹cych na
kontynencie. Ukaza³a siê
nawet pewna ksi¹¿ka, pod
upiornie brzmi¹cym tytu³em
Faszyzm  wczoraj, dzi i
jutro. Zwodzi nas wspania³¹
wizj¹ faszystowskiej Europy...  Neofaszystowskiej,
rzecz jasna ... Podczas gdy:
Niemcy nie chc¹ u siebie enklaw obcej kultury czyli nie
chc¹ mniejszoci narodowych
na terenie Niemiec, powiedzia³ w dniu 1 III b.r. w korespondencji z Berlina p. W³odzimierz Korzycki, korespondent Polskiego Radia. Z tego
samego powodu, Niemcy systematycznie obrzydzaj¹ ¿ycie
Serbo³u¿yczanom na ich ojczystej ziemi miêdzy £ab¹ a
Odr¹, gdzie siê wdarli si³¹
ponad 1000 lat temu, zagrabiaj¹c prastare ziemie s³owiañskie, wcielaj¹c je w sk³ad
Niemiec.
Niemcy nigdy w swej historii nie chcieli mieæ obcych
na swoim terytorium. I to
w³anie tam móg³ wyrosn¹æ
niepowtarzalny w swoim barbarzyñstwie system polityczny, o czym napisa³ Leo Halban, profesor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
To co narasta³o przez ponad
tysi¹c lat, nie mog³o ca³kowicie znikn¹æ w przeci¹gu tak
krótkiego okresu czasu, jakim jest te parê dekad 1945
2002. Naiwny jest ten, kto

tak uwa¿a. Naiwnoæ i niewiedza mog¹ sprowadziæ na
Polskê nieodwracaln¹ katastrofê.
Ewentualne uchwalenie
przez Sejm Ustawy o mniejszociach oznaczaæ bêdzie
tworzenie na terytorium Polski enklaw obcej kultury,
których to  analogicznych
enklaw  nie chc¹ u siebie
Niemcy. Podejrzewam wiêc,
¿e albo projekt tej Ustawy
skierowa³y do Sejmu osoby
niedouczone (a nawet niepoczytalne) albo jest to dywersja polityczna, maj¹ca spowodowaæ wbicie tylu klinów w
spo³eczeñstwo polskie, ilu
owych mniejszoci siê doliczono.
To nie my  zdecydowani
przeciwnicy przy³¹czenia
ziem polskich do Niemiec,
jestemy niedouczeni i niedoinformowani, jak to siê o
nas mówi w tym celu, a¿eby
 z takich jak ni¿ej podpisany i z podobnych doñ przeciwników Unii Europejskiej 
³atwiej by³o zrobiæ nieuków,

Nie pierwszy i nie ostatni w
historii plan zag³ady S³owian

którzy z jakich idiotycznych
powodów nie chc¹ dobrowolnie z³o¿yæ g³owy pod Topór z
Wandsbeck. Niektórzy pytaj¹, czy na pniaku maj¹ po³o¿yæ g³owê lewym policzkiem
czy prawym, bo mo¿e jakie
szczegó³owe przepisy unijne
dok³adnie to okrelaj¹?
Ur¹ga siê pamiêci ofiar pomordowanych w katowniach
Stutthoff i Königsberg, wszczynaj¹c proces o rehabilitacjê tych, którzy pohañbili
zw³oki pomordowanych Polaków.
Unijne Królestwo Niebieskie (z Dwunastoma Gwiazdkami) ju¿ czeka na kolejne
ofiary  maj¹ to tak pewne
jak w [Deutsche] Banku...
dr Jerzy Wieluñski
Lublin, 4 marca 2002
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Po trupach moci panowie

My Producenci i Hodowcy
Drobiu budowalimy swoje
warsztaty pracy (czytaj kurniki), fermy, magazyny, nawet mini wytwórnie pasz ca³e
dziesi¹tki lat. Pomagali nam
ju¿ nie ¿yj¹cy rodzice. Nasze
fermy s¹ doinwestowane i
niczym nie ustêpuj¹ poziomem technicznym fermom z
Unii. Nasi producenci drobiu,
ludzie wykszta³ceni (s¹ wród
nas in¿ynierowie rolnicy, ekonomici, nawet prawnicy)
stanowi¹ najlepiej wykszta³con¹ grupê rolników. W latach 1995-1996 dano nam

mo¿liwoæ szybkiego doinwestowania siê i jak twierdzono dostosowania siê iloci¹ i
jakoci¹ ferm do wymogów
Unii Europejskiej. I ruszy³y
inwestycje i kredyty preferencyjne dla M³odych Rolników
i kredyty bran¿owe dla rednich wiekiem.
Banki chêtnie udziela³y
po¿yczek, oczywicie nie za
darmo. By³y robione biznesplany, które potem opiniowa³y ODR ( Orodki Doradztwa Rolniczego) wszêdzie
by³a podawana cena minimalna op³acalna dla ka¿dego
rodzaju produkcji (jajko wylêgowe, jajko konsumpcyjne,
brojler kurzy, indyczy, ferma
reprodukcyjna). By³ jeden
warunek; nie mo¿na by³o
przerwaæ produkcji, bez zgody Banku i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dop³aca³a do
odsetek od kredytów preferencyjnych.
I jeszcze jeden warunek,
moim zdaniem niezgodny z
prawem zabezpieczenia tych¿e kredytów. Zabezpieczeniem kredytów winna by³a
byæ ta nowa inwestycja i porêczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, sta³o siê inaczej. Banki
zabezpieczy³y hipoteki rodzi-

ców i samych uczestników
transakcji bankowych. Dosz³o do tego, ¿e kredyt w kwocie 200 000 z³. ( 2 mld starych z³otych) musia³ mieæ
dwukrotne a nawet trzykrotne zabezpieczenie maj¹tkowe. Wpisano siê na hipoteki
domów, dzia³ek, pól, parceli
na wszystko to, co przez kilka pokoleñ budowa³y i czego
dorabia³y siê ca³e rodziny.
O ile w latach 1995-1997
mo¿na by³o produkowaæ o w
miarê godziwych cenach i
sp³acaæ raty kapita³owe i odsetki to od 1998 roku produ-

cenci brojlera, indyków i jaj
prze¿ywaj¹ istny koszmar.
Jeden - trzy miesi¹ce jakiej
takiej op³acalnoci s¹ przerywane d³ugimi okresami dekoniunktury. Ju¿ w tej chwili
zad³u¿one fermy d³ugami
przewy¿szaj¹ swoja wartoæ.
Dla przypomnienia w ci¹gu
12 lat tej wspania³ej demokracji, transformacji czytaj
totalnego niszczenia wszystkiego co polskie, sprzedano 70
- 80% banków. Oddano w zagraniczne rêce za bezcen zak³ady ubojowo - przetwórcze
np. dla DROSED - Siedlce,
Animex -Dêbica dla
Schmidfild. Sprzedano za
bezcen nasze wytwórnie pasz
- Central Soya, Cargill, i
za³o¿ono sobie w Agendzie
2000" - ¿e 69% kurników produkuj¹cych brojlera i 20%
produkuj¹cych jajka ma
upaæ. Tak zwyczajnie bez
¿adnych odszkodowañ, bez
umorzenia kredytów, bez nowych miejsc pracy, bez odpraw. Ot tak zwyczajnie zlicytowaæ, zniszczyæ i jeszcze
ukaraæ tak ukaraæ, za to ¿e
jeszcze siê podnosimy, ¿e walczymy, ¿e chcemy ¿yæ i pracowaæ na swojej fermie.
Ile za nami ju¿ pogrzebów
(samobójstwa, wylewy do
mózgu, zawa³y serca, za³ama-
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nia nerwowe). Ale kogo to obchodzi. Co tam w³asny naród,
co jego nadzieja, marzenia, co
tam jego godne ¿ycie. Byle do
przodu, byle do Unii Europejskiej. Byle zaklepaæ sobie ciep³e posadki (bo wiemy, ¿e
1500 stanowisk czeka na nasze nowe ekipy w Brukseli).
A wiêc po trupach moci panowie, przy poparciu dostojników kocielnych, przy b³ogos³awieñstwie niektórych
biskupów. Byle do przodu a
co tam naród, niech sobie zdycha, niech biednieje. Doczekalimy siê arystokracji nowej generacji. Panowie dygnitarze na salonach (kosztowne bale, przyjêcia, wyjazdy
zagraniczne) wszystko to za
pieni¹dze podatników. Kto
wreszcie siê ocknie, kto temu
siê przyjrzy, kto poczuje siê
Polakiem i bêdzie dba³ o dobro swojej Ojczyzny i swoich
rodaków.
Teraz jeszcze jeden kwiatek do koszyka z naszego podwórka, ceny w biznesplanach by³y podawane na poziomie cen rynku w tym okresie
tj. 3,50 z³. za kilogram ¿ywca
drobiowego i 0,25 za jajko
konsumpcyjne, przy znacznie
ni¿szych cenach za energiê
elektryczn¹ i opa³, a przede
wszystkim przy cenie paszy
750 z³. za tonê. Obecnie swoj¹ produkcjê sprzedajemy po
cenach 1,80-3,00 z³. za kilogram ¿ywca drobiowego przy
bardzo wysokich cenach za
opa³ i energie elektryczn¹
oraz przy cenie paszy równej
1000 z³. za tonê.
Umowy kontraktacyjne z
zak³adami ubojowymi, przez
nikogo nie kontrolowane daj¹
tylko op³acalnoæ odbiorcom
¿ywca, a do tego ogromny
import ¿ywca drobiowego i
ten z kontyngentu WTO i
CEFTY oraz z Unii Europejskiej, za³atwiony przez poprzednia ekipê oraz ten nielegalny dla instytucji charytatywnych, spó³ek, agend. I co
w takiej sytuacji ma zrobiæ
ten producent osaczony, osamotniony i ci¹gany po s¹dach
przez banki, wytwórnie pasz
- ju¿ nie polskie. Mamy komorników, egzekucje i samobójstwa, ale te¿ mo¿emy mieæ
s¹dy karne, bo banki nazywaj¹ nie p³acone kredyty - wy³udzeniem kredytów i nie
wiadomo na jakiej podstawie
prawnej oddaj¹ ludzi do prokuratury. Grozi im za wy³udzenie od 2-7 lat i takie procesy siê ju¿ tocz¹. Kto tym
ludziom pomo¿e, kto poda
rêkê?

Do tego trzeba dodaæ, ¿e
handel zosta³ oddany w rêce
supermarketów, które nie
p³ac¹ ¿adnych podatków, które przez ci¹g³e promocje niszcz¹ polskiego producenta - dostawcê. Supermarkety w
przysz³oci, te które zbankrutuj¹ maj¹ staæ siê wielkimi
magazynami dla zagranicznych dostawców.
Ubojnie z ch³odniami s¹
dobrym zapleczem magazynowym dla p³yn¹cego importu. Czy nasi politycy s¹ tak
lepi czy tak nie douczeni, ¿e

nie widz¹ co robi¹, ¿e prywatyzuj¹ zak³ady, fabryki sprzedaj¹c je za bezcen i niszcz¹c
nieodwracalnie dorobek, maj¹tek polski, a ci nabywcy z
zagranicy kupuj¹c ograniczaj¹ nasz¹ produkcjê zwalniaj¹
ludzi dla poprawienia w przysz³oci swojej gospodarki w
swoim kraju. Nie interesuje
ich nasz robotnik, rolnik tylko parobek. Tylko niektórzy
pos³owie PSL i Ligi Polskich
Rodzin oraz Samoobrony
³¹cznie z Panem Pos³em Andrzejem Lepperem pomagaj¹
nam w przetrwaniu w dzisiejszej tragicznej sytuacji jaka
wystêpuje na rynku drobiarskim.
Hanna Mitoñska

O strajku w Stoczni Gdynia S.A.,
Prezesie Januszu Szlancie i Prezesie Leszku Balcerowiczu
Dokoñczenie ze strony 1
wodowego NSZZ Solidarnoæ
to nie grozi poniewa¿ od samego pocz¹tku stan¹³ po stronie
pracodawcy, a od dawna ma
przedstawiciela w Radzie przy
Zarz¹dzie stoczni. W stoczni
Gdynia S.A. pracuje 9 tys.
osób. Zarz¹d Stoczni z prezesem Januszem Szlant¹ na czele twierdzi, ¿e z powodu z³ej
koniunktury i trudnoci z eksportem (nieop³acalnoci) z powodu zawy¿onej w stosunku
do dolara wartoci z³otego
musi do kwietnia tego roku
zwolniæ z pracy 600 osób ze
stanowisk nierobotniczych .
Szacuje siê, ¿e zak³ad w ostatnich latach, ze wzglêdu na
wahania kursu walut straci³
oko³o 1/3 swojej konkurencyjnoci np. w stosunku do stoczni koreañskich.
Robotnicy zastrajkowali bo
zarz¹d stoczni dopuszcza do
³amania przepisów BHP, m. in.
przesta³ wydawaæ robotnikom
mleko do sto³ówki i kie³basê do
zupy regeneracyjnej. Domagali
siê te¿ podwy¿ek p³ac, wyp³at
z funduszu awansowego i zaprzestania tak zwanej restrukturyzacji stoczni, polegaj¹cej
na wydzielaniu z jej maj¹tku
spó³ek. Stoczniowcy twierdz¹
te¿, ¿e nie maj¹ zapewnionych
rodków bezpieczeñstwa pracy np. masek i okularów
ochronnych. Protestuj¹ te¿, ¿e
zarz¹d stoczni przymyka oczy
na fakt, ¿e w spó³kach kooperuj¹cych, jak np. firma EASTPOL, wykonuj¹ca na zlecenie
stoczni sekcje kad³ubowe, pracuj¹ cudzoziemcy, podczas gdy
zwalnia siê Polaków.
Morski oddzia³ Stra¿y Granicznej wraz z Oddzia³em Kontroli Legalnoci Zatrudnienia
wykry³ wród spawaczy i mon-

terów EASTPOL - u, a¿ 101
nielegalnie pracuj¹cych (oczywicie za ni¿sze wynagrodzenie) cudzoziemców ze Wschodniej Europy i zmusi³ ich do
opuszczenia Polski, a jednoczenie zawiadomi³ prokuraturê
o ³amaniu prawa przez kierownictwo EASTPOL - u. Wszystko to oczywicie na skutek
oszczêdnoci w stoczni Gdynia
S.A. i wród kooperuj¹cych
firm, a to z kolei wina zawy¿onej wartoci z³otówki i zwi¹zanej z tym dro¿yzny wyrobów
stoczni (wg Janusza Szlanty,
prezesa Zarz¹du Stoczni).
Prezes NBP Leszek Balcerowicz odpiera ten zarzut Janusza Szlanty twierdz¹c, ¿e to
nie z³oty jest silny, tylko euro
s³abe. Lekarstwo widzi w podniesieniu konkurencyjnoci
naszych firm poprzez obni¿anie kosztów dzia³alnoci, np.
zwiêkszony wyzysk robotników (intensyfikacja pracy),
obni¿anie wydatków na BHP,
po³¹czone z redukcj¹ zatrudnienia. Balcerowicz udzieli³
ostatnio obszernego wywiadu
na ten temat w niedzielnym
dodatku do Dziennika Ba³tyckiego pt. Rejsy. Oprócz wy¿ej wspomnianej koñskiej
kuracji dla firm, polegaj¹cej
na antypracowniczych posuniêciach, czyli dok³adnie to co
robi³ Zarz¹d Stoczni Gdynia
S.A. zanim dosz³o do strajku
robotników, Balcerowicz zatroszczy³ siê tak¿e o kobiety
polskie, proponuj¹c by nie wyd³u¿aæ im urlopów macierzyñskich bo to niekorzystne dla
nich, zmniejsza ich szanse na
rynku pracy, a tak¿e dlatego,
¿e nas na to nie staæ! Do g³owy nie przychodzi temu libe-

Dokoñczenie na stronie 7
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

20.02.2002
Prokuratura Okrêgowa w
Tarnowie od 23 lutego 2000
prowadzi ledztwo w sprawie
nielegalnego finansowania
kampanii wyborczej Mariana
Krzaklewskiego.
Ustalono, ¿e 3166 przekazów pocztowych o ³¹cznej
wartoci 7 milionów 308 tysiêcy z³otych sporz¹dzi³o
(sfa³szowa³o) 7 osób. Od 20
lutego br. jest sprawdzany
w¹tek nielegalnego finansowania przez kombinat
KGHM Polska Mied oraz
Telewizjê Familijn¹. W styczniu br. prokuratura przedstawi³a zarzuty prezesom
KGHM, które dotycz¹ nielegalnego finansowania kampanii wyborczej M.K., z funduszy spó³ki oraz powiadczania nieprawdy w dokumentach. Podobny zarzut
przedstawiono Aleksandrze
M., pe³nomocnikowi finansowemu komitetu.
Viktor Orban premier Wêgier wystêpuj¹c przed komisj¹ zagraniczn¹ Parlamentu
Europejskiego za¿¹da³ uchylenia przez Czechy dekretów
Benesza. Równie¿ Austria
uzale¿nia poparcie dla w³¹czenia Czech do UE od ich
anulowania. Vaclav Klaus
przewodnicz¹cy Izby Poselskiej Parlamentu Czech poinformowa³, ¿e w umowie akcesyjnej Czech z UE powinna znaleæ siê klauzula o
uznaniu trwa³oci powojennego porz¹dku, która uniemo¿liwi jak¹kolwiek jego rewizjê. Ciekawe czy Komisja
Europejska na to siê zgodzi i
czy ta klauzula bêdzie dotyczyæ nie tylko sfery dyplomatycznej (uznanie granicy pañstwowej, która i tak praktycznie zanika) ale równie¿ sfery
w³asnoci indywidualnej. W
tej chwili wygl¹da to tak, ¿e
dla roszczeñ Niemieckich,
Austryjackich i Wêgierskich w
pe³ni otwarta pozostaje furtka w³asnoci indywidualnej,
za w sferze dyplomatycznej
trwaj¹ rozmowy, ale Niemcy
i Austria twardo obstaj¹ przy
swoim.

23.02.2002
Rzeczpospolita oskar¿y³a
arcybiskupa Paetza metropolitê poznañskiego o molestowanie seksualne ksiê¿y i kleryków. Od 2 lat Watykan pro-

wadzi ledztwo kanoniczne w
tej sprawie. Wnioskodawcy
oskar¿enia twierdz¹, ¿e ju¿ w
roku 1983 arcybiskup Paetz
zosta³ osuniêty od spotkañ z
klerykami i m³odzie¿¹, a nastêpnie karnie przeniesiony z
£om¿y do Poznania. Przeciwnicy oskar¿enia twierdz¹, ¿e
jest ono absurdalne chocia¿by z uwagi na wiek arcybiskupa.

26.02.2002
Agencja Reuters w korespondencji z Pragi, poda³a, ¿e 2
zachodnich ekspertów wojskowych z Orodka Informacji Obronnej w Waszyngtonie
zakwestionowa³o sens zakupu przez Polskê, Czechy i
Wêgry kosztownych myliwców, gdy¿ armie tych pañstw
maj¹ inne pilniejsze wydatki
i ¿e podobnego zdania jest
tak¿e samo NATO. Agencja
Reutes napisa³a, ¿e  [Polska,
Czechy i Wêgry] niezmiernie
obci¹¿aj¹ swe bud¿ety, kupuj¹c zachodnie myliwce odrzutowe zamiast - jak woleliby ich sojusznicy z NATO zaj¹æ siê bardziej zasadniczymi reformami wojskowymi.
[...] interes w³asny genera³ów
i intensywny lobbing producentów broni t³umacz¹, dlaczego pokazowe zakupy
przedk³ada siê w nowych krajach cz³onkowskich ponad
podstawowe ulepszenia w si³ach zbrojnych Zdaniem eksperta Tomasa Valasek-a
Urzêdnicy NATO powiedzieli ju¿ pañstwom Europy rodkowej, aby nie marnowa³y
pieniêdzy na myliwce, bo nie
zwiêksz¹ one ich potencja³u
operacyjnego. (...) Jest tyle do
zrobienia, ¿e myliwce mog¹
poczekaæ. Agencja Reuters
równie¿ informuje, ¿e eksperci kwestionuj¹ sens zakupów
z powodu braku daj¹cych siê
przewidzieæ zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa regionu oraz z
powodu pustki w pañstwowych kasach: Skoro przez
najbli¿sze 20 lub 30 lat nie
bêdzie ¿adnego powa¿nego
niebezpieczeñstwa, po co kupowaæ kosztowne odrzutowce. Skoro jest tyle pilnych problemów socjalnych, tyle innych problemów zwi¹zanych
z reorganizacj¹ si³ zbrojnych,
fundusze, które macie, przeznaczcie na stworzenie armii
zawodowej. Skoro eksperci
NATO twierdz¹, ¿e przez najbli¿sze 20-30 lat nie bêdzie
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zagro¿enia dla Polski, Czech
i Wêgier to po co horrendalnie drogie cz³onkostwo w
NATO? Skoro przez najbli¿sze 20  30 lat nie przewiduje siê ¿adnego powa¿nego niebezpieczeñstwa dla Zachodu
to po co jest pakt NATO?

04.03.2002
Oddzia³ mazowiecki Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i
Kultury Niklot z³o¿y³ wniosek do w³adz Warszawy o
nadanie jednej z ulic Bródna
nazwy Aleja Narodowych Si³
Zbrojnych z uwagi na liczne
zas³ugi NSZ w walce o niepodleg³oæ.

05.03.2002
Amerykañskie Ministerstwo
Sprawiedliwoci zlikwidowa³o izraelsk¹ siatkê szpiegowsk¹ w USA. Aresztowano 120
obywateli Izraela. W prowadzonym ledztwie ustalono,
¿e bazy siatki szpiegowskiej
istnia³y w tych samych miastach co bazy osób podejrzanych o przeprowadzenie zamachów 11 wrzenia 2001.
Jest sprawdzana hipoteza,
czy wywiad Izraela wiedzia³
o przygotowaniach do zamachu. W sieci internet by³a
publikowana informacja, ¿e
w³anie 11 wrzenia mia³
przybyæ do USA premier Izraela, ale wizyta zosta³a w
ostatniej chwili odwo³ana.
Widaæ, ¿e Izrael to lojalny
sojusznik USA, ale chyba tylko w przyjmowaniu amerykañskich bezzwrotnych kredytów.
Wypadek w trakcie manewrów NATO mocne postanowienie na Ba³tyku. Utonê³o w trakcie sztormu 2 niemieckich marynarzy. Manewry przerwano, statki schroni³y siê w portach. Ciekawe, czy
wietnie wyszkolone wojska
paktu NATO bêd¹ z powodu
sztormu przerywaæ dzia³ania
wojenne w trakcie prawdziwej wojny?

gdzie obradowali wojskowi
NATO i ich zatrzyma³a. Skierowano wnioski o ukaranie
protestuj¹cych do s¹du grodzkiego (odpowiednik kolegium
do spraw wykroczeñ). Demonstrantom uda³o siê wywiesiæ na bloku naprzeciwko
hotelu transparent NATO 
precz

12.03.2002
Nasz Dziennik poinformowa³, ¿e policja przeprowadzi³a w warszawskich ksiêgarniach i niektórych kioskach
konfiskatê ksi¹¿ki Andrzeja
Leszka Szczeniaka Judeopolonia. ¯ydowskie Pañstwo
w Pañstwie Polskim. Ksi¹¿ka omawia inicjatywê (z 1914
roku) niemieckich i polskich
¯ydów utworzenia zamiast
odradzaj¹cego siê pañstwa

polskiego buforowego pañstewka Judeopolonii obejmuj¹cego Mazowsze, czêæ
Lubelskiego, Litwê i czeæ
Ukrainy. Zgodnie z tym planem Wielkopolska, l¹sk,
Pomorze, Mazury zosta³y by
w³¹czone do Niemiec i uleg³y
by ca³kowitej germanizacji.
W utworzonym pañstwie buforowym ¯ydzi mieli mieæ
dominuj¹c¹ pozycjê. Ksi¹¿ka
ta o charakterze historycznym w sposób spokojny omawia wydarzenia lat 1914 
1918 oraz przedstawia zarys
wczeniejszych stosunków
polsko - ¿ydowskich. Powy¿sza praktyka charakterystyczna dla redniowiecza (kocielny indeks ksi¹g zakazanych)
oraz systemów totalitarnych
(hitlerowskie palenie ksi¹¿ek,
radziecka i stalinowska cenzura) wietnie pokazuje jak
propagandowe deklaracje
dotycz¹ce demokracji i praw
cz³owieka maj¹ siê do rzeczywistoci.

POLITYKA K£AMIE
W polskojêzycznej prasie nagminnie publikowane s¹ s¹dy
nieprawdziwe, np. Ludwik
Stomma w artykule Upiory
Macierewicza, pisze o Drang
nach Osten (niemiecki napór
na wschód), ¿e [...] ¿adne
sonda¿e [...] nie wskazuj¹, by
d³ugie zêby teutoñskich wilków gryæ chcia³y rubie¿e
naszej ziemi-rodzicielki (Polityka, Nr 2 (2332) 12 stycznia 2002, s. 85).
Nieoczytany i niedouczony
Jerzy Stomma nie zna ani
ksi¹¿ki Europa jutra (Europa jutra, praca zbiorowa,
KUL, Lublin 1994, s. 151),
gdzie autor niemiecki - prof.
Karl Schlögel z ca³¹ otwartoci¹ potwierdza prowadzenie
przez dzisiejsze Niemcy polityki Drang nach Osten czyli
Go East, ani te¿ nie zna

ksi¹¿ki B. Èelovskyego Koniec prasy czeskiej (Konec
èeského tisku), który to autor dowodzi, ¿e Drang nach
Osten ma miejsce.
Zamiast siê wiêc siliæ na
marne dowcipy, lepiej wiêcej
czytaæ, by wiedzieæ, co pisz¹
inni Europejczycy, np. Czesi
czy Niemcy.
Mój dowcip jest natomiast
powa¿ny: Jerzy Stomma
uwa¿a siê za Europejczyka.
A od kiedy to wilki gryz¹ ziemiê? L. Stomma ma chyba na
myli Wehrwolfy...
Bardzo dla Polski szkodliwa jest prowadzona przez takich dziennikarzy-dzielnych
³garzy praktyka mówienia
nieprawdy: jêzyk s³u¿y do
niecnych celów.
[J.X.]

NON FECIT TALITER ULLI NATIONI

¯adnej krainie Bóg nie b³ogos³awi³
Tak jak Polszcze, bo choæ j¹ postawi³
Wród nieprzyjació³ krzy¿a zbawiennego,
W ca³oci dot¹d jest z obrony jego;
St¹d ma i s³awê, bo postronni wiedz¹,
¯e za jej stra¿¹ w bezpieczeñstwie siedz¹.
Do s¹siadów te¿ chleba nie biegamy
10.03.2002
Prosiæ, owszem im swego udzielamy.
W Szczecinie policja spacyfi- Czego¿ chce wiêcej ta kraina z nieba,
kowa³a niewielk¹ demonstra- Maj¹c doæ s³awy, obrony i chleba?
cjê przeciwników cz³onko- Rz¹du potrzeba!
stwa Polski w NATO. Policja
nie dopuci³a demonstrantów
w kierunku hotelu Radisson,

Jan Andrzej Morsztyn
Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Nowa Norymberga?
12 lutego rozpocz¹³ siê w
Hadze pokazowy proces
prezydenta Slobodana Miloevicia. Jest on oskar¿ony,
przez przedstawicieli NATO,
g³ównie o wypêdzenie z Kosowa 400 - 800 tysiêcy Albañczyków w trakcie NATOwskich bombardowañ Jugos³awii w 1999 roku. Poniewa¿
miêdzynarodowym ekipom
poszukiwaczy trupów nie
uda³o siê znaleæ wystarczaj¹cych dowodów na serbskie
zbrodnie w tym okresie humanitarnych bombardowañ,
wiêc do oryginalnego aktu
oskar¿enia z maja 1999 do³¹czono dodatkowo hurtowe
oskar¿enie o wszystkie mo¿liwe zbrodnie pope³nione w Jugos³awii w trakcie wyzwalania, coraz to nowych jej by³ych
republik, przez tajne i jawne
wojska Paktu Pó³nocno Atlantyckiego.
Proces Miloevicia zosta³ doæ
silnie nag³oniony, oficjalne
media NATO porównuj¹ go do

Nowej Norymbergi, gdzie
os¹dzono zbrodniarzy hitlerowskich. Sam Miloeviæ neguje legalnoæ tego Trybuna³u NATO i w zwi¹zku z tym
odrzuci³ propozycjê powo³ania
formalnych obroñców. O ile
mu nie wy³¹cz¹ mikrofonów,
bez przerwy stara siê wystêpowaæ jako g³ówny oskar¿yciel
rz¹dów pañstw NATO. W tej
roli prezentuje siê tak dobrze,
¿e wroga mu prasa angielska
zauwa¿y³a, ¿e gdyby nie wpl¹ta³ siê w rz¹dzenie Jugos³awi¹, to niew¹tpliwie zrobi³by
wiatow¹ karierê adwokack¹.
Slobodan Miloeviæ bowiem (w
przeciwieñstwie do naszego
premiera Mazowieckiego i
prezydenta Kwaniewskiego)
ukoñczy³ studia prawnicze,
choæ nigdy nie praktykowa³,
sw¹ karierê komunisty rozpocz¹³ od kilkuletniego sta¿u
w USA w zakresie bankowoci. W sumie, jak mu podliczono, ten 60-letni dyktator,
komunista, nowy Hitler i

O strajku w Stoczni Gdynia S.A.,
Prezesie Januszu Szlancie i Prezesie Leszku Balcerowiczu
Dokoñczenie ze strony 5
ralnemu ekonomicie, od siedmiu boleci (uczniowi Sorosa),
¿e kobiety nie tylko mog¹ staæ
za lad¹ w hipermarketach
ubrane w pampersy, albo
produkowaæ czekoladki w
przejêtej przez kapita³ zagraniczny fabryce Wedla, ale powinny tak¿e produkowaæ
nowych Polaków. Inaczej, nie
tylko bêdziemy importowaæ
wêgiel, przy zamkniêtych polskich kopalniach, czy mas³o z
Unii Europejskiej, ale tak¿e
importowaæ si³ê robocz¹ z zagranicy! Staæ nas natomiast
na blisko 4 miliony bezrobotnych (na skutek zamykania,
pod presj¹ UE nowych kopalñ,
hut i innych zak³adów pracy,
konkurencyjnych dla Zachodu
nie mówi¹c ju¿ o naszym rolnictwie, bêd¹cym prawdziw¹
sol¹ w oku dla Unii, staæ nas
na brak mieszkañ i coraz
wiêkszy spadek urodzin w
Polsce, powoduj¹cy tzw. przyrost ujemny ludnoci.
Balcerowicz twierdzi bezczelnie, ¿e dzielenie banków na
polskie i niepolskie jest niebezpiecznym uproszczeniem,
bo w ¿adnym kraju postsocja-

listycznym nie sprawdzi³ siê
¿aden bank pañstwowy. Nie sprawdzi³y siê te¿ banki
za³o¿one wy³¹cznie przez kapita³ rodzimy... Nie dodaje
jednak, ¿e jego i mistrza Sorosa recepty bardzo dobrze
sprawdzi³y siê np. w Argentynie.., której sytuacja ekonomiczna bardzo przypomina³a
Polskê zanim wybuch³ kryzys.
Nie wspomina³ te¿, ¿e USA
wielokrotnie zmusza³y rz¹dy
argentyñskie do utrzymywania wysokiego kursu waluty
argentyñskiej wobec dolara
amerykañskiego (peso musia³o byæ równe wartoci dolara),
aby promowaæ eksport amerykañskich towarów do tego kraju i niszczyæ argentyñsk¹ konkurencjê! Podobno rz¹dy
pañstw zachodnich (i miêdzynarodowe koncerny) zawsze
domagaj¹ siê od kolejnych polskich rz¹dów, ¿eby zatrudnia³y Leszka Balcerowicza na
wa¿nych stanowiskach ekonomicznych ministra finansów
lub prezesa Narodowego Banku Polskiego jako gwarancjê
prozachodnioci.
Zygmunt K. Kuligowski,
Gdynia

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

bóg raczy wiedzieæ co jeszcze,
a¿ 74 razy odwiedza³ USA.
Miloeviæ zna osobicie ca³¹
wierchuszkê tego kraju, nie
tylko prezydentów Cartera i
Clintona, ale tak¿e i Wesleya
Clarka, z którym spêdzi³ w
1998, na wspólnych wycieczkach konnych, a¿ dwa tygodnie i który to Wesley Clark,
jako g³ównodowodz¹cy NATO,
w 1999 a¿ przez 78 dni dyrygowa³ humanitarnym rzucaniem bomb nas Jugos³awiê,
³¹cznie z prób¹ zabicia Miloevicia w trakcie nocnego
bombardowania willi Tito.
Jak wygl¹da³o propagandowe
przygotowanie pokazówki
procesu Miloevicia? O tym, ¿e
zunifikowana prasa Zachodu
jest stronnicza, nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ. Do
jakiego jednak stopnia ta wolna prasa wyspecjalizowa³a siê
w dezorientacji publicznoci,
odkry³em dopiero z e-mailowego artyku³u dysydenckiego
pisarza kanadyjskiego Stephena Gowana, opublikowanego
w
witrynie
www.2net.co.yu/apis . (W tej
witrynie odkry³em te¿ kilka
napisanych przeze mnie po
angielsku, artyku³ów zwi¹zanych z wydarzeniami 11 wrzenia.)
O przypadku Miloevicia
Gowan pisze w tekcie zatytu³owanym Za jak¹ cenê
amerykañskie pierwszeñstwo
(w wiecie):
Waszyngton krytykuje kraje
jednopartyjne za totalitaryzm.
Nielubiane rz¹dy, które wygrywaj¹ wielopartyjne wybory, s¹
oskar¿ane o ich sfa³szowanie.
Miloeviæ zosta³ oskar¿ony o
sfa³szowanie wyborów ju¿ na
dwa tygodnie zanim wyborcy
poszli do urn. Zosta³ odsuniêty od w³adzy za pomoc¹ przewrotu, który by³ sponsorowany przez Imperium (tzn. USA),
które p³aci³o si³om pro-demokratycznym za przechwycenie
cugli w³adzy. Przewrót i pro
demokratyczny. Co co przypomina argumentacjê dobr¹
dla upoledzonego umys³owo.
Bia³oruski prezydent £ukaszenko, nazwany ostatnim
dyktatorem Europy, ponoæ
wygrywa wybory fa³szuj¹c je
bezustannie. Ani Miloeviæ ani
£ukaszenko nie s¹ wyznawcami wolnego rynku oraz polityki prywatyzacyjnej, któr¹ tak
bardzo inwestorzy z USA po¿¹daj¹ i któr¹ tak dotkliwie
odczuwaj¹ obywatele, zgodnie
zreszt¹ z ¿yczeniami Waszyngtonu. ... Z drugiej strony przy-

wódcy, którzy siê nie oci¹gaj¹
i którzy zgadzaj¹ siê by amerykañski moloch po nich przejecha³, mog¹ kupowaæ g³osy,
dosypywaæ kartek do urn wyborczych, fa³szowaæ oraz dokonywaæ wszelakich oszustw
bez jakiegokolwiek g³osu protestu z Waszyngtonu.
Jak pamiêtamy, w Jugos³awii,
sponsorowane przez CIA/
NED/Fundacjê Sorosa si³y
pro-demokratyczne, po spaleniu 5 padziernika 1999
przez nie Parlamentu gdzie
by³y przechowywane wyniki
wyborów, og³osi³y swe zwyciêstwo ju¿ w pierwszej turze.
Dziêki temu spektakularnemu popisowi pirotechnicznemu sponsorzy serbskiej demokracji mogli w kilka miesiêcy póniej porwaæ obalonego prezydenta, w równie
zgodny z miêdzynarodowym
prawem sposób, do Hagi. O
tych prawnych (i nie tylko
prawnych) aspektach Nowej
Norymbergi mówi³ 14 lutego br., w wywiadzie udzielonym Michelowi Barile, znany pisarz belgijski Michel
Collon, autor znanych w
krêgu francuskich czytelników ksi¹¿ek Monopoly i
Poker oszustów, opisuj¹cych metody podboju Jugos³awii przez si³y Nowego
wiatowego Porz¹dku. Zacytujmy kilka urywków z tego
wywiadu:
Pytanie: powróci³ Pan w³anie z Hagi. Czy w Pana opinii Miêdzynarodowy Trybuna³ ds. Zbrodni w By³ej Jugos³awii (ICTY) respektuje
prawo?
Michel Collon: (...) W tym
wypadku odpowied jest
nie. Ten trybuna³ nie jest
neutralny. Jest on polityczny i narusza on prawo. (...)
P: Jest nie neutralny?
M.C.: Oczywicie ¿e nie.
Niech Pan pos³ucha. Jeli
Pan mia³ konflikt z wrogiem i ten wróg finansowa³
s¹dz¹cy Pana trybuna³, czy
zaakceptowa³by Pan to?
Obecnie ICTY jest finansowany przez rz¹d USA, przez
amerykañskie ponadnarodowe koncerny i przez miêdzynarodowego spekulanta,
multi-miliardera George Sorosa. On (Soros) finansowa³
milionami dolarów, zarówno
w Jugos³awii jak i w innych
krajach Europy Wschodniej,
zarówno media, które atakowa³y Miloevicia jak i fundacje, które specjalizuj¹ siê w
promocji kapitalizmu. Finan-

sowa³ tak¿e albañskich separatystów (w Kosowie). Czy
mo¿na jednoczenie byæ w
s¹dzie sêdzi¹ i stron¹?
P: Oskar¿a Pan ICTY o to,
¿e jest on instrumentem politycznym.
M.C.: To nie ja oskar¿am go
o to, robi to Jamie Shea,
rzecznik (w czasie wojny z
Jugos³awi¹) NATO. Powiedzia³ on, ze ICTY nie bêdzie
badaæ zbrodni NATO, dopóki (od NATO) nie dostanie
zezwolenia. Niech Pan pamiêta, ¿e przewodnicz¹cy
tego trybuna³u podziêkowa³
Madleine Albraight za pomoc
i nazwa³ j¹ matk¹ (chrzestn¹? - M.G.) trybuna³u. Tak¿e i Louise Arbour, prokurator ICTY, która napisa³a pozew przeciw Miloeviciowi,
(...) nale¿y do komitetu redakcyjnego wa¿nego, proNATO-wskiego periodyka,
wraz z genera³em Wesleyem
Clarkiem, który bombardowa³ Jugos³awiê. Niech Pan
pamiêta, ¿e ja studiowa³em
prawo i wiem, ¿e to wszystko co siê dzieje w Hadze,
gwa³ci zasady akceptowane
przez wszystkich prawników.
P: Jakie zasady gwa³ci
ICTY?
M.C.: U¿ywa na przyk³ad
anonimowych wiadków.
Albo raportów CIA nie informuj¹c o tym obrony. Mo¿e te¿
odmówiæ uczestnictwa temu
lub innemu prawnikowi.
Wszystko to s¹ praktyki zabronione przez tradycyjne
ustawodawstwo.
P: Miloeviæ wytoczy³ proces
przed s¹dem w Holandii o to,
¿e zosta³ porwany i jest przetrzymywany w nielegalny
sposób.
M.C.: Tak¿e w tym punkcie
ma on racjê. Niedawno S¹d
Najwy¿szy Jugos³awii uzna³,
¿e jego ekstradycja by³a nielegalna. (...)
P: Czy dla pana ten proces
jest zwi¹zany z pogwa³ceniem praw wiêniów wojennych w przypadku Talibów
przetrzymywanych w Guantanamo?
M.C.: Oczywicie. To jest
nowy styl. Bush gwa³ci prawa wiêniów wojennych, instaluje dyktatorskie trybuna³y wojskowe. One jutro
mog¹ s¹dziæ przywódców ruchów wolnociowych w Trzecim wiecie. Rada Europy
zaczê³a imitowaæ Busha,
wprowadzaj¹c prawa, które
mog¹ zostaæ u¿yte przeciw
przywódcom zwi¹zkowym,
wzglêdnie demonstrantom
antyglobalistycznym, których siê nazwie terrorystami.
Jeli nie bêdziemy reagowaæ,

Dokoñczenie na stronie 8
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Strona 8

Nowa Norymberga?
Dokoñczenie ze strony 7
Stany Zjednoczone wyeliminuj¹ jakikolwiek lad prawa
miêdzynarodowego. Prawo
im przeszkadza. (...)
P: O jakich zbrodniach wojennych USA Pan myli?
M.C.: Na przyk³ad o tych,
które pope³ni³o NATO bombarduj¹c Jugos³awiê. Po
pierwsze, Karta ONZ zabrania u¿ycia si³y przy rozwi¹zywaniu konfliktów. Nastêpnie, zbombardowanie belgradzkiej stacji telewizyjnej
(16 techników i dziennikarzy
zosta³o zabitych) po to aby j¹

P: Nagle doæ dziwnie zaczêli
traktowaæ Miloevicia jako
komunistê.
M.C.: To prawda, to uderzy³o
mnie podczas sesji. Oskar¿yciele zaczêli u¿ywaæ okrelenia komunista by go nim
atakowaæ. Jest to jednak
punkt dyskusyjny. Osobicie,
jak wielu obserwatorów, myla³em na pocz¹tku 1989, ¿e
ide¹ Miloevicia by³o wprowadzenie do Jugos³awii kapitalizmu, jednoczenie maj¹c
nadziejê na utrzymanie go
pod kontrol¹. Prawdziwie
dyskusyjnym problemem jest

jego informatorów w USA powiedzia³ mu, ¿e ka¿da wiêksza
redakcja i ka¿da agencja prasowa w jego kraju ma na etacie agenta CIA, który zdejmuje wszystkie informacje krytyczne wobec w³adzy. Czyli ¿e w
USA istnieje cenzura lepsza ni¿
w p. PRL, bo niewidoczna.
Post Scriptum. Z Nowej Norymbergi dochodz¹ coraz ciekawsze wieci o mo¿liwociach
s¹dów NATO, przebijaj¹cych
swymi zdolnociami nawet hitlerowców (którzy w koñcu
uwolnili, bezpodstawnie oskar¿onego o podpalenie w 1933

co kapitalizm w stylu MFW
da³ dzisiaj Jugos³awii? Kolosalne podwy¿ki cen, domy pozbawione elektrycznoci, masowa utrata miejsc pracy. Popularnoæ rz¹dów DOS spad³a
do mniej ni¿ 10 procent i nawet prezydent Kotunica wzywa do wczeniejszych wyborów. Do czego oczywicie
NATO nie dopuci. Dlaczego
jednak nagle zaczêto u¿ywaæ
terminu komunista? Wyranie z tego powodu, ¿e Bush
rozpocz¹³ kampaniê demonizacji Korei Pó³nocnej i konsorcja ponadnarodowe pragn¹
definitywnie po³o¿yæ kres socjalizmowi w Chinach. (...)
***
Na zakoñczenie artyku³u o
Nowej Norymberdze i stoj¹cych za ni¹ si³ach amerykañskiego PAÑSTWA PRAWA,
warto przypomnieæ co powiedzia³ niemiecki minister Andreas von Bülow w rozszerzonej wersji swego wywiadu,
opublikowanej przez miesiêcznik Konkret z grudnia
ubieg³ego roku. Otó¿ jeden z
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Czeska ulotka przeciwko NATO

uciszyæ, jest zbrodni¹ czyst¹
i ewidentn¹ w wietle Konwencji Genewskiej. Tak¿e
bombardowanie linii zasilaj¹cych w energiê elektryczn¹
jest wyranie zabronione.
Oko³o 2000 cywilów zosta³o
zabitych, którzy czêsto oznaczyli siebie jako tarcze. (...)
P: A zatem widzi Pan proces
w Hadze jako przyk³ad prawa silniejszego?
M.C.: (...) W rzeczy samej,
Miloeviæ zosta³ zaatakowany nie za zbrodnie, które móg³
pope³niæ, tylko za to, ¿e przeciwstawi³ siê MFW oraz konsorcjum ponadnarodowym,
które chcia³y uzyskaæ kontrolê nad jego krajem (...) Celem
tego procesu jest ostrze¿enie
wszystkich przywódców Trzeciego wiata, co ich czeka, gdy
przyjm¹ kurs oporu wobec ponadnarodowych koncernów. W
tym procesie nie s¹dzi siê
przesz³oci, ale wszelki
mo¿liwy opór jaki mo¿e siê
pojawiæ. Jest to proces którego celem jest zastraszenie.

Drogi Czytelniku !

roku Reichstagu, bu³garskiego
komunistê Dymitrowa). Po pora¿ce, w pierwszych dniach rozprawy, Trybuna³u NATO, zjednoczone si³y prokuratury wraz
z zespo³em sêdziowskim najwyraniej przyst¹pi³y do kontrofensywy, po prostu zamykaj¹c
Miloeviciowi mo¿noæ bardziej
szczegó³owego badania prawdomównoci wiadków. Zeznaj¹cy
jako trzeci z kolei wiadek, obywatel Jugos³awii Agim Tegiri,
który oskar¿y³ Miloevicia o to,
¿e Armia jego w³asnego kraju
zabi³a mu, w dwa dni po rozpoczêciu bombardowañ Kosowa
przez NATO, a¿ 16 z 18 cz³onków rodziny, w momencie gdy
mia³ zacz¹æ odpowiadaæ na pytania Miloevicia, poczu³ siê
niezdrów i zosta³ przez przewodnicz¹cego Trybuna³u zwolniony z obowi¹zku potwierdzenia prawdy swych oskar¿eñ z
dnia poprzedniego, gdzie nie
opowiedzia³ w ogóle o szczegó³ach mierci swej rodziny.
26 luty 2002
Marek G³ogoczowski
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