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Boles³aw Tejkowski

Prze³om wieków sk³ania �sza-
nowane autorytety� z �towa-
rzystwa� do refleksji na te-
mat wspó³czesnego �wiata, w
którym ma istnieæ wszechpa-
nuj¹ce �szczê�cie�. Jak na
porz¹dnych propagandystów
imperializmu przysta³o g³o-
szona jest wiêc teza o koñcu
historii i dopowiedzieæ trze-
ba: teza o S¹dzie Ostatecz-
nym, w mas mediach nazy-

wanym: �walk¹ z terrory-
zmem�. Wydarzenia ostat-
nich miesiêcy potwierdzaj¹
nie tylko owe wizje, ale ich �
nowe, teoretyczne i praktycz-
ne, kszta³ty.

�Cuda� 11 wrze�nia (piszê
�cuda�, gdy¿ atak na mocar-
stwo, którego wydatki na
wojsko stanowi¹ 36% wydat-
ków �wiatowych trudno okre-
�liæ innym mianem); wszêdo-

bylscy terrory�ci; tajemniczy
w¹glik zagra¿aj¹cy zupie
ka¿dego z nas; wreszcie woj-
na w Afganistanie i Palesty-
nie �wiadcz¹ o nowej fali roz-
woju �niedemokratycznej de-
mokracji�. Fala ta niesie za-
razem ludzko�ci tak potrzeb-
ne jej o�wiecenie. Wreszcie
jasno i wyra�nie mo¿emy do-
strzec co kryje siê za b³êkit-
n¹ pow³ok¹ (czyli formalny-
mi frazesami) ustroju liberal-
nej demokracji! Albowiem,
podobnie jak m³oda mê¿atka,
zrzuca z siebie wszystkie zdo-
bi¹ce j¹ panieñskie szaty, tak
i �niedemokratyczna demo-
kracja� coraz bardziej przeko-
nana o piêknie swej nago�ci,
zrzuca z siebie wszystkie �po-
zory�, dot¹d ukrywaj¹ce jej
defekty.

 A có¿ takiego wynurza siê
ze �wiata pozorów? Hop �
siup, czary - mary i oto jest!
Nawet starczy wzrok spo-
strzega mankament: rz¹dy
kapita³u, czyli ponadnarodo-

Pan Andrzej Stefañski
Redaktor Naczelny
Gazety Wyborczej Sto³ecznej

W Gazecie Wyborczej Sto-
³ecznej z czwartku 11 kwiet-
nia 2002 roku na stronie 4 w
artykule �Bemowska go�cin-
no�æ� Jan Fusiecki i Iwona
Szpala pisz¹: �Zdominowane
przez SLD w³adze Bemowa
przekaza³y blisko 80 tys. z³
jednej z organizacji spo³ecz-
nych. Nie przeszkadza im to,
¿e jej szef, dzia³acz SLD, wraz
z Boles³awem Tejkowskim
uczestniczy w zjazdach nacjo-
nalistycznych organizacji�

Dalej pisz¹: �Z biografii
Bogdana Partyckiego wyni-
ka, ¿e swojej dzia³alno�ci nie
ogranicza do SLD. W gazetce
reklamuje siê jako �wspó³-
przewodnicz¹cy Soboru
Wszechs³owiañskiego na
Centraln¹ Europê�. Sobór
Wszechs³owiañski to miêdzy-
narodówka partii i organiza-

cji nacjonalistycznych z ca³ej
Europy z siedzib¹ w Mo-
skwie. Sobór propaguje ideê
zjednoczenia S³owiañszczy-
zny. - Nieprawda, Partycki
nie jest wspó³przewodnicz¹-
cym Soboru. Na ostatnim
zje�dzie zmieniono statut, jest
jeden przewodnicz¹cy � wy-
soki rosyjski oficer � a ka¿dy
kraj ma swojego szefa � wy-
ja�nia Boles³aw Tejkowski,
lider faszyzuj¹cego Polskiego
Stronnictwa Narodowego �
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej (Tejkowski znany jest z
przewodniczenia nacjonali-
stycznym awanturom i anty-
semickim wyst¹pieniom). Tej-
kowski zaprzecza roli Partyc-
kiego w Soborze, ale zna go
doskonale z nacjonalistycz-
nych zjazdów w Moskwie.�

Przytoczone fragmenty ar-
tyku³u zawieraj¹ tre�ci k³am-

W marcu br. rolnicy wielko-
polscy powo³ali Komitet
Obrony Polskiej Ziemi �Pla-
cówka�. Zorganizowa³ on 20
marca demonstracjê przed
Sejmem przeciwko wyprzeda-
¿y polskiej ziemi obcokrajow-
com. Wziêli w niej udzia³
cz³onkowie Polskiej Wspólno-
ty Narodowej.

Powstanie �Placówki�
�wiadczy o wzro�cie w�ród
rolników �wiadomo�ci zagro-
¿enia ich ziemi oraz woli wal-
ki o utrzymanie polskiej zie-
mi w polskich rêkach. �wiad-
czy równie¿ o tym, ¿e ch³op-
skie partie i zwi¹zki zawodo-
we - PSL, Kó³ka Rolnicze, So-
lidarno�æ Rolników Indywi-
dualnych, �Samoobrona�- nie
do�æ konsekwentnie broni¹
polskiej ziemi przed Uni¹ Eu-
ropejsk¹.

W tej sytuacji rolnicy mu-
sz¹ siê organizowaæ sami. Jak
podczas zaborów, musz¹ po-

magaæ sobie wzajemnie w
uprawie ziemi i sprzeda¿y
p³odów rolnych. Musz¹ na-
rzuciæ sobie sami zakaz
sprzedawania swojej ziemi
cudzoziemcom. Je�li jaki� rol-
nik chce koniecznie wyzbyæ
siê ziemi, to musi j¹ sprzedaæ
tylko Polakowi - rolnikowi, a
nie podstawionemu przez
Niemców spekulantowi i nie
Pañstwu, bo obecna w³adza
rz¹dowa lub samorz¹dowa
mo¿e odkupion¹ od rolnika
ziemiê sprzedaæ Niemcowi
czy Holendrowi, bior¹c za to
sowit¹ ³apówkê.

Tak ratowano polsk¹ rolê
w okresie rozbiorów i dlatego
w 1918 roku mog³a odrodziæ
siê Polska na obszarze, na
którym ziemia osta³a siê w
rêkach Polaków.

Trudna sytuacja Polski
jest zwi¹zana z sytuacj¹ miê-

Ogólnie przyjê³o siê mówiæ, ¿e
po eksplozjach 11 wrze�nia
2001 roku �wiat sta³ siê inny.
Je¿eli pomin¹æ filozoficzn¹
tezê, ¿e �wiat w ogóle w ka¿-
dej sekundzie staje siê inny
(�nie mo¿na dwa razy wej�æ
do tej samej rzeki�) i wzi¹æ
pod uwagê to, ¿e  mówi¹cy o
zmianie �wiata w tym przy-
padku maj¹ zamiar g³osiæ
radykaln¹ spo³eczn¹ prze-
mianê, jakoby zaistnia³¹ na
naszej planecie w³a�nie po
wspomnianym wydarzeniu,
to tak¹ tezê mo¿na rozpatry-
waæ jako charakterystyczny
przyk³ad ideologiczno - propa-
gandowej manipulacji �wia-
domo�ci¹ spo³eczn¹. Mówi¹c
tak, próbuje siê stwarzaæ
wra¿enie jakoby �wiat sta³ siê

innym w³a�nie w nastêpstwie
wspomnianego wydarzenia,
nazywanego w mediach ak-
tem napa�ci na zachodni¹,
chrze�cijañsk¹, a nawet w
ogóle cywilizacjê ze strony
�wiatowego, potê¿nego wro-
ga.

W �wiecie rzeczywi�cie na-
st¹pi³o co� istotnego. Ale co
w³a�ciwie? Kiedy? I jak¹ rolê
w tej przemianie odegra³y wy-
darzenia 11 wrze�nia?

Rzeczywi�cie, w �wiecie na
d³ugo przed wybuchami w
USA 11 wrze�nia 2001 roku,
nast¹pi³ prze³om, którego
istotê mo¿na wyja�niæ nastê-
puj¹co. Ogólno�wiatowy pro-
ces, który nazwano ideolo-
gicznie neutralnym s³owem
�globalizacja� jest w istocie

now¹ wojn¹ �wiatow¹. Pro-
wadzi j¹ �wiat zachodni, pod
przywództwem USA. Wojna
toczy siê o panowanie nad ca-
³ym globem, co wiêcej nad
ca³¹  spo³eczn¹ ewolucj¹ ludz-
ko�ci. Przeszed³szy stadium
�zimnej� i �ciep³ej  wojny�,
obecna wojna wst¹pi³a w sta-
dium �gor¹cej wojny� z wyko-
rzystaniem ca³ego potencja³u
si³ zbrojnych USA i pañstw
NATO, z przekszta³ceniem
pozosta³ej, nie zachodniej czê-
�ci globu w arenê faktycznych
i potencjalnych dzia³añ

Niezale¿nie od tego, czy
wydarzenie 11 wrze�nia
2001r. by³o sprowokowane
przez s³u¿by specjalne USA,

Dokoñczenie na stronie 5
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Tysi¹cletnie Stany Zjednoczone �wiata

Aleksander A. Zinowiew

Nowy etap globalizacji
(wyk³ad na miêdzynarodowej konferencji na temat globalnych problemów �wiato-

wej historii, 29-30.01.2002, Moskwa)
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dzynarodow¹, a zw³aszcza z
sytuacj¹ w s¹siednich Pañ-
stwach s³owiañskich. Spowo-
dowany przez globalistyczn¹
politykê USA i UE kryzys
gospodarczy zubo¿y³ wszyst-
kie Pañstwa s³owiañskie.
Podczas kapitalistycznej
transformacji ustrojowej i re-
strukturyzacji gospodarki w
latach 1990-2000 wyprowa-
dzono z Rosji na Zachód po-
nad 400 miliardów dolarów,
a z Polski ponad 40 miliar-
dów. Kiedy Jugos³awia nie
chcia³a siê poddaæ takiej ra-
bunkowej operacji, NATO w
1999 roku zbombardowa³o j¹
pod pretekstem prze�ladowa-
nia Albañczyków. Dzisiaj - w
�wietle rzeczywistych prze-
�ladowañ Palestyñczyków
przez ¯ydów - chyba nikt ju¿
w Polsce nie wierzy w zmy-
�lone prze�ladowania Albañ-
czyków przez Serbów. Dzi� -
w �wietle rzeczywistych
zbrodni premiera Izraela
Szarona - nikt chyba nie wie-
rzy w zmy�lone zbrodnie by-
³ego prezydenta Jugos³awii -
Milo�evicia, bezprawnie wy-
danego Hadze i s¹dzonego
przez S¹d uzale¿niony od
NATO. W Jugos³awii Zachód
chcia³ interweniowaæ zmy�la-
j¹c zarzuty wobec Jugos³o-
wian i ich prezydenta. W
Izraelu Zachód nie chce inter-
weniowaæ, pomija zatem rze-
czywiste zarzuty wobec ¯y-
dów i ich premiera, któremu
rz¹d USA da³ pe³n¹ swobodê
zabijania Palestyñczyków na
ich w³asnej ziemi.
Przeciwko takiej fa³szywej i
niemoralnej postawie elit po-
litycznych Zachodu, w obro-
nie Jugos³awii i Milo�evicia
odby³a siê 24 marca br. pod
Ambasad¹ USA w Warszawie
manifestacja zorganizowana
przez Komitet Antywojenny
w trzeci¹ rocznicê rozpoczê-
cia bombardowania Serbii
przez NATO. By³ to te¿ pro-
test przeciwko wojnie w Afga-
nistanie, gdzie wed³ug s³ów
przedstawiciela ONZ - ¿o³nie-
rze amerykañscy walcz¹ tak,
aby zabiæ jak najwiêcej lud-
no�ci cywilnej. A walcz¹
przede wszystkim o ropê naf-
tow¹ dla USA. W takiej woj-
nie nie mo¿e braæ udzia³u
Wojsko Polskie. Tym bar-
dziej, ¿e motywem wyjazdu
do Afganistanu, podawanym
w wywiadach przez polskich
¿o³nierzy, jest prze¿ycie przy-
gody, sprawdzenie siê, zaro-
bienie du¿ej ilo�ci dolarów.

Gdzie siê podzia³y nasze ide-
a³y?
Nie pomagajmy w³adzom
amerykañskim w ujarzmia-
niu innych Narodów. Nie to-
lerujmy gorszego, ni¿ hitle-
rowskie, traktowania jeñców
afgañskich. Przeciwstawiaj-
my siê planowanemu przez
rz¹d USA bombardowaniu
Iraku, a potem Iranu, Korei
Pó³nocnej i innych Krajów.
Nie wysy³ajmy nigdzie pol-
skich ¿o³nierzy i polskich po-
licjantów, którzy w Kosowie
nies³usznie bij¹ Serbów i
niszcz¹ odwieczn¹ przyja�ñ
polsko - jugos³owiañsk¹, a
sami nara¿aj¹ siê na utratê
zdrowia i ¿ycia. Broñmy po-
koju dla wszystkich Narodów,
bowiem jest to dzia³anie w
najlepiej pojêtym interesie
Polski.

Zajmijmy siê wewnêtrzny-
mi sprawami naszego Kraju.

Telewizja pokaza³a organizo-
wane z okazji �wi¹t Wielka-
nocnych jednorazowe posi³ki
dla bezdomnych, bezrobot-
nych i g³odnych. To nie roz-
wi¹zuje sprawy, bowiem je�æ
trzeba codziennie. Zreszt¹
jedna z organizatorek �wi¹-
tecznego posi³ku wyzna³a, ¿e
jest on przeznaczony dla nie-
licznych bezdomnych i g³od-
nych, których gwa³townie
przybywa. Ich liczba wzrasta
od 1 kwietnia, kiedy rozpo-
czê³y siê odraczane w czasie
zimy eksmisje na bruk ³udzi
nie p³ac¹cych czynszu z bra-
ku zarobków. W zesz³ym roku
takich eksmisji by³o 8 tysiê-
cy, a w tym roku ma byæ ich
wiêcej.
Je�li masom ludzi pozbawio-
nym pracy nie daje siê zasi³-
ków dla bezrobotnych lub
daje siê za ma³e, aby wystar-
czy³y na jedzenie i czynsz, je-
�li w wyniku tego wyrzuca siê
ich z mieszkañ, powoduj¹c ich
bezdomno�æ i g³ód, to jest to

ludobójstwo, którego dopusz-
cza siê Sejm uchwalaj¹cy
nieludzkie prawa, S¹dy wy-
daj¹ce nieludzkie wyroki i
Policja stosuj¹ca nieludzkie
eksmisje rodzin wraz z dzieæ-
mi i niemowlêtami. S¹ one
³amaniem praw cz³owieka
przez w³adzê - przez pos³ów,
sêdziów i policjantów. Wyni-
kaj¹ one z przystosowania
naszego Kraju do zasad glo-
balizmu i wymogów wej�cia
do Unii Europejskiej.
Trudno siê oprzeæ porówna-
niu polskich eksmisji z nie-
mieckimi eksmisjami w cza-
sie II wojny �wiatowej. Jed-
nak nawet Niemcy nie eksmi-
towali Polaków na bruk, lecz
do gorszych mieszkañ. Je�li
okupant niemiecki w czasie
wojny zapewnia³ Polakom
mieszkania, je�li po zniszcze-
niach wojennych mieszkania
zapewnia³a w³adza ludowa,

to obecna w³adza tak¿e mo-
g³aby ale nie chce, bo takie
ma wytyczne Unii Europej-
skiej. Chodzi bowiem o uzy-
skanie rezerw mieszkanio-
wych dla cudzoziemców, sta-
j¹cych siê w³a�cicielami i pra-
cownikami wykupywanych w
Polsce przedsiêbiorstw. Przy
okazji przyspiesza siê wymie-
ralno�æ 600-tysiêcznej masy
bezdomnych.
Naszym zdaniem, bezrobot-
nym nale¿y przyznaæ zasi³ek,
którego czê�æ na jedzenie by-
³aby wyp³acana do ich r¹k, a
czê�æ w wysoko�ci czynszu
wp³acana bezpo�rednio do
administracji domów. Do ta-
kiego zasi³ku maj¹ równie¿
prawo bezdomni, którym w
ten sposób przywróci³oby siê
nale¿ne mieszkania. Trzeba
tak¿e przyznaæ dodatki
mieszkaniowe bezpo�rednio
wp³acane do administracji
domów osobom o skrajnie ni-
skich dochodach, rentach i
emeryturach. Eksmisje na

bruk musz¹ byæ zlikwidowa-
ne nawet kosztem wprowa-
dzenia specjalnego podatku
dla najbogatszych. Jest to
wielka rezerwa finansowa,
wystarczaj¹ca nie tylko na
zlikwidowanie bezdomno�ci
w Polsce.
Gdyby tymi bolesnymi spra-
wami zaj¹³ siê Jan Nowak -
Jeziorañski, zrobi³by lepszy
wybór, ni¿ zajmowanie siê
nak³anianiem nas do Unii
Europejskiej. W swojej �wi¹-
tecznej rozmowie telewizyjnej
powiedzia³, ¿e póki nie jeste-
�my w Unii, to ten gigant go-
spodarczy traktuje s³ab¹ Pol-
skê przedmiotowo i stawia
nam ciê¿kie warunki, których
spe³nianie nara¿a nas na
straty. Ale je�li Polska wej-
dzie do Unii Europejskiej, to
wed³ug Nowaka - Jeziorañ-
skiego bêdzie traktowana
podmiotowo jako równorzêd-

ny i wspó³decy-
duj¹cy partner.
Nowak-Jezio-
rañski sam nie
wierzy w to co
mówi, bowiem:
Kogo w³asno�æ,
tego w³adza!
Unia Europej-
ska ju¿ teraz
jest w Polsce
w³a�cic ie lem
wiêkszo�ci ban-
ków, fabryk i
sklepów czyli w
ich jêzyku mar-
ketów. Je�li nie
wejdziemy do

Unii, mo¿emy te bezprawnie
wyprzedane obiekty odzyskaæ
choæby drog¹ regulacji podat-
kowych. Je�li wejdziemy do
Unii, nie odzyskamy ich, a w
dodatku stracimy ziemiê, któ-
rej nie da siê nam wydrzeæ,
póki jeste�my odrêbnym Pañ-
stwem. Unia Europejska chce
przyj¹æ Polskê czyli zlikwido-
waæ nasz¹ odrêbno�æ, by w
³atwy sposób przej¹æ polsk¹
ziemiê.
O co w istocie chodzi Unii
Europejskiej, zdradza pokrêt-
na inicjatywa Prawa i Spra-
wiedliwo�ci. Ta prounijna
partia, chc¹c nastawiæ pro-
unijnie Polaków, proponuje
wej�cie do Unii Europejskiej
pod warunkiem uznania
przez ni¹ naszej suwerenno-
�ci w dziedzinie moralno�ci i
kultury. Nic natomiast nie
mówi o uznaniu najwa¿niej-
szej suwerenno�ci w dziedzi-
nie w³asno�ci. A wiêc Unia
Europejska mo¿e nam zabraæ
ca³¹ w³asno�æ - ca³¹ ziemiê i

wszystko co siê na niej i w
niej znajduje, byleby nam zo-
stawi³a nasze zasady moral-
ne, zwyczaje, obyczaje i obrzê-
dy. Zaiste, traktuje siê Po-
laków jak najwiêkszych
idiotów!
W³adze niemieckie maj¹ nas
od dawna za g³upków. Propo-
nuj¹ uczyniæ Szczecin wol-
nym miastem pod zarz¹dem
niemieckim jakoby spraw-
niejszym organizacyjnie. Dla-
tego w Szczecinie umieszczo-
no korpus NATO, wymierzo-
ny nie tylko przeciw Rosji lecz
przede wszystkim przeciw
Polsce. Bowiem korpus ten, z
którego niedawno wycofano
¿o³nierzy polskich, ma zniem-
czyæ miasto i zabezpieczyæ
oderwanie go od naszego Kra-
ju. Dlatego Stocznia Szczeciñ-
ska - pomimo licznych i ko-
rzystnych zamówieñ - prze-
rwa³a produkcjê statków,
zwiêkszy³a bezrobocie i jest
przygotowywana do sprzeda-
¿y za bezcen Niemcom, któ-
rzy wyrzuc¹ resztê polskich
pracowników i sprowadz¹
niemieckich.
W obliczu takich faktów,
przekonanie Polaków do Unii
Europejskiej jest uwa¿ane na
Zachodzie za bardzo trudne
zadanie. Z tej przyczyny oso-
by, które wprowadzaj¹ Polskê
do Unii Europejskiej maj¹
zapewnione do¿ywotnie wy-
nagrodzenie miesiêczne w
wysoko�ci od 30 do 100 tysiê-
cy euro. Pomimo tak wielkie-
go bod�ca materialnego, nie
uda siê w³adzy i mediom
przekonaæ Polaków do Unii
Europejskiej. Za du¿o Unia
Europejska zagarnê³a Polsce
maj¹tku, powoduj¹c nêdzê
milionów Polaków. Ale pozo-
sta³ nam jeszcze najwiêk-
szy maj¹tek - ziemia i jej
zasoby i tego nikomu od-
daæ nie wolno! Dlatego nie
wolno wstêpowaæ do Unii
Europejskiej! W oparciu o
ten wielki maj¹tek, przy
zachowaniu niepodleg³o-
�ci i niezale¿no�ci od Unii
Europejskiej, przywróci-
my si³ê naszego s³owiañ-
skiego Kraju i dobrobyt
naszych obywateli! Pomo-
¿e nam w tym przymierze
ze wszystkimi Pañstwami
s³owiañskimi, które s¹ dla
Polski najwiêkszym ryn-
kiem zbytu!
Dlatego apelujemy o wstêpo-
wanie w szeregi Polskiej
Wspólnoty Narodowej i wysu-
wanie naszych kandydatów
na radnych w nadchodz¹cych
wyborach samorz¹dowych.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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liwe i oszczercze, przynosz¹-
ce wiele szkód moralnych.

Ani sam ani z Bogdanem
Partyckim nie uczestniczy-
³em w zjazdach nacjonali-
stycznych organizacji. Nie
uczestniczy³em w nacjonali-
stycznych zjazdach w Mo-
skwie. Uczestniczy³em nato-
miast w Pradze i w Moskwie
w Zjazdach Wszechs³owiañ-
skich, których celem by³a po-
kojowa wspó³praca wszyst-
kich Narodów i Pañstw s³o-
wiañskich oraz innych
Pañstw europejskich.

Jestem cz³onkiem w³adz
Soboru Wszechs³owiañskie-
go, który nie jest miêdzyna-
rodówk¹ partii i organizacji
nacjonalistycznych z ca³ej
Europy. Sobór Wszechs³o-
wiañski jest miêdzynarodo-
wym stowarzyszeniem zare-
jestrowanym, maj¹cym swo-
je oddzia³y we wszystkich
Pañstwach s³owiañskich.
Skupia osoby i organizacje
dzia³aj¹ce na rzecz pokojowej
wspó³pracy Narodów s³o-
wiañskich i pozosta³ych Na-
rodów Europy.

Niczego nie wyja�nia³em
autorom powy¿szego artyku-
³u � ani na temat Soboru
Wszechs³owiañskiego ani na
temat Bogdana Partyckiego,
bowiem z autorami w ogóle
nie rozmawia³em. S³owa

przytoczone w artykule jako
moje s¹ ca³kowicie zmy�lone
przez dziennikarzy Gazety
Wyborczej.

Nie jestem liderem faszy-
zuj¹cego Polskiego Stronnic-
twa Narodowego � Polskiej
Wspólnoty Narodowej. Nie
przewodniczy³em nacjonali-
stycznym awanturom i anty-
semickim wyst¹pieniom. Je-
stem przewodnicz¹cym Pol-
skiej Wspólnoty Narodowej �
zarejestrowanej i legalnie
dzia³aj¹cej partii politycznej,
kieruj¹cej siê polskimi war-
to�ciami patriotycznymi, a
wiêc antyfaszystowskimi.
Najlepszym tego dowodem
jest nasze uczestnictwo w
wyborach i publiczne ekspo-
nowanie naszego programu.
Jak z powy¿szego wynika,
autorzy artyku³u celowo do-
pu�cili siê:
- fa³szerstwa, polegaj¹cego na
przypisywaniu mojej osobie
swoich k³amliwych wypowie-
dzi,
- szkalowania pokojowej i po-
stêpowej idei wspó³pracy s³o-
wiañskiej,
- szkalowania mojej osoby i
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej, nazywaj¹c j¹ faszyzuj¹-
c¹, co jest szczególn¹ obraz¹
dla Polaków �wiadomych fa-
szystowskich zbrodni doko-
nanych na Polskim Narodzie,
co jest równie¿ prób¹ odbie-

rania naszej partii szans w
wyborach,
- wprowadzania w b³¹d czy-
telników i szerokiej opinii
publicznej.

Czy¿by dziennikarzom
Gazety Wyborczej przy�wie-
ca³a faszystowska zasada
Goebbelsa � k³amstwo wiele
razy powtarzane staje siê
prawd¹ � bo wtedy mo¿na by
mówiæ o faszyzuj¹cej Gazecie
Wyborczej.

Ze wzglêdu na poniesione
przez Polsk¹ Wspólnotê Na-
rodow¹, Sobór Wszechs³o-
wiañski i przeze mnie du¿e
szkody moralne, od autorów
artyku³u domagam siê na ³a-
mach Gazety Wyborczej od-
wo³ania swoich k³amstw i
oszczerstw oraz przeprosze-
nia nas, a tak¿e wyp³acenia
nam odszkodowania w wyso-
ko�ci 100 tysiêcy z³.

Od redakcji Gazety Wybor-
czej domagam siê wydruko-
wania mojego niniejszego pi-
sma kierowanego do Redak-
tora Naczelnego Andrzeja
Stefañskiego.

Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej i
cz³onek Zarz¹du Soboru
Wszechs³owiañskiego
Boles³aw Tejkowski

Warszawa,
12 kwietnia 2002 roku

Amerykañska strona inter-
netowa http://truthinme-
dia.org dostarczy³a w lu-
tym 2002 doskona³ego ma-
teria³u, po raz pierwszy opu-
blikowanego w londyñskim
Observer 21 kwietnia 2001,
Tekst nosi tytu³ �MFW czte-
ry kroki do przekleñstwa1 �
i zawiera wywiad Gregory
Palasta z Josephem Stiglit-
zem, laureatem Nagrody
Nobla i by³ym g³ównym eko-
nomist¹ Banku �wiatowego.
Jak pisze w podtytule G.
Palast, wywiad mówi o tym
�Jak kryzysy, klêski i cier-
pienia w koñcu popchnê³y
doradcê Prezydenta (USA)
do staniêcia po z³ej stronie
barykady.� A oto wyj¹tki z
tego �spiskowego� tekstu.

(...) Tu, w Waszyngtonie
przeprowadzili�my specjal-
ne wywiady ze Stiglitzem,
dla Observera i Newsnight,

o wewnêtrznych pracach
MFW, Banku �wiatowego
oraz posiadaj¹cym w nich 51
% udzia³u Skarbie (Treasu-
ry) USA.

Ze �róde³ nie ujawnio-
nych (ale nie od Stiglitza)
otrzymali�my kopie doku-
mentów, zaznaczonych jako
�tajne� i �o ograniczonym
zasiêgu�.

Stiglitz pomóg³ nam roz-
szyfrowaæ jeden, nazwany
�Strategi¹ pomocy dla kra-
ju�2 . jest to strategia pomo-
cy dla ka¿dego biedniejsze-
go kraju, przeznaczona do
realizacji, jak mówi Bank
�wiatowy, po uwa¿nym za-
poznaniu siê z jego sytuacj¹
wewnêtrzn¹.

Ale wed³ug znaj¹cego od
wewn¹trz B� Stiglitza, tego
Banku �zapoznanie siê�
oznacza niewiele wiêcej ni¿
inspekcjê z bliska piêcio-

gwiazdkowych hoteli. Co siê
koñczy spotkaniem z ¿ebrz¹-

cym ministrem finansów,
któremu siê wrêcza �umowê
o restrukturyzacji�, ju¿

wcze�niej spisan¹, do niewy-
muszonego podpisu.

Ekonomia ka¿dego naro-
du jest analizowana, po
czym, jak mówi Stiglitz,
Bank wrêcza ka¿demu mini-
strowi ten sam Program
Czterech Kroków.

Krok Pierwszy polega
na prywatyzacji. Wed³ug
Stiglitza, niektórzy politycy,
raczej ni¿ mieæ obiekcje do-
tycz¹ce wyprzeda¿y pañ-
stwowych przemys³ów, wy-
korzystuj¹ ¿¹dania Banku
�wiatowego aby uciszyæ lo-
kalnych krytyków i z rado-
�ci¹ oddaj¹ swe (to znaczy,
narodowe) kompanie produ-
kuj¹ce elektryczno�æ oraz
kontroluj¹ce zasoby wodne.
�Zobaczyliby�cie ich oczy
szeroko otwarte� na wie�æ o
prowizjach siêgaj¹cych kil-
ka milionów odjêtych z ceny
sprzeda¿y.

Stiglitz oskar¿a rz¹d
USA, ¿e wiedzia³ o tym, ¿e
przynajmniej w wypadku
najwiêkszej ze wszystkich
prywatyzacji, mianowicie
wyprzeda¿y Rosji w 1995
roku. �Pogl¹d Skarbu USA
by³ nastêpuj¹cy: �Jest to
wspania³e i dlatego chcieli-
�my aby Jelcyn zosta³ po-
wtórnie wybrany. NIE MIE-
LI�MY NIC PRZECIW
TEMU gdyby to by³y sfa³szo-
wane wybory.�� Stiglitz nie
mo¿e byæ po prostu zlekce-
wa¿ony jako adept teorii spi-
skowej. Ten cz³owiek by³ we-
wn¹trz interesu - by³ cz³on-
kiem gabinetu Clintona,
przewodnicz¹cym Prezy-
denckiej Rady Doradców
Ekonomicznych.

Najbardziej bola³o Sti-
glitza to, ¿e popierani przez
USA oligarchowie rozkradli
rosyjskie dobra przemys³o-
we, w wyniku czego dochód
narodowy zosta³ zmniejszo-
ny o po³owê.

Po prywatyzacji Kro-
kiem Drugim jest uwolnie-

nie rynku kapita³o-
wego. W teorii po-
zwala to aby kapita³
inwestycyjny wp³y-
wa³ i wyp³ywa³ z
kraju. Niestety, tak
jak w Indonezji oraz
Brazylii, pieni¹dze
zazwyczaj tylko wy-
p³ywaj¹.

Stiglitz nazywa
to cyklem �gor¹cych
pieniêdzy�: gotówka
wp³ywa w celu spe-
kulacji walutowych
oraz zakupów ziemi,
by nastêpnie uciec
przy najmniejszym
podejrzeniu o nad-

chodz¹cych k³opotach. Re-
zerwy narodowe mo¿na w
ten sposób wydrenowaæ w
ci¹gu zaledwie kilku dni.

A wtedy, kiedy to siê sta-
nie, aby zachêciæ spekulan-
tów aby zwrócili w³asne fun-
dusze danego kraju, MFW
¿¹da aby te kraje podnios³y
oprocentowania do 30%,
50% lub 80% rocznie.

�Rezultat by³ ³atwy do
przewidzenia� powiedzia³
Stiglitz. MFW popycha za-
d³u¿ony naród do Kroku
Trzeciego: cen rynkowych
� co jest eufemizmem dla
podniesienia cen ¿ywno�ci,
wody oraz gazu do gotowa-
nia. To prowadzi, co mo¿na
przewidzieæ, do Kroku Trzy
i Pó³, który Stiglitz nazywa
�rozruchy anty-MFW�.

Rozruchy przeciw MFW
s¹ bole�nie do przewidzenia.
Kiedy naród jest �na dnie i
nic ju¿ nie ma, to (MFW) wy-
ciska zeñ ostatni¹ kroplê, co
powoduje rozgrzanie siê ko-
t³a, a¿, ewentualnie, ca³a ko-
t³ownia wybuchnie� � tak
jak w Indonezji, kiedy MFW
w 1998 wyeliminowa³ subsy-
dia na ¿ywno�æ oraz opa³ i
w rezultacie tego w tym kra-
ju wybuch³y zamieszki.

S¹ i inne przyk³ady � bo-
liwijskie rozruchy na tle cen
wody zesz³ego roku, oraz w
roku obecnym (2001) lutowe
rozruchy w Ekwadorze spo-
wodowane wzrostem cen
gazu potrzebnego do goto-
wania, czego za¿¹da³ Bank
�wiatowy. Mo¿na doprawdy
uwierzyæ, ¿e te rozruchy
by³y oczekiwane.

I tu dochodzimy do sed-
na. Stiglitz bowiem nie wie-
dzia³, ¿e to Newsnight otrzy-
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we korporacje które stosuj¹
wojnê, dla podtrzymania swo-
jej kondycji. Czy¿by wojny
by³y nadal �rodkiem higie-
nicznym?

Ale � powie kto�; wnioski
s¹ zbyt pochopne! Aby uwol-
niæ siê od tego zarzutu i aby
unikn¹æ b³êdów poznaw-
czych, których dostarczaj¹
zrêcznie filtrowane informa-
cje p³yn¹ce z mediów, siêgnij-
my do �ród³a pewniejszego.
Jest nim ksi¹¿ka Zbigniewa
Brzeziñskiego pod wszystko
mówi¹cym tytu³em: Wielka
szachownica � g³ówne cele
polityki amerykañskiej. Autor
jest znanym dyplomat¹ i po-
litykiem amerykañskim, do-
radc¹ do spraw bezpieczeñ-
stwa prezydenta Jimmiego
Cartera w latach 1977-81,
ciesz¹cym siê do dzisiaj opi-
ni¹ jednej z najbardziej zna-
cz¹cych osobisto�ci amery-
kañskiego establishmentu.

Z wynurzeñ Z. Brzeziñ-
skiego wynika jednoznacznie:
USA s¹ dyktatorem rz¹-
dz¹cym nie � demokra-
tycznie ca³ym wspó³cze-
snym �wiatem. Dlaczego?
Przepe³niony poczuciem mi-
sji dziejowej Brzeziñski t³u-
maczy to czterema czynnika-
mi: pod wzglêdem militar-
nym USA jest potêg¹ o bez-
precedensowym, �wiatowym
zasiêgu (faktycznie przewo-
dzi NATO; a 296 tysiêcy
wojsk amerykañskich stacjo-
nuje poza granicami!); pod
wzglêdem gospodarczym po-
zostaje g³ówn¹ lokomotyw¹
wzrostu gospodarczego (do
czego przyczyniaj¹ siê liczne
koncerny z dominacj¹ kapita-
³u made in USA oraz insty-
tucje kontrolowane przez to
pañstwo, takie jak: Miêdzy-
narodowy Fundusz Waluto-
wy, Bank �wiatowy, �wiato-
wa Organizacja Handlu); za-
chowuje ca³kowit¹ przewagê
w sferze najbardziej zaawan-
sowanej technologii; a tak¿e
reprezentuje kulturê maso-
w¹, która �mimo pewnego
prymitywizmu, cieszy siê bez-
konkurencyjn¹ atrakcyjno-
�ci¹, zw³aszcza w�ród m³o-
dzie¿y �wiata�. (s. 28) Og³a-
sza wiêc autor: �Stany Zjed-
noczone s¹ jedynym Su-
permocarstwem �wiato-
wym w pe³nym tego s³owa
znaczeniu�. (s. 28)

Jak przysta³o na ka¿dego
filistra � imperialistê (musi
on bowiem g³osiæ jak¹� uto-
piê, idea³y i u¿alaæ siê nad
losem cz³owieczym, szczegól-
nie wtedy, kiedy nie wycho-

dz¹ mu jego szwindle gie³do-
we) Brzeziñski konstatuje, i¿
celem USA jest powstanie
Stanów Zjednoczonych �wia-
ta. Warunek pe³nego zwyciê-
stwa to dominacja nad Eura-
zj¹. Ów dwucz³onowy konty-
nent stanowi bowiem: 75%
ludno�ci �wiata; oko³o 60%
PNB �wiata; 76% zasobów
znanych surowców energe-
tycznych. Poza tym le¿y tam
sze�æ militarnie i gospodarczo
najsilniejszych (oczywi�cie po
USA) pañstw, z czego dwa -

Chiny i Indie s¹ najludniej-
szymi obszarami na �wiecie.

W�ród elementów geopoli-
tycznej uk³adanki odnajduje-
my dwie kategorie: sworznie
(pañstwa, których warto�æ
wynika z po³o¿enia geogra-
ficznego) oraz graczy geo-
strategicznych (organizmy
nie tylko potê¿ne, ale i bior¹-
ce aktywny udzia³ na �wiel-
kiej szachownicy�). Do pierw-
szych nale¿¹: Ukraina, Azer-
bejd¿an, Korea Pd., Turcja i
Iran. Do drugich: Francja,
Niemcy, Rosja, Chiny, Indie.
Brzeziñski przywo³uje tezê H.
Mckindera, i¿ �rodkowa i
wschodnia Europa s¹ klucza-
mi dla podboju Eurazji. Tezê
tê chcia³ zrealizowaæ Hitler;
dzi� korzystaj¹ z niej Amery-
kanie. Dla jej urzeczywistnie-
nia potrzeba zjednoczonej
Europy opartej na osi Niem-
cy - Francja.

Polacy, nie martwmy siê,
Ameryka pomy�la³a te¿ o
nas: �Polska jest zbyt s³aba,
by staæ siê graczem geostra-
tegicznym, i ma tylko jedn¹
mo¿liwo�æ: zintegrowaæ siê z
zachodem�. (s. 53) Jedna
mo¿liwo�æ?! Ot i prawdziwy
wizerunek �niedemokratycz-
nej demokracji�! W Unii Eu-

ropejskiej g³ównym partne-
rem USA s¹ Niemcy. Niemcy
�pokrywaj¹ 28,5% bud¿etu
UE; 22,8% bud¿etu NATO;
8,93% bud¿etu ONZ, a ponad-
to s¹ najwiêkszym udzia³ow-
cem Banku �wiatowego i
Europejskiego Banku Odbu-
dowy i Rozwoju�. (s. 80) Przy
czym Brzeziñski sugeruje, by
tego kluczowego zwi¹zku nie
nag³a�niaæ ze wzglêdów hi-
storycznych. Rdzeñ struktu-
ry bezpieczeñstwa europej-
skiego po 2010 ma stanowiæ
partnerstwo Niemcy �

Francja �
Polska �
U k r a i n a .
Natomiast
Rosja ma
tylko jeden
w a r i a n t
dz ia ³an ia :
zgodziæ siê
na integra-
cjê Ukrainy
z Uni¹ Euro-
pejsk¹. W in-
nym przy-
padku gro¿¹
Moskwie ci¹-
g³e konflikty
z �blisk¹ za-
g r a n i c ¹ �
(np.: Czecze-
nom w woj-
nie z Rosj¹,
walnie po-

mog³a Turcja - regionalny
�bicz bo¿y� w rêkach USA).
Tym samym otrzymujemy od-
powied� na pytanie dlaczego
polskie elity polityczne nie
chcia³y, by gazoci¹g z Rosji
omija³ Ukrainê (choæ Polska
mog³a zyskaæ miliard dola-
rów!). Tak wiêc strze¿ siê
Ukraino, twój los jest ju¿
przes¹dzony!

Wymownym potwierdze-
niem faktycznych celów ame-
rykañskiego globalizmu s¹
dane liczbowe: inwestycje
amerykañskie siêgaj¹ np.: 13
miliardów USD w Azerbej-
d¿anie, 20 miliardów USD w
Kazachstanie (równie¿ Tur-
cja zainwestowa³a w tym kra-
ju 1,2 miliarda USD). (s. 182)
Podbój i ustanawianie zale¿-
nych od Waszyngtonu w³adz
ma wiêc zadanie ochrony in-
teresów korporacji i zachod-
nich inwestorów. Geostrate-
gicznym celem jest niedo-
puszczenie, by jakikolwiek
kraj sta³ siê mocarstwem na
skalê Eurazji (szczególnie
chodzi o Rosjê). Tak wiêc USA
d¹¿y do równowagi miêdzy
pañstwami narodowymi lub,
tam gdzie to bêdzie koniecz-
ne, do podsycania konfliktów
religijnych i regionalnej de-

stabilizacji, a w ostateczno�ci
nawet dzia³añ wojennych
wzd³u¿ granic Rosji i chaosu
politycznego. Miêdzy innymi
w tym celu USA wymusi³y na
Japonii zmianê Traktatu o
Bezpieczeñstwie. Obszar
strefy bezpieczeñstwa (czyli
militarnej interwencji) roz-
szerzono z �Dalekiego Wscho-
du� na �Azje i Pacyfik�. (s.
233)

Najwiêksze zagro¿enie dla
hegemonii amerykañskiej
stanowi³by sojusz Rosyjsko �
Chiñski przy mo¿liwym
udziale Iranu. Próby takiego,
siêgaj¹cego ponad podzia³y
religijne (a zaprzeczaj¹cego
propagandzie o religijnym
�ródle wspó³czesnych konflik-
tów), porozumienia poczynio-
no w 1997, gdy Jang Ze � Min
wraz z Borysem Jelcynem
potêpili hegemonizm i rozsze-
rzanie NATO. Mówi siê na-
wet, ¿e dziwna �raptowna re-
zygnacja� Jelcyna z pozycji
prezydenta Rosji ma zwi¹zek
z jego próbami nawi¹zania
bli¿szych stosunków z China-
mi.

Szczególn¹ uwagê warto
zwróciæ na wnioski autora
(pamiêtaj¹c, i¿ ksi¹¿kê wyda-
no w 1998). Stwierdza on, i¿
amerykañska supremacja to
nowy typ hegemonii, gdy¿
oparty jest na demokracji.
Demokracja jednak �nie
sprzyja mobilizacji spo³eczeñ-
stwa w imiê celów imperial-
nych�. (s. 269) Tylko 19%
Amerykanów popiera rolê
supermocarstwa � w³adcy
�wiata, a 74% chce widzieæ
USA, jako wspó³pracownika
innych. Jednak wyzwania
wymagaj¹ od Ameryki �prze-
konania opinii publicznej o
wa¿no�ci trwa³ego udzia³u
potêgi amerykañskiej w bu-
dowie coraz szerszej, stabil-
nej wspó³pracy miêdzynaro-
dowej�. (s. 273)

Co to znaczy? Znaczy to
tylko tyle: Prezydent George
Bush musi przekszta³ciæ �he-
gemoniê� w �panowanie poli-
tyczne�. Te dwa pojêcia (au-
torstwa A. Gramsciego) pe³-
ni¹ tu kluczow¹ rolê! Z hege-
moni¹ mamy do czynienia
wówczas, gdy my�li klasy
panuj¹cej s¹ to¿same z my-
�lami poddanych; gdy idee
narodu dominuj¹cego s¹ ide-
ami narodów podporz¹dko-
wanych. Wygasaj¹cy stan
hegemonii przekszta³cany
jest w panowanie polityczne,
czyli w zapewnianie przy-
wództwa klasy panuj¹cej,
narodowi panuj¹cemu przy
pomocy �rodków militarnych

i innych ró¿norakich form
przemocy pozwalaj¹cych na
skuteczny dyktat.

USA stoj¹ zatem przed
wyzwaniem przekszta³cenia
swojej dotychczasowej pozy-
cji hegemonicznej w pozycje
panuj¹cego, czyli stosuj¹cego
�rodki przemocy dla sprawo-
wania dyktatu wobec ca³ego
�wiata. Tyle w omawianej
ksi¹¿ce przekaza³ Z. Brzeziñ-
ski.

Taka jest wola USA wyra-
¿ona przed kilku laty przez
jej czo³owego geostratega.
Czy jest ona realizowana?
Wszystko wskazuje na to, ¿e
tak. Walki religijne w In-
diach; wojna w Afganistanie;
amerykañscy ¿o³nierze w
Gruzji; nowa lista �osi z³a�;
�bojowo�æ Szarona�; planowa-
ne, ograniczone uderzenia
j¹drowe, wszystkie te fakty
rzucaj¹ spójny obraz na glo-
balistyczne panowanie tota-
litarne.

Zapytajmy, po raz wtóry,
dlaczego musia³o doj�æ do
�wydarzeñ� z 11 wrze�nia?.
Parafrazuj¹c Brzeziñskiego
mo¿na stwierdziæ: dlatego,
¿eby demokracja sprzyja-
³a realizacji celów impe-
rialnych. Badania opinii
publicznej wskazuj¹, ¿e oko-
³o 80% Amerykanów popiera
swojego, dawnego prezyden-
ta � dzisiaj ju¿ wodza � Geo-
rga Busha w walce przeciw
�wiatowemu terroryzmowi.
Powstaje pytanie, czy jest to
jeszcze demokracja? Trzeba
pamiêtaæ, ¿e zarówno Musso-
linii jak i Hitler doszli do w³a-
dzy jak najbardziej demokra-
tycznie, w wyborach, i ¿e obaj
wykorzystali demokracje do
sprawowania totalnej kontro-
li wszystkich i wszystkiego
przez: jednego Führera, jeden
naród, jedno tysi¹cletnie pañ-
stwo: Rzeszê Niemieck¹. Dzi-
siaj tym pañstwem maj¹ byæ
Stany Zjednoczone �wiata.
Dawniej: �Ein Führer, ein
Volk�! Dzisiaj: �Ein Führer,
eine Welt�! Wiêzienia dla rze-
komych terrorystów w bazie
amerykañskiej Guantamo
maj¹ swoje prototypy w
O�wiêcimiu i innych obozach
ka�ni urz¹dzanych przez pa-
nuj¹cych dla my�l¹cych i ¿y-
j¹cych inaczej.

 Imperializm niemiecki
opiera³ siê na militaryzmie
stosuj¹cym proste �rodki
przemocy; imperializm ame-
rykañski stanowi rzeczywi-
�cie now¹ jako�æ. Trzecia woj-
na �wiatowa prowadzona jest
poprzez �rodki techniczno �
intelektualne, czy, jak to
okre�la prof. Ka³asznikow w
Cywilizacji s³owiañskiej (Mo-
skwa, 2001), �rodki infor-
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(podobnie do wydarzenia w
1939 roku w Gliwicach, któ-
re da³o powód Niemcom do
rozpoczêcia drugiej wojny
�wiatowej)  czy nast¹pi³o dla
nich nieoczekiwanie, pos³u¿y-
³o ono jako wygodny pretekst
do tego, aby Zachód, na czele
z USA jawnie da³ znaæ o swo-
ich aspiracjach do �wiatowe-
go panowania i o zamiarze
u¿ycia w tym celu ca³ego po-
tencja³u wojskowego w dowol-
nym miejscu globu, wed³ug
w³asnego uznania.
�wiat po 11 wrze�nia 2001
roku sta³ siê innym tylko w
tym znaczeniu, ¿e dla wielu
zdrowo my�l¹cych ludzi sta³
siê oczywistym spo³eczny
sens globalizacji jako wojny
�wiatowej Zachodu pod przy-
wództwem USA o panowanie
nad �wiatem, i ¿e wojna ta
przesz³a w stadium �wojny
gor¹cej�. Podkre�lam: �gor¹-
cej� potencjalnie gotowej siê
zrealizowaæ w dowolnym mo-
mencie (by³o to widoczne w
czasie napa�ci na Serbiê, Irak
i Afganistan).
Globalizacja to proces gigan-
tyczny. Obj¹³ on ca³¹ ludz-
ko�æ. Na jedn¹ kartê posta-
wiony zosta³ los ca³ej ludzko-
�ci, ca³a jej, maj¹ca nast¹piæ
spo³eczna ewolucja. Natural-
nie, d¹¿enie do zrozumienia
tego procesu ju¿ zrodzi³o i
bêdzie rodziæ w coraz wiêk-
szym stopniu, wzrastaj¹c¹
ilo�æ ró¿nych s¹dów i ocen.
Wci¹gniête zosta³y weñ
ogromne masy ludzi, przy
czym jedni - w charakterze
konkwistadorów, inni w cha-
rakterze poszkodowanych.
Liczyæ na jak¹� akademick¹
i moralizatorsk¹ jednomy�l-
no�æ w pojmowaniu tego pro-
cesu  by³oby naiwno�ci¹. Tym
nie mniej mo¿na okre�liæ
mniej lub bardziej sprecyzo-
wane pole dla teoretycznych
batalii w ustalaniu realiów
globalizacji, w oparciu o któ-
re mo¿na by w ostateczno�ci
zobaczyæ, kto jest kim, w ja-
kiej roli bierze udzia³ w tocz¹-
cej siê wojnie �wiatowej.
Wed³ug mojego g³êbokiego
przekonania, globalizacja nie
jest p³odem z³o�liwego umy-
s³u jakich� niedobrych ludzi.
Bezwarunkowo, mia³ i ma w
niej udzia³ z³y zamys³. Rze-
czywi�cie podsycaj¹ j¹ i ko-
rzystaj¹ z niej pewni niegod-

USA i pañstwa NATO, zinte-
growane w ca³o�æ dziêki za-
chodniackiemu hiperspo³e-
czeñstwu, jako komponenty
�wiatowej struktury, z metro-
poli¹, która znajduje siê w
USA, i która manipuluje rów-
nie¿ samymi USA  jako pañ-
stwem, w pierwszym znacze-
niu. Tê realn¹ strukturê
wspó³czesnego �wiata opisa-
³em do�æ wyczerpuj¹co w mo-
ich ksi¹¿kach �Zachód�, �Na
drodze do hiperspo³eczeñ-
stwa�, �Wielki prze³om ewo-
lucyjny�.

W globalizacji, lub nowej woj-
nie �wiatowej, przybieraj¹cej
kszta³t globalizacji mo¿na
stwierdziæ nastêpuj¹ce etapy.
Etap pierwszy - rozgromienie
przez �wiat zachodni bloku
komunistycznego - Zwi¹zku
Radzieckiego i radzieckiego
komunizmu. Podstawow¹
przy tym rolê odegra³y meto-
dy �zimnej wojny�. Z koñcem
tego etapu zaczêto stosowaæ
metody �ciep³ej wojny�, w³¹-
czaj¹c wielk¹ liczbê operacji
dywersyjnych i �pi¹te kolum-
ny�, a tak¿e pojedyncze ope-
racje �gor¹cej wojny� (Czecze-
nia, Libia, Irak, Jugos³awia).
Pocz¹tkowo globalizacja nie
by³a zaplanowana przez
�wiat zachodni. Pojawi³a siê
ona w trakcie �zimnej wojny�
przeciwko radzieckiemu ko-
munizmowi i blokowi komu-
nistycznemu, które by³y po
drugiej wojnie �wiatowej re-
alnym zagro¿eniem �wiato-
wego ³adu, a nawet gro�b¹
dla istnienia Zachodu. W

miarê narastania si³ Zacho-
du i jego przewagi nad Zwi¹z-
kiem Radzieckim, �zimna
wojna� zaczê³a przybieraæ
agresywny charakter. Zachód
�zimn¹ wojnê� wygra³. Ale w
miêdzyczasie w g³ównych za-
rysach powsta³o zachodnie
hiperspo³eczeñstwo. Obiek-
tywne spo³eczne zasady no-
wej struktury �wiata zachod-
niego sta³y siê czynnikiem
warunkuj¹cym dalsz¹ ewolu-
cjê ludzko�ci.
Pierwszy etap globalizacji,
jako nowej wojny �wiatowej
zakoñczy³ siê zd³awieniem ju-

gos³owiañ-
skiego sprze-
ciwu. Bom-
bardowania
Serbii sta³y
siê pierwsz¹
jawn¹ opera-
cj¹ na drodze
przechodze-
nia do dru-
giego etapu.
Ale by³a to
zaledwie pró-
ba testowa.
Nie by³o wa-
runków do
zdecydowa-
nego kroku
w tym kie-
runku, cho-
cia¿ potrzeba
taka ju¿ doj-
rza³a, ze

wzglêdu na dzia³anie we-
wnêtrznych regu³ zachod-
niackiego hiperspo³eczeñ-
stwa. USA i pañstwa NATO,
w czasie agresji na Jugos³a-
wiê popar³y muzu³mañskich
Albañczyków przeciwko
chrze�cijañskim Serbom. Nie
by³o jeszcze jasnej i funkcjo-
nuj¹cej ideologii, usprawie-
dliwiaj¹cej ten krok i mobili-
zuj¹cej doñ si³y agresji. Po
kapitulacji Zwi¹zku Radziec-
kiego i spektakularnym roz-
biciu komunistycznej organi-
zacji spo³ecznej w krajach
by³ego ZSRR, ideologia anty-
komunizmu straci³a swoj¹
poprzedni¹ si³ê. O�wiadcze-
nie prezydenta Rosji Putina
o gro�bie �wiatowego terrory-
zmu by³o na Zachodzie zigno-
rowane. USA i pañstwa
NATO popiera³y czeczeñskich
terrorystów i ich wojnê prze-
ciwko Rosji, a obronê Rosji
przed terroryzmem uwa¿ano
za naruszenie praw cz³owie-
ka. Równie¿ prezydent Serbii

Milo�eviæ nijak nie pasuje do
roli wodza jakich� �wiato-
wych si³, jakoby zagra¿aj¹-
cych zachodniej, chrze�cijañ-
skiej cywilizacji .Nie zakoñ-
czona wojna przeciw Serbii
okaza³a siê pocz¹tkiem nowe-
go, po¿¹danego etapu globa-
lizacji. Tym razem potrzebne
by³o co� o wiele mocniejsze-
go. Je�liby zachodni anality-
cy znale�li woln¹ chwilê, ¿eby
dokonaæ naukowej analizy
wspomnianego wcze�niej
prze³omu ewolucyjnego, za-
uwa¿yliby, ¿e wewn¹trz �wia-
ta zachodniego nabrzmia³y
nie usuwalne problemy, któ-
re mo¿na rozwi¹zaæ w inte-
resie �wiata zachodniego tyl-
ko w drodze przej�cia wojny
�wiatowej do nowego, a mia-
nowicie �gor¹cego� stadium.
Stwierdziliby oni,  ¿e lada
moment powinno nast¹piæ
co� takiego, co zaspokoi³oby
powsta³¹ potrzebê. Wydarze-
nie 11 wrze�nia 2001 roku w
USA okaza³o siê bardzo na
czasie.
Gdyby ono nie nast¹pi³o, to
w najbli¿szym czasie wymy-
�lono by lub wykorzystano
co� innego, odpowiedniego. To
co nast¹pi³o okaza³o siê mak-
symalnie stosowne. Mo¿na
pomy�leæ, ¿e zosta³o sprowo-
kowane specjalnie. Natych-
miast zosta³ zidentyfikowany
wróg - �wiatowy terroryzm,
wywodz¹cy siê ze �wiata mu-
zu³mañskiego. Zosta³ �miano-
wany� jego przywódca, terro-
rysta numer jeden - ben La-
den, chocia¿ bezpo�redni jego
zwi¹zek z wydarzeniami 11
wrze�nia nie zosta³ stwier-
dzony. B³yskawicznie powsta-
³a ideologia zagro¿enia dla
zachodniej, chrze�cijañskiej
cywilizacji ze strony islam-
skiego terroryzmu. Zaczêto
nawet mówiæ o wojnie cywili-
zacji, jakoby wypowiedzianej
przez cywilizacjê islamsk¹
przeciw chrze�cijañskiej.
Chocia¿ fa³sz tej ideologii by³
oczywisty (przyt³aczaj¹ca
wiêkszo�æ muzu³manów by³a
przeciwna terroryzmowi i
wcale nie mia³a zamiaru wo-
jowaæ z chrze�cijañstwem) to
w USA odnios³a ona sukces.
I nie tylko w USA. Równie¿
przez pewien czas rozdmuchi-
wana by³a w Rosji.
W USA zaczê³a siê wojenna
psychoza, podobna do tej w
Niemczech - przedsmak ³a-
twego i b³yskawicznego zwy-
ciêstwa. Prezydent USA
Bush otrzyma³  carte blanche
na prowadzenie �gor¹cej woj-
ny� w dowolnym miejscu na
kuli ziemskiej, w którym jego
mieszkañcy mog¹ byæ podej-
rzani o popieranie terrory-
zmu. Ca³y bowiem �wiat albo

ni ludzie. Lecz w samej swej
istocie jest ona zjawiskiem
prawid³owym, zrodzonym z
wielkiego ewolucyjnego prze-
³omu, który nast¹pi³ w histo-
rii ludzko�ci w XX wieku i w
g³ównych zarysach w koñcu
tego wieku siê zakoñczy³.
Prze³om ten polega na tym,
¿e przede wszystkim ludz-
ko�æ zaczê³a  przechodziæ od
epoki panowania formacji
typu spo³eczeñstw do epoki
panowania typu i poziomu
hiperspo³eczeñstw, a ponad-
to  sta³o siê mo¿liwe  projek-
towanie i sterowanie proce-

sem ewolucyjnym. Nie zrozu-
miawszy na poziomie nauko-
wym obiektywnych prawide³
tego prze³omu, niemo¿liwe
jest zrozumienie ¿adnego bar-
dziej lub mniej znacz¹cego
zjawiska spo³ecznego wspó³-
czesno�ci.
W ramach �wiata zachodnie-
go, ponad jego pañstwami ju¿
siê utworzy³o �zachodniac-
kie�(autor u¿ywa okre�lenia-
zapadniczeskoje) hiperspo³e-
czeñstwo. Jego metropoli¹
sta³y siê USA. Wyra¿enia
�USA�, �Ameryka� i �Wa-
szyngton� sta³y siê dwu-zna-
czeniowe. Oznaczaj¹ one USA
jako jeden z krajów zachod-
nich na równi z Angli¹, Fran-
cj¹, Niemcami itd., a jedno-
cze�nie USA jako metropoliê
zachodniackiego hiperspo³e-
czeñstwa, wznosz¹cego siê
nad USA w pierwszym zna-
czeniu, nad Angli¹, Francj¹,
Niemcami itd.  Wojnê �wia-
tow¹, nazywan¹ globalizacja
prowadz¹ w rzeczywisto�ci

Aleksander A. Zinowiew

Nowy etap globalizacji
(wyk³ad na miêdzynarodowej konferencji na temat globalnych problemów �wiatowej historii,

29-30.01.2002, Moskwa)
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

macyjno � psychologiczne.
Na pytanie o narzêdzia
wspó³czesnej walki szeroko
odpowiada periodyk �Nexus�
nr 2 (Marzec � Kwiecieñ
2002). Artyku³ �Elektronicz-
na kontrola umys³ów� wymie-
nia m.in.: system cichej
podprogowej prezentacji
(przesy³ania impulsów gene-
ruj¹cych emocje b¹d� my�li,
korzystaj¹c z czêstotliwo�ci
odbieranych przez mózg pod-
�wiadomie); elektryczno�æ
atmosferyczn¹ (mog¹c¹ t³u-
miæ aktywno�æ umys³ow¹
du¿ych grup ludno�ci); pro-
mieniowanie mikrofalowe
(wywo³ywanie np.: bólów g³o-
wy, zmêczenia, zniechêcenia).
Pismo przywo³uje te¿ ksi¹¿-
kê Brzeziñskiego z 1970 roku
pt.: �Na prze³omie wieków�,
gdzie jako now¹ broñ wymie-
nia siê kontrolê pogody.

Na ile to wszystko stoso-
wane jest dzisiaj nie sposób
okre�liæ. Faktem jest, ¿e po-
mimo istnienia wysoko rozwi-

wy; czy spo³eczeñstwo musi
przypominaæ chmarê wilków
walcz¹cych o miêso? Te pyta-
nia powinny wreszcie za-
brzmieæ w �wiadomo�ci ka¿-
dego z nas! Czy mamy inny
wybór ni¿ odrzucenie ludobój-
czej cywilizacji zachodniej?
Mog¹ jednak nie zabrzmieæ.
O�wiecenie stêpia ciemnota.
Jest to mo¿liwe z powodu
wytwarzanej przez USA i
ogarniaj¹cej nas elektrycz-
no�ci atmosferycznej, któ-
ra otêpiaj¹c umys³ ka¿dego
cz³owieka sk³ania go do reli-
gijnego kultu tego wszystkie-
go, co staje siê cia³em ze s³o-
wa wypowiadanego przez
Führera: Georga Busha. A
�S³owo staje siê cia³em�. Heil
Bush! Heil Bush! Heil Bush!
Te wiernopoddañcze okrzyki
wznosz¹ przecie¿ prezydenci,
premierzy i inni, u których
szelest banknotu dolarowego
wywo³uje ekstazê.

niêtych technologii pozostaj¹
jeszcze na �wiecie pañstwa,
narody, które obroni³y siê
przed USA. W takiej sytuacji
podjêta zostaje decyzja o po-
wrocie do starych, wypróbo-
wanych form przemocy.
�Rzeczpospolita� z 11 marca
2002 roku zamieszcza arty-
ku³ o wielce wymownym ty-
tule: �W celu odstraszenia �
Pentagon zaleca ograniczone
ataki nuklearne.� Ich celem
mog¹ staæ siê pañstwa �za-
gra¿aj¹ce USA i jej sojuszni-
kom�, czyli: Irak, Iran, Korea
Pó³nocna, Libia, Syria, Chi-
ny i Rosja. Proszê to dobrze
zrozumieæ: u progu XXI wie-
ku �wiatu grozi wojna atomo-
wa! Ta wcale nie zabawna
informacja powinna sk³aniaæ
do wytê¿onej refleksji nad
kszta³tem liberalnej demo-
kracji. Czy Polacy, czy inne
narody musz¹ ¿yæ w strachu
przed wojn¹; czy musi istnieæ
nêdza fundowana przez (de
facto amerykañski) Miêdzy-
narodowy Fundusz Waluto-

Tysi¹cletnie Stany Zjednoczone �wiata
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Z Wroc³awia ukraiñskim samo-
lotem An-124 �Rus³an� odlecia-
³a do Afganistanu pierwsza
grupa  24 ¿o³nierzy. Ca³y kon-
tyngent z Polski ma liczyæ 87
osób. Na sfinansowanie opera-
cji przeznaczono 34 miliony z³o-
tych. Za ogrodzeniem lotniska
protestowa³a grupa cz³onków
PWN. Krótk¹ informacjê o pro-
testach zamie�ci³a �Rzeczpospo-
lita�, obszerniejsze relacje na ten
temat znalaz³y siê 18 marca w
�Gazecie Wroc³awskiej�, gdzie
(oprócz relacji) zamieszczono
zdjêcie Tadeusza G³¹bskiego z
transparentem �wasz wyjazd to
skandal�. W gazecie �S³owo Pol-
skie� z 19 marca w dziale hyde
park zamieszczono krótk¹ wy-
powied� Tadeusza G³¹bskiego
zatytu³owan¹ �Po¿egnanie na
odleg³o�æ� o tre�ci: �Po¿egnanie
w sobotê na lotnisku Strachowi-
ce we Wroc³awiu odlatuj¹cych
do Afganistanu polskich kami-
kadze odbywa³o siê w pe³nej izo-
lacji od spo³eczeñstwa. Mo¿liwe,
i¿ z bliska okaza³oby siê, ¿e lec¹
oni nie tylko po¿yczonymi Ru-
s³anami, ale równie¿ w po¿yczo-
nych butach�. Trudno pos¹dziæ
t¹ wypowied� o brak s³uszno�ci.
Po pierwsze okaza³o siê, ¿e po-
tê¿ny sojusz wojskowy NATO
musi wynajmowaæ postradziec-
kie samoloty by wys³aæ ¿o³nie-
rzy. Po drugie, rzeczywi�cie lec¹
oni za �po¿yczone pieni¹dze�
wydarte emerytom, m³odym
matkom i rencistom, na których
rz¹d zrobi³ oszczêdno�ci.

20.03.2002

Odby³a siê demonstracja pod
Sejmem zwolenników przepro-
wadzenia referendum w spra-
wie sprzeda¿y ziemi, która zo-
sta³a zorganizowana przez Ko-
mitet �Placówka� z Poznania.

24.03.2002

W trzeci¹ rocznicê ataku NATO
na Jugos³awiê pod ambasad¹
USA w Warszawie odby³a siê
pikieta Ogólnopolskiego Komi-
tetu Antywojennego.

11.04.2002

W Warszawie, pod Sejmem i
kancelari¹ premiera (dawny
URM) odby³y siê demonstracje
Ogólnopolskiego Zwi¹zku Za-
wodowego Pielêgniarek i Po³o¿-
nych. Uczestniczy³o w nich 2
tysi¹ce osób. Pielêgniarki na
demonstracje przynios³y czer-
wone rêkawice bokserskie, któ-
re w 1999 roku podarowali im
dzia³acze SLD w celu ich u¿y-
cia na sprawuj¹cy wtedy w³a-
dzê rz¹d AWS-u. Przedstawicie-
le Ministerstwa Zdrowia infor-
muj¹, ¿e wkrótce ruszy pro-
gram pracy w Irlandii dla 6 ty-
siêcy bezrobotnych pielêgnia-
rek. Sytuacja pielêgniarek nie
poprawi³a siê, propozycje pra-
cy w Irlandii s¹ jak urwane z
choinki. Rêkawice bokserskie
darowane przez dzia³aczy SLD
by biæ nimi rz¹d AWS-u mog¹
siê teraz przydaæ na rz¹d SLD.

14.04.2002

W pi¹tek 12 kwietnia przepro-
wadzono w Wenezueli przewrót
wojskowy i obalono prezydenta
Hugo Chaveza, który zosta³
zmuszony do rezygnacji z urzê-
du i zosta³ internowany w for-
cie Tiuna. Oficjalnym powodem
przewrotu by³y niepokoje spo-
³eczne. 11 kwietnia w Caracas
w starciach zwolenników i prze-
ciwników Chaveza z policj¹ zgi-
nê³o 13 osób, a rannych zosta³o
oko³o stu. Ponoæ �z dachów do
protestuj¹cych strzelali snajpe-
rzy�. Zbuntowana armia �odpo-
wiedzialno�ci¹ za masakrê nie-

uzbrojonych cywili� obarczy³a
prezydenta i jego otoczenie, wy-
socy oficerowie w wyst¹pieniach
telewizyjnych wzywali do oba-
lenia Chaveza. Nowym tymcza-
sowym prezydentem zosta³ Pe-
dro Carmona szef zwi¹zku
przedsiêbiorców, czyli proame-
rykañski libera³. Dzieñ pó�niej
zwolennicy �populistycznego�
prezydenta Chaveza doprowa-
dzili do upadku dyktatury woj-
skowej. Natychmiast po powro-
cie do w³adzy �populisty� Cha-
veza dotychczas milcz¹cy w tej
sprawie rz¹d USA zaapelowa³a

o �przywrócenie istotnych ele-
mentów wenezuelskiej demo-
kracji� Rzecznik Departament
Stanu o�wiadczy³, ¿e � [..] Jeste-
�my zatroskani sytuacj¹ i uwa¿-
nie obserwujemy rozwój wyda-
rzeñ [..] USA wzywaj¹ wszyst-
kie si³y w Wenezueli do unika-
nia przemocy i poszukiwania
sposobu pokojowego rozwi¹za-
nia tego kryzysu� oraz upomi-
na³ Chaveza, ¿e �[..] Ci, którzy
s¹ u w³adzy, ponosz¹ szczegól-
n¹ odpowiedzialno�æ za zacho-
wanie porz¹dku i zapewnienie
warunków niezbêdnych do tego,
¿eby Wenezuelczycy mogli
wspó³pracowaæ i w pe³ni przy-
wróciæ istotne elementy demo-
kracji�. Podobnie zachowa³y siê
w³adze Hiszpanii, które obecnie
przewodnicz¹ Unii Europej-
skiej- milcza³y gdy wojsko do-
konywa³o zamachu stanu i ape-
lowa³y o zachowanie �demokra-
cji� po powrocie do w³adzy �po-
pulisty� Chaveza. Powy¿sze wy-
darzenia �wietnie przedstawia-
j¹ zasady funkcjonuj¹ce w za-
chodniej demokracji. USA uwa-
¿aj¹ rejon Ameryki �rodkowej i
po³udniowej za swoj¹ wy³¹czn¹
strefê wp³ywów � co� na kszta³t
by³ego bloku wschodniego, gdzie
obowi¹zywa³a zale¿no�æ poli-
tyczna od ZSRR i wzglêdna
swoboda gospodarcza. Tu za�
oprócz zale¿no�ci politycznej
obowi¹zuje kolonialna zale¿no�æ
gospodarcza doprowadzaj¹ca

region do ubóstwa. W wyniku
wyborów powszechnych pojawia
siê taki �populista� Chavez, któ-
ry zamiast o zyski amerykañ-
skich inwestorów zaczyna dbaæ
o miejscow¹ ludno�æ. Dodatko-
wo utrzymuje dobre kontakty z
Kub¹ i deklaruje zdecydowany
sprzeciw Wenezueli wobec inter-
wencji w Afganistanie. Kata-

strofa! Aby przywróciæ stan nor-
malny w tej czê�ci �wiata, USA
i sojusznicy wprowadzaj¹ sank-
cje gospodarcze w celu zniechê-
cenia ludno�ci dla antyamery-
kañskiej w³adz. Je�li to nie po-
maga organizuj¹ rozruchy,
szwadrony �mierci i przewroty
wojskowe. Przy takim postawie-
niu sprawy zrozumia³e jest za-
chowanie w³adz USA i Unii Eu-
ropejskiej. W momencie przej-

mowania w³adzy przez proame-
rykañsk¹ juntê wojskow¹ przed-
stawiciele USA i UE milczeli,
uwa¿nie obserwuj¹c jak idzie
ich pupilkom. W momencie ich
klêski i powrotu do w³adzy nie-
wygodnego, ale legalnie wybra-
nego w wyborach powszechnych
prezydenta zaapelowa³y o �po-
szanowanie demokracji� rozu-
mianej jako unikniêcie konse-
kwencji za pucz wojskowy dla
jego sprawców. To przewrót woj-
skowy naruszy³ �elementarne
zasady demokracji� i prezydent
Chavez ma pe³ne prawo ukaraæ

dowódców wojskowych w³a�nie
za naruszenie demokracji. Je-
stem  pewien, ¿e w ramach
�podgrzewania nastrojów spo-
³ecznych� przed przewrotem do
demonstruj¹cych t³umów w
dniu 11 kwietnia strzelali lu-
dzie CIA lub zaufani dowódców
puczu. Tak to siê robi w Ame-
ryce �rodkowej i Po³udniowej
(i nie tylko) na chwa³ê Impe-
rium USA.

Demonstarcja "Placówki" przeciwko sprzeda¿y ziemi,  30.03.2002
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z entuzjazmem popar³ decy-
zjê USA o bombardowaniu
Afganistanu, og³oszonego
baz¹ i miejscem pobytu ben
Ladena, albo da³ na to mil-
cz¹c¹ zgodê.
Jednym s³owem, zaistnia³y
wszelkie warunki, niezbêdne
dla przej�cia globalizacji do
drugiego etapu w sposób ca³-
kowicie jawny i mo¿na po-
wiedzieæ legalny. Obiektem
agresji USA w drugim etapie
globalizacji sta³ siê �wiat mu-
zu³mañski. Nie ma potrzeby
opisywaæ wydarzeñ tego eta-
pu, s¹ one ogólnie znane.
Etap ten jeszcze siê nie za-
koñczy³. Pomy�lnie dla agre-
sora przebiega³a tylko pierw-
sza jego czê�æ: �wiat podzie-
lony zosta³ na tych co z Ame-
rykanami i na tych, którzy
milcz¹. �wiat islamski zosta³
podzielony,  wiêkszo�æ z
Amerykanami lub ci co siê
ukrywaj¹. Rosja oddzielona
od �wiata islamu i rwie siê
do sojuszu z Ameryk¹. Tali-
bowie rozgromieni. Afgani-
stan pokonany. Amerykanie

zajêli wa¿ne pozycje w azja-
tyckich regionach by³ego
ZSRR. A najwa¿niejsze, ¿e
Amerykanie utwierdzili siê
w tym, ¿e mog¹ bez strat i
bezkarnie prowadziæ �gor¹c¹
wojnê� przeciw �wiatu mu-
zu³mañskiemu do pe³nego
zwyciêstwa, i ¿e mog¹ przy-
gotowywaæ siê do trzeciego
etapu globalizacji.
Jakie s¹ cele strategiczne za-
chodniackiego hiperspo³e-
czeñstwa (USA i pañstw
NATO) na rozpatrywanym
etapie globalizacji?  Roz-
miêkczyæ nie zachodni �wiat,
pozbawiæ go zdolno�ci zbudo-
wania powa¿nego oporu wo-
bec globalizacji. Przeci¹gn¹æ
na swoj¹ stronê jego czê�æ, w
postêpuj¹cej wojnie przeciw-
ko drugiej czê�ci. Opanowaæ
strategicznie wa¿ne zasoby
�wiata islamskiego. Umocniæ
swoj¹ obecno�æ w nim, w tym
tak¿e wojskow¹. Zniszczyæ
bazy i �ród³a islamskiego
oporu przeciw globalizacji, w
pierwszym rzêdzie terrory-
zmu. Zademonstrowaæ ca³e-
mu �wiatu swoj¹ wojskow¹

ma³ wiele dokumentów ze
�róde³ wewn¹trz Banku
�wiatowego. W jednym z
nich, okre�lonym jako Cza-
sowa Strategia Pomocy (In-
terim assistance Strategy)
dla Ekwadoru, ten Bank w
wielu miejscach sugerowa³
- z zimn¹ precyzj¹ - ¿e te
plany winny spowodowaæ
wybuch �niepokojów spo-
³ecznych�.

Nic w tym nie jest dziw-
nego. Tajny raport wskazu-
je, ¿e plan uczynienia z do-
lara waluty ekwadorskiej
zepchn¹³ 51% ludno�ci po-
ni¿ej granicy biedy.

Zamieszki spowodowane
przez MFW (przez które to
zamieszki rozumie siê poko-
jowe demonstracje rozpê-
dzane za pomoc¹ kul, czo³-
gów oraz gazów ³zawi¹cych)
powoduj¹ kolejne ucieczki
kapita³ów oraz rz¹dowe
bankructwa. Ta ekonomicz-
na trucizna ma swoj¹ jasn¹

stronê � dla obcokrajowców,
którzy mog¹ sobie zabraæ
resztê bogactw narodowych
po cenie ich wyprzeda¿y.

Z tego wy³ania siê pe-
wien schemat. Jest wielu
przegranych, ale jasnymi
zwyciêzcami okazuj¹ siê byæ
zachodnie banki oraz Skarb
Stanów Zjednoczonych.

A teraz przechodzimy do
Kroku Czwartego: wolny
rynek. Jest to handel wol-
ny zgodnie z regu³ami usta-
lonymi przez �wiatow¹ Or-
ganizacjê Handlu i Bank
�wiatowy, które to instytu-
cje Stiglitz wi¹¿e z Wojna-
mi Opiumowymi. Te wojny
te¿ mia³y na celu �otwarcie
rynków�. Jak w dziewiêtna-
stym wieku, Europejczycy i
Amerykanie likwiduj¹ ba-
riery celne na ich wyroby w
Azji, Ameryce £aciñskiej i
Afryce, podczas gdy baryka-
duj¹ swe w³asne rynki prze-
ciw produktom rolnym
Trzeciego �wiata.

W trakcie Wojen Opiu-
mowych Zachód stosowa³
blokady militarne. Dzisiaj
Bank �wiatowy mo¿e zarz¹-
dziæ blokadê finansow¹,
która jest równie skuteczna
i czasami równie �miercio-
no�na.

Stiglitz ma dwa zastrze-
¿enia odno�nie planów
MFW/B�. Twierdzi, ¿e po
pierwsze, te plany s¹ przy-
gotowywane w sekrecie i
napêdzane s¹ ideologi¹ ab-
solutystyczn¹, nigdy nie do-
puszczaj¹c¹ dyskusji czy
braku akceptacji, a zatem
�podwa¿aj¹ one demokra-
cjê�. Po drugie, one nie s¹
skuteczne. Pod wiod¹c¹
rêk¹ �strukturalnych adju-
stacji� zaleconych przez
MFW, dochód Afryki spad³
o 23 %. Czy by³ jaki� naród,
któremu uda³o siê unikn¹æ
tego losu? Stiglitz twierdzi
¿e tak, by³a to Botswana.
Jak¹ zastosowa³a ona me-
todê? �Powiedzieli MFW by
pakowa³ swe manatki�. (...)

To, co w koñcu spowodo-
wa³o, ¿e porzuci³ on sw¹
pracê, by³ brak chêci ze
strony banków oraz Skarbu
USA by zmieniæ politykê, w
sytuacji gdy stanê³y one wo-
bec kryzysów, upadków oraz
cierpieñ spowodowanych
przez ich politykê moneta-
rystycznego mambo na czte-
ry kroki.

Ekonomista mówi �Wy-
gl¹da to tak, jakby�my siê
znajdowali w wiekach �red-
nich: kiedy pacjent umar³,
lekarze mówili ¿e zatrzyma-
li upust krwi zbyt wcze�nie,
gdy¿ on ci¹gle mia³ trochê
krwi w sobie�. Byæ mo¿e
nadszed³ czas, by usun¹æ
pijawki.

T³umaczy³
Marek G³ogoczowski

1 O tym, co logicznie musi
wynikn¹æ z tzw. �planu Bal-
cerowicza� pisa³ autor ni-
niejszego opracowania ju¿
w kilkana�cie dni od rozpo-

potêgê i gotowo�æ jej u¿ycia.
Wszystko to jest widoczne,
jak mówi¹, go³ym okiem.
Jak bêdzie przebiegaæ na-
stêpna czê�æ drugiego etapu
globalizacji?  My�lê, ¿e jest
ona pedantycznie zaplano-
wana i w mniejszym lub
wiêkszym stopniu znana po-
litologom i dziennikarzom,
nie mówi¹c ju¿ o politykach
wprowadzonych w realizacjê
planów. Wed³ug wszelkiego
prawdopodobieñstwa, nast¹-
pi³o ju¿ porozumienie co do
wa¿niejszych punktów z rz¹-
dz¹cymi si³ami zachodniego
i oko³o zachodniego (w³¹cza-
j¹c Rosjê) �wiata. Zakoñcze-
nie tego etapu jest tylko kwe-
sti¹ czasu i sposobno�ci, bo-
wiem tocz¹ca siê wojna jest
konkwist¹ tj. ujarzmieniem
przez potê¿nego agresora,
bez porównania du¿o s³ab-
szej ofiary (okre�lenie  �prze-
ciwnika� jest tu nieadekwat-
ne). Nie podejmujê siê prze-
widzieæ jak konkretnie bê-
dzie przebiega³ ten proces.
Dla mnie bezsporne jest to,
¿e zakoñczeniem drugiego

etapu ta wojna (globalizacja)
siê nie zakoñczy. Zaraz po
nim, a byæ mo¿e jeszcze w
trakcie, zacznie siê trzeci
etap.
Trzeci etap globalizacji rów-
nie¿ zaplanowany jest w od-
powiednich o�rodkach, insty-
tutach, sztabach itd. zachod-
niackiego hiperspo³eczeñ-
stwa. Politycy i ideologowie
Zachodu szczerze mówi¹, ¿e
wiek XXI bêdzie wiekiem
wojny Zachodu przeciw Chi-
nom i w ogóle przeciw azja-
tyckiemu komunizmowi.
Prowadzi siê przygotowania
do tej wojny. Zaplanowano
ju¿ role jej uczestników, w³¹-
czaj¹c Rosjê (j¹ w pierwszej
Kolejno�ci). Si³y Zachodu,
które rozprawi³y siê z ZSRR
i komunizmem rêkami sa-
mych ludzi radzieckich goto-
we s¹ dzia³aæ wed³ug tego
samego szablonu przeciwko
Chinom. Podzieliæ Chiñczy-
ków, utworzyæ w Chinach
swoj¹ �pi¹t¹ kolumnê� i wy-
korzystaæ zasoby ludzkie i
terytorium Rosji, kiedy doj-
dzie do �gor¹cej wojny�.

czêcia �reform�, w artykule
zatytu³owanym �Plan RP
(czyli Rip-of Poland):
dogoniæ Indie!�, opubliko-
wanym 17 stycznia 1990
przez warszawsk¹ Trybunê
Ludu. Wszystko bowiem to,
co wymy�lili zatrudnieni
przez Korporacjê Global-
nych Inwestorów laureaci
Nagrody Nobla, to s¹ bana-
³y i do ich akceptacji trzeba
by³o wcze�niej przygotowaæ
� zarówno w Polsce jak i w
innych krajach �nawiedzo-
nych� przez misjonarzy-re-
formatorów � odpowiednio
wyszkolon¹ klasê �inteligen-
cji bez Rozumu�.

2 W Polsce tê �Strategiê Po-
mocy dla Kraju� opubliko-
wa³a Polska Zielona Sieæ �
info@zielonasiec.pl

Ze wzglêdu na to, ¿e ideolo-
gia gro�by �wiatowego terro-
ryzmu szybko siê wyczerpie,
bêd¹ podjête wysi³ki rozdmu-
chania ideologii gro�by anty-
globalizmu i zagro¿eñ ekstre-
mizmem. Mo¿liwo�ci w tym
zakresie na razie nie s¹ jesz-
cze dostateczne. Lecz je¿eli
odpowiednie s³u¿by USA i
pañstw NATO do³o¿¹ starañ,
porównywalnych do tych, ja-
kie by³y im potrzebne do wy-
kreowania gro�by terrory-
zmu �wiatowego, to zostanie
stworzony obraz nowego wro-
ga, dostatecznie przekony-
wuj¹cy, ¿eby omamiæ ludzi
Zachodu (szczególnie Amery-
kanów) i sk³oniæ do nastêp-
nego etapu wojny. Oczywi�cie
bêdzie odradzaæ siê ideologia
antykomunizmu. Nale¿y li-
czyæ siê z tym, ¿e postradziec-
ka Rosja stanie siê dla za-
chodniackiego hiperspo³e-
czeñstwa nie tylko miejscem
baz wojskowych i dostarczy-
cielem materia³u ludzkiego,
ale i ideologiczn¹ twierdz¹
antykomunizmu. Bogate do-
�wiadczenie Rosjan w rozgro-
mieniu komunizmu stanie
siê bez w¹tpienia bezcenn¹
pomoc¹ Amerykanom i sa-
mym Chiñczykom w rozgro-
mieniu  chiñskiego i w ogóle
azjatyckiego komunizmu.

   T³um. B. Krygier

Aleksander A. Zinowiew

Nowy etap globalizacji
(wyk³ad na miêdzynarodowej konferencji na temat globalnych problemów �wiatowej historii,

29-30.01.2002, Moskwa)
Dokoñczenie ze strony 5

Wytwarzanie nêdzy w czterech prostych krokach
Dokoñczenie ze strony 3
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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

Na zwo³anym 11 marca br. w
Poznaniu I Zje�dzie Komite-
tu Obrony Polskiej Ziemi
�Placówka�, byli obecni za-
proszeni przez organizatorów
cz³onkowie Polskiej Wspólno-
ty Narodowej. Kiedy w ra-
mach prezentacji materia³ów
zaczêli rozdawaæ nasze gaze-
ty �Wspólnota�, ochrona z³o-
¿ona z cz³onków Ligi Polskich
Rodzin i M³odzie¿y Wszech-
polskiej nie pozwoli³a im na
to i zarekwirowa³a rozdawa-
ne egzemplarze oraz stwier-
dzi³a, ¿e �Gazety Tejkowskie-
go s¹ zabronione�. A has³em
Zjazdu by³o ³¹czenie siê
wszystkich Polaków i ugrupo-
wañ w obronie polskiej ziemi.
Natomiast ochroniarze po-
zwolili rozdawaæ materia³y
przedstawicielom pozosta-
³ych organizacji zaproszonych
na Zjazd.

Podobny incydent mia³
miejsce na otwartym spotka-
niu z przywódc¹ Ligi Pol-
skich Rodzin pos³em Macie-
rewiczem, które odby³o siê
17 marca br. w ko�ciele przy
ulicy Markiewicza w War-
szawie - Bemowie. Maciere-
wicz zabroni³ rozdawania i
czytania naszej gazety
�Wspólnota�.

Najciekawszy przebieg
mia³o otwarte spotkanie z
pos³ami Ligi Polskich Rodzin
� Giertychem i Wrzodakiem,
które odby³o siê 13 kwietnia
br. w Klubie Kolejarza przy
ulicy Pi³sudskiego we Wro-
c³awiu. Organizator spotka-
nia � na polecenie pos³ów �
wydar³ ponad 30 gazet roz-
daj¹cemu je przewodnicz¹ce-
mu Zarz¹du Wojewódzkiego
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej we Wroc³awiu Tadeuszo-

wi G³¹bskiemu. Nastêpnie
zwróci³ siê do zebranych, by
oddali mu otrzymane gazety i
powiedzia³: �Nie wolno czytaæ
gazety Tejkowskiego, bo to jest
agent. Wszystkie zarekwiro-
wane gazety spalimy.� Na te
s³owa, kilku ludzi zwróci³o
gazety, a kilkunastu opu�ci³o
spotkanie.

A my my�leli�my, ¿e po
upadku komuny, ju¿ nikt nie
bêdzie rekwirowaæ gazet. Nie
docenili�my Ligi Polskich Ro-
dzin, rozmi³owanej we wszel-
kiej tradycji. Wrzodak i Gier-
tych nie tylko rekwiruj¹ gaze-
ty jak komuni�ci, ale je pal¹
jak faszy�ci. Nie daj Bo¿e, gdy-
by mogli wróciæ do wzorów in-
kwizycji. Ale na szczê�cie nie
mog¹. Bo jakby mogli, to by
pewnie wrócili.

�wiadek

Ekscelencje;  Z tym, co tu po-
wiem, nie wszyscy siê zgodz¹,
jednak wyra¿ê moj¹ opiniê i
zrobiê to z szacunkiem.

Obecny �wiatowy porz¹dek
ekonomiczny stanowi system
grabie¿y i eksploatacji, jaki nie
istnia³ nigdy w historii. Naro-
dy coraz mniej wierz¹ w dekla-
racje i obietnice. Presti¿ miê-
dzynarodowych instytucji fi-
nansowych osi¹gn¹³ poziom
poni¿ej zera. �wiatowa gospo-
darka jest dzisiaj gigantycz-
nym kasynem. Ostatnie ana-
lizy wskazuj¹, i¿ na ka¿dego
dolara inwestowanego w �wia-
towy handel przypada sto wy-
dawanych na spekulacyjne
operacje, nie maj¹ce nic wspól-
nego z prawdziw¹ ekonomi¹.
Ten porz¹dek gospodarczy spo-
wodowa³, ze 75% �wiatowej
populacji ¿yje w zacofaniu.

Ju¿ 1 miliard 200 milionów
osób w Trzecim �wiecie cierpi
ekstremaln¹ biedê. Przepa�æ
siê pog³êbia. W roku 1960 do-
chody krajów najbogatszych
przewy¿sza³y dochody tych
najbiedniejszych 37 razy. Dzi-
siaj przewy¿szaj¹ je 74 razy.
Dosz³o do tego, ¿e trzy najbo-
gatsze osoby na �wiecie posia-
daj¹ aktywa warto�ci PKB 48
najbiedniejszych krajów. W
roku 2001 liczba osób cierpi¹-
cych g³ód osi¹gnê³a 826 milio-
nów, doros³ych analfabetów -
854 miliony, dzieci nie chodz¹-
cych do szko³y - 325 milionów,
osób pozbawionych dostêpu do

tanich leków - 2 miliardy, osób
pozbawionych podstawowej
opieki zdrowotnej - 2 miliar-
dy 400 milionów. Co najmniej
11 milionów dzieci poni¿ej 5
lat umiera rocznie z powodów,
których mo¿na by unikn¹æ, i
ponad 500 tysiêcy traci wzrok
w wyniku braku witaminy A.
Mieszkañcy �wiata rozwiniê-
tego ¿yj¹ o 30 lat d³u¿ej ni¿
ludno�æ Afryki na po³udnie od
Sahary.

To prawdziwe ludobójstwo!
Nie mo¿na winiæ za tê tra-

gediê pañstw biednych. One
nie podbija³y i nie ³upi³y przez
wieki ca³ych kontynentów, nie
ustanowi³y kolonializmu, nie
wprowadzi³y ponownie nie-
wolnictwa, ani nie stworzy³y
wspó³czesnego imperializmu.
By³y ofiarami tych zjawisk.
Podstawow¹ odpowiedzial-
no�æ za finansowanie ich roz-
woju spada na Pañstwa, któ-
re dzisiaj, z oczywistych po-
wodów historycznych, czerpi¹
zyski z tych okropno�ci.

Bogaty �wiat powinien po-
têpiæ d³ug zagraniczny i przy-
znaæ nowe po¿yczki w celu fi-
nansowania rozwoju. Trady-
cyjne oferty pomocy, nieznacz-
ne i czêsto �mieszne, s¹ nie-
wystarczaj¹ce albo w ogóle nie
s¹ realizowane.

Do prawdziwego sta³ego
rozwoju gospodarczego i spo-
³ecznego potrzeba wielokrot-
nie wiêcej, ni¿ siê twierdzi.
�rodki, takie jak te propono-

wane przez niedawno zmar³e-
go Jamesa Tobina by zahamo-
waæ niepowstrzymany stru-
mieñ spekulacji finansowych -
mimo ¿e celem ich nie by³a po-
moc dla rozwoju - prawdopodob-
nie stanowi³yby dzisiaj jedyn¹
rzecz zdoln¹ dostarczyæ wystar-
czaj¹cych funduszy , które w
rêkach Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a nie nieszczê-
snych instytucji typu Miêdzy-
narodowy Fundusz Inwestycyj-
ny, mog³yby bezpo�rednio po-
móc rozwojowi z demokratycz-
nym udzia³em wszystkich, bez
po�wiêcenia niepodleg³o�ci i su-
werenno�ci narodów. Celem
projektu porozumieñ, które na-
rzucaj¹ nam panowie �wiata na
tej konferencji jest by�my po-
godzili siê z poni¿aj¹c¹, warun-
kow¹ ja³mu¿n¹.

Trzeba ponownie przemy-
�leæ wszystko, co zosta³o stwo-
rzone od Bretton Woods do dzi-
siaj. Wtedy zabrak³o prawdzi-
wej wizji przysz³o�ci. Przewa-
¿y³y przywileje i interesy naj-
silniejszego. Wobec obecnego
g³êbokiego kryzysu, oferuje siê
nam jeszcze gorsz¹ przysz³o�æ,
w której nigdy nie zaradzi siê
gospodarczej, spo³ecznej i eko-
logicznej tragedii �wiata, staj¹-
cego siê coraz trudniejszym do
rz¹dzenia, w którym bêdzie co-
raz wiêcej ludzi biednych i g³o-
duj¹cych, tak jakby du¿a czê�æ
ludzko�ci by³a zbêdna.

Nadszed³ czas spokojnej re-
fleksji dla polityków i mê¿ów

Stanu. Szaleñstwem jest prze-
konanie, ¿e gospodarczy i spo-
³eczny porz¹dek, który okaza³
siê nie do obrony, mo¿e zostaæ
narzucony si³¹.

Coraz bardziej skompliko-
wana broñ gromadzona w ar-
sena³ach nale¿¹cych do najsil-
niejszych i najbogatszych, jak
ju¿ raz wspomnia³em, bêdzie
mog³a zabiæ analfabetów, cho-
rych, biednych i g³oduj¹cych,

ale nie zabije ignorancji, cho-
rób, biedy i g³odu.

Raz na zawsze powinni�my
po¿egnaæ siê z broni¹.

Trzeba co� zrobiæ, by urato-
waæ ludzko�æ!

Lepszy �wiat jest mo¿liwy!
Dziêkujê.

Przemówienie wyg³oszone
przez Prezydenta Republiki
Kuby, Dr Fidela Castro Ruz,
na Miêdzynarodowej Konfe-
rencji na temat Finansowania
Rozwoju, Monterrey, Meksyk,
21 marca 2002.

O co chodzi Lidze Polskich Rodzin?

Lepszy �wiat jest mo¿liwy


