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Ujawnienie przez w³adzê
ogromnych nadu¿yæ, dokona-
nych przez Zarz¹dy i Rady
Nadzorcze w jeszcze polskich
przedsiêbiorstwach pañstwo-
wych, na przyk³ad w Kombi-
nacie Górniczo-Hutniczym
Miedzi, ma niestety na celu
przyspieszenie ich prywaty-
zacji. Bowiem zdaniem w³a-
dzy � pañstwowe siê rozkra-
da a prywatne nie. To jednak
nie jest prawda. Rozkradane
mo¿e byæ wszystko, o ile siê
na to pozwala. A dzisiaj w
Polsce w³a�nie najbardziej
rozkrada siê przedsiêbior-
stwa sprywatyzowane. I co
najdziwniejsze, robi¹ to sami
ich w³a�ciciele.

W gruncie rzeczy  ca³a pry-
watyzacja jest rozkradaniem

Polski przez obcych kapitali-
stów z Unii Europejskiej. Co�,
co by³o polskie, co by³o budo-
wane przez Polaków i przy-
nosi³o dochód Polsce, staje siê
nagle i za bezcen np.niemiec-
kie i przynosi dochód Niem-
com. Nie koniec na tym. Nie-
miecki lub inny unijny w³a-
�ciciel polskiego przedsiêbior-
stwa rozkrada je na kilka
sposobów. Po pierwsze, sobie
oraz Radzie Nadzorczej i Za-
rz¹dowi �swojego� przedsiê-
biorstwa przyznaje wynosz¹-
ce setki tysiêcy z³ p³ace mie-
siêczne , na przyk³ad 960 ty-
siêcy z³ w przypadku prezesa
BIG Banku. Po drugie, nie
inwestuje w przedsiêbior-

1. Demokracja
Traktaty z Maastricht (1992)
i Amsterdamu (1997) dokona-
³y silnego transferu w³adzy
parlamentów narodowych na
rzecz instytucji UE. W 1973
w Dani obowi¹zywa³o 1947
aktów prawnych UE, ograni-
czaj¹cych bezpo�rednio kom-
petencje duñskiego parla-
mentu. W 1996 by³o ich ju¿
23027.

2. Unia Europejska potê-
g¹ wojskow¹

Unia Europejska rozwija sko-
ordynowan¹ politykê w dzie-
dzinie spraw zagranicznych i
bezpieczeñstwa. Traktat am-
sterdamski zwiêksza jej
uprawnienia w zakresie po-
dejmowania akcji zbrojnej i
kszta³towania wspólnej poli-
tyki zbrojeniowej. Nie pomo-
¿e to trwaj¹cemu procesowi

pokojowemu, lecz prowadziæ
bêdzie do nowego wy�cigu
zbrojeñ, który poch³onie
znaczne sumy pieniêdzy z
bud¿etów pañstwowych. Pie-
niêdzy pilnie potrzebnych na
powstrzymanie bezrobocia,
niesprawiedliwo�ci spo³ecz-
nej, zniszczenia �rodowiska
naturalnego itp.

W pierwszych dniach czerw-
ca (1.06-2.06.2002r.), na za-
proszenie Komitetu S³o-
wiañskiego Bia³orusi prze-
bywali w Miñsku cz³onkowie
Miêdzynarodowego Komite-
tu S³owiañskiego, w sk³ad
którego wchodz¹ przedsta-
wiciele 16 narodów s³owiañ-
skich. Przybyli oni na statu-
towe posiedzenie MKS, ale
nie tylko. Okaza³o siê, ¿e

dziêki niezwykle sprawnej
organizacji posiedzenia go-
spodarze mogli zapropono-
waæ dodatkowy program, w
którym mie�ci³o siê równie¿:
zwiedzanie zabytków histo-
rycznych, takich jak Zamek
Mirski i Zamek w Nie�wie-
¿u, oraz  go�cina w nowocze-
snym kolektywnym gospo-
darstwie rolnym, go�cina
do�æ niezwyk³a, bo oprócz

rutynowego zwiedzania go-
spodarstwa, mogli�my obej-
rzeæ wystêpy miejscowego
zespo³u folklorystycznego,
z³o¿onego z pracowników te-
go¿ gospodarstwa i ich dzie-
ci.
Wyst¹pili w haftowanych
strojach ludowych, tak piêk-
nych, ¿e nie powstydzi³oby
siê ich ¿adne muzeum etno-

S³owa Jerzego Kitowicza s¹
dzi� jeszcze bardziej aktualne,
bo znowu nie tylko Polska, ale
i ca³a Europa (a w³a�ciwie ca³y
�wiat) ponownie wpêdzany jest
w niewolnictwo (ludzi) z powo-
du paso¿ytnictwa (elit). Je�li
ponadnarodowym (czytaj: an-
tynarodowym) korporacjom
uda siê doprowadziæ do po-
wstania w Europie jednego je-
dynego pañstwa, kierowanego
przez Niemcy (niemieckiej
Europy), to identyczny model
forsowany bêdzie na ca³ym
�wiecie. Pruskiego ¿andarma
zast¹pi³by ¿andarm unijny
czyli niemiecki. N ie s t e ty,
nie ma powszechnej �wiado-
mo�ci tego  bezprecedensowe-
go zagro¿enia.

Dzia³ania prowadzono pla-
nowo i systematycznie, od lat
trzydziestych minionego stule-
cia; zwyciêstwo nad hitlery-
zmem i faszyzmem w II woj-
nie �wiatowej by³o powierz-
chowne. Za Bertoldem Brech-
tem mówimy: �Stara suka na-
zizmu goni siê nadal� (�Fo-
rum�, Nr 22, 2000).

Kto ostrzega przed niebez-
pieczeñstwem? Noam A.
Chomsky w USA, Margaret
Thatcher i Rodney Atkinson w
Wielkiej Brytanii, Henryk Pa-
j¹k w Polsce, Jan Myrdal w
Szwecji, W³adimir Bukowski w
Rosji i nieliczni inni.

Prasa, radio i telewizja
w Europie s¹ niemal w ca³o-
�ci w rêkach zwolenników
�wiata w rodzaju ein Volk ein
Reich ein Führer, jeden naród
(a raczej jeden t³um), jedno
superpañstwo, jeden wódz.

Mocodawcy polityków � za-
chodnie korporacje dosz³y do
wniosku, ¿e b³êdem by³o pro-
wadzenie wojny z Hitlerem.
Odbudowano wiêc niemiecki
przemys³ (�by s³u¿y³ Europie�).
Zjednoczono Niemcy (zamiast
urzeczywistniæ zasadê samo-
stanowienia narodów w odnie-
sieniu do Bawarii i kilkunastu
pozosta³ych pañstw niemiec-
kich (zniewolonych przez Bi-
smarcka i Hitlera). Uczyniono
Niemcy panem Czech, S³owa-

Spotkanie na Bia³orusi

Dokoñczenie na stronie 5

10 powodów dla których nale¿y powiedzieæ
�NIE� Unii Europejskiej

Dokoñczenie na stronie 8
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�Polsko, z³ota Polsko..�
�Polsko, z³ota Polsko,
Prusak na Tobie lê¿e i chleb Ci zjada!
Jerzy Kitowicz
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stwo, lecz ca³y dochód z jego
dzia³alno�ci wywozi do Nie-
miec. Po trzecie, obni¿a mie-
siêczne p³ace pracownikom
przedsiêbiorstwa, a potem
przez kilka miesiêcy nie wy-
p³aca ich wcale. Przyw³aszcza
sobie w ten sposób ca³¹ war-
to�æ pracy za³ogi i wytworzo-
nych przez ni¹ towarów. Na-
stêpnie przerywa produkcjê
przedsiêbiorstwa i usuwa z

niego pracowników na bezro-
bocie lub przymusowe urlopy
bezp³atne.

Okradzione przez niemiec-
kiego lub innego obcego w³a-
�ciciela sprywatyzowane
przedsiêbiorstwo bankrutuje
i przestaje byæ konkurencj¹
dla Niemiec czy Szwecji. Chy-
ba, ¿e pod naciskiem g³od-
nych i zbuntowanych pol-
skich pracowników, sprywa-
tyzowane przedsiêbiorstwo
staje siê ponownie polsk¹
w³asno�ci¹ pañstwow¹.

Tak siê sta³o ze Stoczni¹
Szczeciñsk¹, której nie op³a-
cani przez kilka miesiêcy pra-
cownicy zagrozili, ¿e rusz¹ �
jak w Argentynie � na unijne
supermarkety w Szczecinie,
by siê naje�æ. Wtedy Stocznia
sta³a siê znowu pañstwowa,
a pracownicy otrzymali od
Pañstwa czyli od polskich
podatników po 1200 z³. Jest
to bardzo ma³a czê�æ tego, co
im ukrad³ by³y niemiecki w³a-
�ciciel. Aby uruchomiæ pro-
dukcjê w zrujnowanej przez
Niemca Stoczni Szczeciñ-
skiej, Polska musi w ni¹ w³o-
¿yæ setki milionów z³otych.
Kiedy Stocznia wysi³kiem
ca³ego Narodu stanie siê zno-
wu dochodowa, Unia Euro-
pejska zapewne za¿¹da jej
ponownego sprywatyzowania
czyli podarowania Niemcowi
do kolejnego rozkradzenia.

Nie wolno zgodziæ siê na
to pracownikom Stoczni

Szczeciñskiej. Dziêki nim
stocznia wróci³a do Polski .
Jest to najlepszy sposób od-
zyskiwania utraconego ma-
j¹tku narodowego � upañ-
stwawianie sprywatyzowane-
go. Okaza³o siê, ¿e mo¿na.
Jest to bardzo dobry kierunek
ratowania polskiej gospodar-
ki.

Wraz z rozcz³onkowywa-
niem naszej gospodarki, po-

stêpuje rozcz³onkowywanie
Narodu Polskiego. Nie uda³o
siê wicemarsza³kowi Sejmu z
Platformy Obywatelskiej Do-
naldowi Tuskowi zrobiæ z
Kaszubów osobnego Narodu.
Naród kaszubski mia³ byæ for-
m¹ przej�ciow¹ na drodze do
uznania Kaszubów za Niem-
ców. Podobnie jak za Hitlera
Polacy-Górale mieli byæ naj-
pierw osobnym Narodem �
Goralenvolk, a potem Niem-
cami. A przecie¿ Kaszubi to
wspaniali Polacy, maj¹cy
wielkie zas³ugi w walce z ger-
manizacj¹ polskiego Pomorza
Gdañskiego.

Najpowa¿niejsz¹ jednak
akcj¹, organizowan¹ przez
Niemców i p³atnych polskich
zdrajców jest zakrojona na
szerok¹ skalê akcja robienia
z Polaków-�l¹zaków, osobne-
go Narodu �l¹skiego, a potem
zaliczenie ich w poczet Naro-
du niemieckiego. Za niemiec-
kie pieni¹dze zosta³a nawet
powo³ana przestêpcza organi-
zacja o nazwie Ruch Autono-
mii �l¹ska. Jest to zdradziec-
kie i karygodne godzenie w
etniczn¹ integralno�æ Narodu
Polskiego i terytorialn¹ inte-
gralno�æ Pañstwa Polskiego.
Niemcy posunêli siê ju¿ tak
daleko, ¿e ulotkami i plaka-
tami namawiali Polaków-�l¹-
zaków w Katowicach, by w
spisie powszechnym podawa-
li swoj¹ narodowo�æ jako �l¹-
sk¹ albo górno�l¹sk¹. Podob-

n¹ akcjê rozwin¹³ wcze�niej
Michnik, lansuj¹c przez swo-
j¹ Gazetê Wyborcz¹ modê we
Wroc³awiu na plakietki z na-
pisem �Jestem Dolno�l¹za-
kiem� czyli jestem narodowo-
�ci dolno�l¹skiej.

Tymczasem �l¹zacy s¹
wyj¹tkowo dobrymi Polaka-
mi, manifestuj¹cymi swój pol-
ski patriotyzm dobr¹ prac¹,
obywatelsk¹ dyscyplin¹ i go-

towo�ci¹ do walki w obronie
polskiego �l¹ska jako nieod-
³¹cznej czê�ci Polski. Tacy
w³a�nie byli powstañcy �l¹-
scy. Tak¹ wspania³¹ Polk¹
by³a �l¹ska dziewczyna, ka-
towicka licealistka, która we
wrze�niu 1939 roku ubrana
w �l¹ski czyli polski strój lu-

dowy podbieg³a do niemiec-
kiego oficera wkraczaj¹cego
na czele kolumny Wehrmach-
tu do Katowic i zastrzeli³a go
z pistoletu ukrytego w powi-
talnym bukiecie kwiatów.
Wymierzy³a mu karê za zrzu-
cenie z wie¿y spadochronowej
i zabicie kilkunastoletnich
harcerzy broni¹cych Katowic.

�l¹zacy to wspaniali Pola-
cy. �l¹zacy, Pomorzanie, Ka-
szubi, Wielkopolanie, Kuja-
wiacy, Ma³opolanie, Krako-

wianie, Górale, Mazowsza-
nie, Mazurzy, Warmiacy to
wywodz¹cy siê z dawnych
polskich plemion i polskich
regionów tacy sami Polacy,
stanowi¹cy jeden i niepodziel-
ny s³owiañski Naród Polski.
Niech wrogowie oraz rodzimi
zdrajcy i g³upcy nie bior¹ siê
do dzielenia jednorodnego
Narodu Polskiego na ³atwiej-
sze do opanowania czê�ci.
Tak wielu tego próbowa³o i
nikomu siê to nie uda³o, na-
wet Hitlerowi.

W swoim testamencie Hi-
tler ubolewa³ nad tym, ¿e
Niemcy zostali pokonani
przez rasowo gorszych S³o-
wian. Dopomina³ siê odebra-
nia S³owianom wszystkiego,
co uzyskali w wyniku II woj-
ny �wiatowej. I ten testament
Hitlera, szczególnie w odnie-
sieniu do Polski, Czech i Ju-
gos³awii, realizuje Unia Eu-
ropejska i oczywi�cie NATO.

Skoro Unia Europejska
tak samo z³owrogo traktuje
wszystkie Pañstwa s³owiañ-
skie, traktuj¹c je jako jedno
terytorium do szybkiego sko-
lonizowania, to nie pozostaje
nam nic innego, jak ³¹czenie
wszystkich Krajów s³owiañ-
skich w obronie przed Uni¹
Europejsk¹.

Tak¹ wymowê mia³a nara-
da Miêdzynarodowego Komi-

tetu S³owiañskiego w stolicy
Bia³orusi � Miñsku w dniach
1-2 czerwca br. Wziêli�my w
niej udzia³ wraz z przedsta-
wicielami innych Narodów
s³owiañskich i zastanawiali-
�my siê nad wspólnymi zagro-
¿eniami i wspólnymi mo¿li-
wo�ciami rozwoju. Narodowi
Serbów £u¿yckich w Niem-
czech grozi wynarodowienie.
Dla pozosta³ych Narodów s³o-
wiañskich, �miertelnym za-
gro¿eniem jest rozszerzanie

NATO i Unii Europejskiej na
Wschód. Szczególnie dla
Czech mo¿e to siê skoñczyæ
utrat¹ Sudetów, a dla Polski
� utrat¹ Ziem Zachodnich i
Pó³nocnych. Dlatego S³o-
wiañszczyzna nie mo¿e siê
biernie przypatrywaæ, jak
NATO i Unia Europejska po-
¿era kolejne Kraje s³owiañ-
skie, izolowane od innych s³o-
wiañskich Krajów. Antypol-
sk¹ i antys³owiañsk¹ ekspan-
sjê Unii Europejskiej mo¿e
zahamowaæ �cis³a integracja
Rosji, Bia³orusi i Ukrainy, a
tak¿e przygotowywanie wa-
runków do  zwi¹zku Polski,
Czech i S³owacji oraz podjê-
cie starañ o ponowne zjedno-
czenie rozbitych przez NATO
s³owiañskich Pañstw ba³kañ-
skich � S³owenii, Chorwacji,
Bo�ni-Hercegowiny, Jugos³a-
wii, Macedonii, a tak¿e Bu³-
garii. A wszystko razem ma
doprowadziæ do Wspólnoty
S³owiañskiej czyli przymie-
rza ³¹cz¹cego ca³¹ S³owiañsz-
czyznê. Tak to sformu³o-
wa³m.in.mieszkaniec Gdyni:
�My nie chcemy Unii Euro-
pejskiej. My chcemy Unii S³o-
wiañskiej!�

W jedno�ci si³a! Bez tej
jedno�ci, kapita³ Unii Euro-
pejskiej wykupi nas jak nie-
gdy� Anglicy wykupywali
Murzynów i Hindusów. We
Wspólnocie S³owiañskiej tkwi
wielka si³a, która nie tylko
ocali nas przed Uni¹ Europej-
sk¹, ale zapewni nam suwe-
renno�æ, bezpieczeñstwo, za-
chowanie w³asno�ci i rozwój.

Istotê przyjacielskiej i
m¹drej narady w piêknym i

dynamicznie rozwijaj¹cym
siê Miñsku Bia³oruskim od-
daje nasze has³o:

S³owianie wszystkich Kra-
jów ³¹czcie siê!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu
S³owiañskiego
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Jedn¹ z najciekawszych
scen politycznych w Europie
staj¹ siê W³ochy � ojczyzna
Odrodzenia, gdzie klasa po-
lityczna jakby dojrzewa
szybciej i my�li bardziej sa-
modzielnie ni¿ gdzie indziej.
Kiedy wiosn¹ 2001 uformo-
wa³ siê tam koalicyjny rz¹d
Silvio Berlusconiego, niektó-
rzy obserwatorzy dostrzegli
w nim od razu dwie sprzecz-
ne ze sob¹ dusze, które
wcze�niej czy pó�niej wejd¹
ze sob¹ w konflikt. Nast¹pi-
³o to z pocz¹tkiem tego roku,
kiedy na tle wprowadzenia
euro ust¹pi³ minister spraw
zagranicznych Renato Rug-
giero. Ujawni³y siê wtedy
postawy i pad³y s³owa, któ-
re wskazuj¹, ¿e proces
otrze�wienia we W³oszech
zaszed³ ju¿ bardzo daleko i
bardzo wysoko. Ujawnijmy
ich szczegó³y tutaj, tym bar-
dziej, ¿e w innych mediach
polskojêzycznych s¹ one
skrzêtnie ukrywane.

Dymisja Renato Ruggie-
ro 5 stycznia by³a czê�ci¹
przybieraj¹cego na sile
oporu przeciw demonta-
¿owi pañstwa narodowe-
go, co wydaje siê byæ co-
raz wyra�niej u�wiada-
miane przez w³osk¹ kla-
sê polityczn¹, jedn¹ z naj-
bardziej �wiadomych i
niezale¿nych w Europie.
Zaczynem bezpo�rednim
awantury wokó³ Ruggie-
ro by³o narzucenie W³o-
chom wspólnej waluty
euro, ale wkrótce kon-
flikt da³ siê odczuæ tak¿e
w innych krajach Unii
Europejskiej. Odezwa³y
siê g³osy wskazuj¹ce na
niebezpieczeñstwa jakie
niesie ze sob¹ ten proces.
I chocia¿ nie ma jeszcze
otwartego kwestionowa-
nia ponadnarodowej re-
formy walutowej � wszy-
scy dali sobie widocznie
wmówiæ, ¿e jest ona nie-
unikniona � zaczê³o siê
wyra�ne hamowanie pro-
cesu oddawania dalszych
uprawnieñ w³adczych
Komisji Europejskiej, po-
nadnarodowej machinie
biurokratycznej, na cze-
le której stoi obecnie pro-
fesor Romano Prodi, zaufa-
ny �wiatowego mega-spe-
kulanta George�a Sorosa.

Renato Ruggiero, b.
dyrektor �wiatowej Or-
ganizacji Handlu (WTO),
a wiêc osoba z wysokiej
pó³ki miêdzynarodowego

�ciwie szanta¿ pod adresem
Berlusconiego pad³ z ust
wielkiego masona Gianni
Agnelli. W wywiadzie dla
La Repubblica z dnia 8
stycznia powiedzia³ on, ¿e
�wyrzucenie Ruggiero
ugodzi rz¹d du¿o silniej
ni¿ oni sobie dzi� my�l¹
(...) Obawiam siê, ¿e oni
jeszcze sobie tego nie
u�wiadamiaj¹, a przy-
najmniej nie w pe³ni. Nie
¿yczê im tego, bo to nie
jest interes kraju, ale s¹-
dzê ¿e dowiedz¹ siê o tym
dopiero pó�niej (...) kiedy
ich to dotknie�

Mimo upartego brniêcia
w konflikt ze zwi¹zkami za-
wodowymi rz¹d Berlusco-
niego wydaje siê byæ jednym
z najbardziej udanych rz¹-
dów W³och ostatniego pó³-
wiecza. Jednym z jego zade-
klarowanych celów s¹ wiel-
kie projekty infrastruktu-
ralne, podejmowane w celu
tworzenia miejsc pracy. Ju¿
w pierwszych stu dniach
uruchomiono ca³¹ listê no-
wych budów, w tym auto-
strady, koleje, tunele alpej-
skie oraz s³ynny most  mes-
syñski ³¹cz¹cy Kalabriê z
Sycyli¹. Tu jednak pojawi³a
siê bariera zakazów bu-
d¿etowych wydanych pañ-
stwom cz³onkowskim przez
Brukselê, które ustanawia-
j¹ limit inwestycji na pozio-
mie zaledwie kilku miliar-
dów euro rocznie. Nie mog¹c
kreowaæ w³asnego pieni¹dza
po wprowadzeniu euro i bez
mo¿liwo�ci radykalnego po-
budzania popytu wewnêtrz-
nego rz¹d w³oski ryzykuje
nie tylko utratê impetu ale
i odczuwa zagro¿enie dla
innych swoich pomys³ów, w
tym dla nowej ustawy o
dwuletniej uldze podatkowej
dla tych firm, które odna-
wiaj¹ swój park maszynowy.

Starania rz¹du W³och
aby Unia dokona³a rewizji
swych traktatów  w celu ³a-
twiejszego kreowania
kredytu, trafiaj¹ jednak
ostatnio na bardziej podat-
ny grunt tak¿e w�ród innych
cz³onków UE, w miarê jak
ci¹g³y spadek eksportu do
USA zagra¿a wykonaniu bu-
d¿etów w Europie. Formal-
nie jednak wnioski takie s¹
oddalane wraz z argumen-
tem, aby nie os³abiaæ euro
na starcie.  Biurokracja
brukselska i jej �cis³a agen-
tura, tak jak do niedawna
Renato Ruggiero we W³o-
szech, jest pod tym wzglê-
dem nieugiêta. Jakiekol-
wiek wy³amanie siê z tej
polityki jest zagro¿one mar-

oligarchicznego wtajem-
niczenia (podobnie jak u
nas Andrzej Olechowski lub
Leszek Balcerowicz), zosta³
ministrem w gabinecie
Silvio Berlusconiego w oko-
liczno�ciach bardzo wy-
mownych. Stary patron
Ruggiero, w³a�ciciel FIA-
TA Gianni Agnelli, za³o¿y-
ciel Trilaterale i jedna z
najwa¿niejszych postaci
wspó³czesnej masonerii,
posun¹³ siê w publicznej
wypowiedzi do szanta¿u
gro¿¹c, ¿e je�li Berlusco-
ni nie zaakceptuje kan-
dydatury Ruggiero (tak-
¿e b. dyrektora FIATA),
to skoñczy tak, jak w nie-
udanym 1994 roku. Zaraz
potem, w czasie gdy jesz-
cze toczy³y siê rozmowy

koalicyjne nad sformo-
waniem gabinetu, do
Rzymu zjecha³a in gre-
mio ca³a rada nadzorcza
amerykañskiego koncer-
nu Carlyle, w której zasia-
da Ruggiero, co odczyta-
no jako jednoznaczny po-
kaz si³y. Poniewa¿ Berlu-
sconi jeszcze siê wtedy
waha³, do Rzymu przyje-
cha³ osobi�cie sam Henry
Kissinger i wraz z Ruggie-
ro z³o¿yli oni wizytê Ber-
lusconiemu przedk³ada-
j¹c mu - jak to kiedy� uj¹³
Mario Puzo  w �Ojcu
chrzestnym� - �an offer he

couldn�t refuse� (propozy-
cjê nie do odrzucenia)

Rol¹ Ruggiero na sta-
nowisku szefa MSZ sta³o
siê blokowanie wszelkich
w³oskich inicjatyw poli-
tycznych za granic¹. W
wywiadzie dla dziennika
Il Giornale z 10 stycznia
2002 sekretarz stanu w
MSZ Margherita Boniver
stwierdzi³a: �(...) nie by³o
¿adnej polityki zagra-
nicznej. Wyja�niê to na
dwóch przyk³adach. Po
tym jak Berlusconi zapro-
ponowa³ Plan Marshalla
dla Palestyny, normalnie
powinien rozpocz¹æ siê
proces dyplomatyczny.
Nic jednak siê nie ruszy-
³o. Drugi przyk³ad: jak to
mo¿liwe, aby tak nag³o-

�niony kryzys jak argen-
tyñski, spotka³ siê z na-
szej strony z tak¹ obojêt-
no�ci¹? Powinni�my po-
³¹czyæ si³y z Hiszpani¹,
aby stan¹æ na czele Eu-
ropy dla za¿egnania tego
kryzysu. Ale nic nie na-
st¹pi³o.�

Konflikt miedzy Rug-
giero a wiêkszo�ci¹ w ga-
binecie wybuch³ wokó³
wprowadzenia euro. Na
krótko przedtem trzej
kluczowi ministrowie :
Antonio Martino (obrony),
Giulio Tremonti (gospodar-
ki) i Umberto Bossi (re-
form) publicznie wyrazi-

li sceptycyzm wobec no-
wej waluty. Ruggiero za-
reagowa³ natychmiast
wzywaj¹c premiera aby
�zamkn¹³ gêbê euroscep-
tykom w swoim gabinecie,
bo inaczej utraci miêdzy-
narodow¹ wiarygod-
no�æ�. Na to odezwa³ siê
Bossi, najbardziej krew-
ki z tych trzech, stawia-
j¹c ultimatum pod adre-
sem Ruggiero. Jest przy
tym ciekawe, ¿e Bossi,
który zacz¹³ sw¹ karierê
polityczn¹ jako separaty-
sta (Liga Pó³nocna), sta-
n¹³ tu po stronie pañstwa
narodowego, co prawdo-
podobnie odzwierciedla
szersze pogl¹dy w gabi-
necie Berlusconiego, w
tym i samego premiera.

�Moja Europa � za-
grzmia³ Bossi � jest Euro-
p¹ ludów, demokratyczn¹
Europ¹, która opiera siê
na pañstwach narodo-
wych (...), Europ¹ chrze-
�cijañsk¹. Jego (tj. Rug-
giero) Europa, to Europa
biurokratów, despotycz-
na i tyrañska, gdzie ca³a
w³adza skupia siê w rê-
kach kilku przez nikogo
nie wybieranych wybrañ-
ców, (...) jest �wiatem w
s³u¿bie kó³ finansowych.
Ruggiero jest jednym z
nich.�  Bossi zakoñczy³ swe
wyst¹pienie mówi¹c, ¿e jest
przeciw �Europie, w której
dochód nie jest ju¿ zwi¹-
zany z wytwarzaniem i
prac¹ (...) gdzie ci, którzy
sami nie pracuj¹ t³uk¹
kasê i przesuwaj¹ ogrom-
ne kapita³y po to, aby
unicestwiæ robotników,
drobnych i �rednich po-
siadaczy oraz ma³e i
�rednie firmy w pó³noc-
nych W³oszech�. Berlusco-
ni zachowa³ siê wtedy jak
dyplomata: formalnie po-
chwali³ Ruggiero, ale doda³,
¿e o polityce zagranicznej
W³och decyduje premier, a
Ruggiero jest �solo un tecni-
co� (tylko wykonawc¹). By³a
to oczywi�cie dymisja i Rug-
giero j¹ zrozumia³: tego sa-
mego wieczoru ust¹pi³.

Po jego rezygnacji Berlu-
sconi og³osi³, ¿e sam obejmie
tekê MSZ �przynajmniej na
sze�æ miesiêcy�. Bardzo siê
to nie podoba³o wiadomym
mediom, a tak¿e biurokra-
tom z Brukseli, takim jak
inny W³och Mario Monti.
Jednak¿e znów najpowa¿-
niejsza otwarta gro�ba, w³a-

W³ochy przeciw Unii?

Dokoñczenie na stronie 5
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cji i Polski (a praktycznie i
reszty Europy), szykuj¹c kolej-
n¹ w dziejach wyprawê na
Rosjê.

Regiony i miasta odgrywa-
j¹ kluczow¹ rolê w postêpuj¹-
cym procesie rozwoju (czytaj:
rozboju) Unii Europejskiej.
Wie� przeznaczona jest do li-
kwidacji, o czym pan Kalinow-
ski i S-ka nie wiedz¹ albo nie
chc¹ wiedzieæ.

Fabryk¹ produkuj¹c¹ bez-
robocie jest Unia Europejska.
Ideologi¹ napêdzaj¹c¹ tê uto-
piê jest neoliberalizm, wyzna-
j¹cy jedn¹ jedyn¹ zasadê:
wszystko nale¿y zniszczyæ,
a¿eby zyski korporacji by³y
maksymalne.

Zbrodnie hitlerowskiego
ludobójstwa z czasów II wojny
�wiatowej d³ugo jeszcze stano-
wiæ bêd¹ temat ksi¹¿ek i arty-
ku³ów, tym bardziej, ¿e hitle-
ryzm (faszyzm) od¿ywa w ca-
³ej Europie, co zawdziêczamy
staraniom Unii Europejskiej.
Gdyby nie artyku³y w niektó-
rych polskich pismach patrio-
tycznych, na przyk³ad w pra-
sie Polskiej Wspólnoty Naro-
dowej, to wiêkszo�æ Polaków
nie zdawa³aby sobie z tego
sprawy.

Po publikacji Eurofaszyzm
w natarciu, druga z kolei ksi¹¿-
ka Rodney�a Atkinsona pt. Po-
wstaje faszystowska Europa,
nie pozostawia  w tym wzglê-
dzie ¿adnych w¹tpliwo�ci.
Niestety, od wiêkszo�ci tutej-
szych polityków (spadkobier-
ców tych, którzy niezmiennie
nami rz¹dz¹ od 1944 roku), nie
mo¿na wymagaæ znajomo�ci
historii. Polecamy im za-
tem dzie³o Europa dwóch stu-
leci 1789-1989 (autorki: Asa
Briggs i Patricia Calvin). Uka-
za³o siê ono w roku 2000, na-
k³adem Wydawnictwa Zak³a-
du Narodowego im. Ossoliñ-
skich we Wroc³awiu. Przytocz-
my dwa fragmenty tej obszer-
nej ksi¹¿ki; cytat (1):

�Pierwsi do�wiadczyli okro-
pieñstw wojny mieszkañcy
Gdañska. Ka¿dy wytropiony
przez Niemca Polak by³ �ciga-
ny jak zwierzyna i bity na
�mieræ. Pó�niej cia³a zrzucono
do masowego grobu, na którym
umieszczono drewnian¹ tabli-
cê z napisem: Tu spoczywa
mniejszo�æ polska.�

Czytajcie  politycy, co robili
Niemcy z Polakami w polskim
Gdañsku (nie pierwszy raz).
Czy s¹dzicie naiwnie, ¿e ów
czas nigdy siê ju¿ nie powtó-
rzy, je�li wepchniecie Polskê w

³apy niemieckie wbrew woli
Narodu Polskiego?

Oto dlaczego mówimy, ¿e
nie by³o, nie ma i nigdy nie
bêdzie warunków, przemawia-
j¹cych za przyst¹pieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej czyli
za po³¹czeniem ziemi polskiej
z ziemi¹ niemieck¹, a Polaków
� z Niemcami.

Polska Wspólnota Narodo-
wa jest jedyn¹ w Polsce parti¹
polityczn¹, która zawsze sta³a
niezmiennie na tym stanowi-
sku, niezale¿nie od kierunku
politycznych wiatrów.

Nie rozumieli�my i dalej nie
rozumiemy, jak mo¿na fawory-
zowaæ tak zwan¹ mniejszo�æ
niemieck¹ w Polsce, przyzna-
j¹c jej jakie� prawa dodatko-
we. Kraj nasz, podstêpnie we-

pchniêty do Unii Europejskiej,
nie by³by  w stanie skutecznie
broniæ siê przed �importem�
Niemców z Niemiec do wylud-
niaj¹cej siê unijnej Polski.
W krótkim czasie, tak zwana
mniejszo�æ niemiecka w Polsce
(dzi� jest to margines, o któ-
rym nie warto wspominaæ) sta-
³aby siê niemieck¹ wiêkszo�ci¹
na terenie by³ej III Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Czy¿by tutejsi pos³owie i
prawnicy, forsuj¹cy projekt
Ustawy o mniejszo�ciach na-
rodowych nie wiedzieli, ¿e pra-
wo miêdzynarodowe nie zna
terminu �mniejszo�æ narodo-
wa�?

Skoro jednak wolno Niem-
com bredziæ o istnieniu ich
pañstwa w granicach z 1937

roku, to proponujemy � wzo-
rem polityków niemieckich w
rodzaju Adenauera � wpisaæ do
Konstytucji, ¿e Polska istnieje
w granicach z czasów Boles³a-
wa Chrobrego, siêgaj¹cych na
Zachód za Odrê, a dok³adniej,
zgodnie z historyczn¹ prawd¹
do £aby, po sam Hamburg!
Mo¿e Pani Steinbach i jej ziom-
kowie wreszcie oprzytomniej¹?

Polska Wspólnota Narodo-
wa zwraca uwagê, ¿e obecne
Niemcy stanowi¹ zwi¹zek tak
jêzykowo ró¿nych narodów
germañskich (np. Bawarczycy,
Saksoñczycy itd.), ¿e równie
uzasadnione by³oby utworze-
nie jednego Mocarstwa S³o-
wiañskiego, obejmuj¹cego
wszystkie obecne pañstwa s³o-
wiañskie! Polak z Czechem

³atwiej siê dogada � mówi¹c
ka¿dy w swoim jêzyku � ni¿
Bawarczyk mówi¹cy tylko po
bawarsku, z Saksoñczykiem
znaj¹cym tylko swój jêzyk (dia-
lekt). Dlatego Niemcy sztucz-
nie wytworzyli jêzyk ponadna-
rodowy dla czê�ci Germanów,
tak zwany hochdeutsch.
Cytat (2):

�Polski poeta Czes³aw Mi-
³osz posun¹³ siê tak daleko, ¿e
przedstawi³ swój kraj jako
Gangster Gau1  (okupowane
przez Niemców dorzecze Wis³y
nosi³o nazwê Generalnego Gu-
bernatorstwa, w skrócie GG),
gdzie ca³y polski naród zaj¹³
siê dzia³alno�ci¹ przestêpcz¹,
by przetrwaæ okupacjê.� Sko-
mentujmy to nieco szerzej:

Czes³aw Mi³osz to poeta
polskojêzyczny. Pamiêtamy z
jakimi honorami przyjmowany
by³ w Lublinie, niestety w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. W sierpniu 1944 roku,
jako obywatel litewski, z litew-
skim paszportem, uczy³ siê jê-
zyka angielskiego, patrz¹c z
balkonu domu w jednej z pod-
warszawskich miejscowo�ci na
p³on¹c¹ Stolicê okupowanej
Polski. Jego polskojêzyczno�æ
uto¿samiono pomy³kowo z pol-
sko�ci¹.

Polskojêzycznemu nie-Po-
lakowi wolno pisaæ wszystko.
Jak w demokracji. Polski au-
tor � musi natomiast kierowaæ
siê polsk¹ dewiz¹ � Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna, i nie mo¿e k³a-
maæ.

Jeszcze przyjdzie czas,
kiedy w Polsce powrócimy
do takich pojêæ jak uczci-
wo�æ, przyzwoito�æ, porz¹d-
no�æ, honor i godno�æ. Neo-
liberalno-faszystowsk¹ modê �
przepêdz¹ wiatry historii.

Niektórzy Laureaci ju¿ siê
sami pochowali ze wstydu.
St¹d ich grobowe milczenie.
My�my te¿ ich ju¿ pochowali
w Alei Tak Samo Zas³u¿onych,
jak ongi� kolaboranci.
Kopalnie sprzedane Niemcom

O haniebnej zdradzie
polskich interesów narodo-
wych �wiadczy fragment
wywiadu z Edwardem Mo-
skalem (�Nasz Dziennik�,
17 maja 2002, s. 8-9). Polak
z Chicago chcia³ kupiæ 10
kopalni w Polsce na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych. Polskojêzyczne w³a-
dze nie pozwoli³y. Kopalnie
sprzedano Niemcom.
Niemcy je kupili i zamknê-
li.

Antypolska w³adza w Pol-
sce nie przetrwa ani dnia d³u-
¿ej, je¿eli Naród Polski zdecy-
dowanie odrzuci w referendum
ten absurd, nazywany �wej-
�ciem Polski do Unii Europej-
skiej�.

¯aden odpowiedzialny cz³o-
wiek nie wchodzi do pomiesz-
czenia bez wyj�cia. Je�li pod-
stêp, k³amstwo i zdrada we-
pchn¹ Polskê do Unii Europej-
skiej, to Naród Polski � w obro-
nie w³asnej � wydostanie siê z
tego piek³a, przy u¿yciu wszel-
kich wyobra¿alnych �rodków.
Po co wam ten k³opot, pano-
wie?

W 1832 roku, alzacki (nie-
miecki) pastor Eduard Reuss
powiedzia³ epokowe s³owa,
nawi¹zuj¹c do praktykowane-
go przez Francjê wynarada-
wiania Alzatczyków (zreszt¹ w

odpowiedzi na germanizowa-
nie Francuzów): Nehmt uns
unsere Sprache, ihr erzieht
euch ein Volk von Sklaven,
denen ihr selbst nicht mehr
trauen möget. Oznacza to du¿o
wiêcej, ni¿ w dos³ownym t³u-
maczeniu (�Odbierzcie nam
nasz jêzyk, a wychowacie so-
bie naród niewolników, które-
mu wy sami nie bêdziecie mo-
gli zaufaæ�).

Je�li ktokolwiek my�li, ¿e
utworzy w Europie jeden wiel-
ki t³um pokornych niewolni-
ków, to powa¿nie siê myli. Po-
lacy s¹ pierwszym w Europie
narodem, którego nie da siê
przekszta³ciæ w taki t³um nie-
wolników!

Niektórzy pytaj¹ z trwog¹,
co siê stanie, je¿eli Polska �nie
wst¹pi do Unii�? Odpowied�
jest dziecinnie prosta. Podziê-
kujemy Bogu za to, ¿e Polaków
obdarzy³ tak wielk¹ ³ask¹ m¹-
dro�ci, a nastêpnie przyst¹pi-
my do odbudowy Polski ze
zniszczeñ po �zbyt d³ugiej� de-
kadzie 1989-2004.

Je¿eli Polska da przyk³ad i
nie wst¹pi do Unii Europej-
skiej, to Europa i �wiat zosta-
n¹ uratowane od apokalipsy
integracji i globalizacji, pod
przewodem faszyzuj¹cych kor-
poracji ponadnarodowych.
Unia Europejska rozpadnie siê
jak buda z kart szulera, bez
moralnych podstaw uczciwo-
�ci.

Zdemoralizowane zachod-
nie spo³eczeñstwa znaj¹ cenê
ka¿dego towaru, ale nie roz-
poznaj¹ ju¿ ¿adnych war-
to�ci duchowych (zauwa¿y³ to
nie tak dawno temu Johannes
Rau). Niech siê najpierw cze-
go� naucz¹ od duchowo bogat-
szych od nich narodów wschod-
niej i po³udniowej Europy. Nie
pieni¹dze nas wzbogacaj¹, ale
Wolny Duch, Polski i S³owiañ-
ski!

Nie mamy wiêc najmniej-
szego zamiaru zastosowaæ siê
do sugestii pewnego politycz-
nie poprawnego profesora, któ-
ry radzi, by wystêpowaæ z sze-
regów Polskiej Wspólnoty Na-
rodowej. Znaj¹c niemal
�wszechkierunkow¹� karierê
polityczn¹ owego pana (PRL,
PAX, PRON), nie wykluczamy,
¿e to on którego� dnia dojdzie
do wniosku, ¿e sam powinien
raczej wst¹piæ do PWN, ni¿
komukolwiek doradzaæ wystê-
powanie z szeregów tej partii.

Jerzy Wieluñski � Zastêpca
Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Wojewódzkiego Polskiej
Wspólnoty Narodowej w Lubli-
nie

1 Niemieckie s³owo Gau zna-
czy okrêg (przyp. red.)
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graficzne na �wiecie. Tañ-
czyli i �piewali tak znakomi-
cie, ¿e trudno by³o uwierzyæ,
¿e nie jest to zespó³ profe-
sjonalny (jak np. nasz
��l¹sk�).
      W Nie�wie¿u byli�my
równie¿ w zabytkowym ko-
�ciele katolickim, a ¿e by³a
niedziela odbywa³o siê w
nim, przy otwartych
drzwiach nabo¿eñstwo. Ko-
�ció³ pe³en ludzi �piewaj¹-
cych po polsku, wszystkie
napisy i og³oszenia równie¿
w jêzyku polskim. Atmosfe-
ra �wi¹teczna i spokojna;

wokó³ zielono, czysto i piêk-
nie.
      Natomiast Miñsk - sto-
lica Bia³orusi zaskakuje
(my�lê, ¿e szczególnie nas
warszawiaków) czysto�ci¹ i
porz¹dkiem. Od razu widaæ,
¿e wiele tam nie wolno: za-
pewne nie wolno �mieciæ, nie
wolno w³óczyæ siê i zaczepiaæ
przechodniów, nie wolno
urz¹dzaæ pijackich burd na
ulicy, nie wolno kra�æ (bo
spokojnie mo¿na zostawiæ
na ulicy samochód, nawet
otwarty - nic nie zginie). Nie
wolno te¿ wieszaæ gdzie po-
padnie kiczowatych, krzy-
kliwych reklam. Owszem s¹,

Dokoñczenie ze strony 1

Spotkanie na Bia³orusi
ale w umiarze i nie na za-
bytkowych obiektach. A ju¿
szczególnie �dziwny� jest
dworzec kolejowy, bo nie
do�æ, ¿e nowoczesny i czysty,
to nie w³ócz¹ siê po nim ja-
cy� bezrobotni i bezdomni
(czy¿by ich nie by³o?), ani ¿e-
bracy.
       S³owem, dziêki go�cin-
no�ci organizatorów mogli-
�my  zobaczyæ kawa³ek Bia-
³orusi i �kawa³ek� jej nor-
malnego ¿ycia. I bardzo za
to organizatorom spotkania
dziêkujemy.

Barbara Krygier

 1-2 czerwca 2002r. w Miñ-
sku odby³o siê posiedzenie
Miêdzynarodowego Komite-
tu S³owiañskiego, skupiaj¹-
cego przedstawicieli wszyst-
kich narodów s³owiañskich.
W posiedzeniu wziêli rów-
nie¿ udzia³ parlamentarzy-
�ci Rosji, Bia³orusi, Ukrainy
oraz przedstawiciele organi-
zacji spo³ecznych. Pozdro-
wienia od Prezydenta Alek-
sandra £ukaszenki przeka-
za³ zebranym Przewodnicz¹-
cy S³owiañskiego Komitetu
Bia³orusi Sergiej I. Kostjan.
Obrady prowadzi³ Przewod-
nicz¹cy Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego
Jan Minaø (Czechy), który
przedstawi³ w swoim wyst¹-
pieniu ocenê sytuacji poli-
tyczno - spo³ecznej w kraju

oraz dzia³alno�æ MKS. Sytu-
acjê w miêdzynarodowym
ruchu s³owiañskim przed-
stawi³ Przewodnicz¹cy So-
boru Wszechs³owiañskiego
N. I. Kikieszew (Rosja). Na-
stêpnie g³os zabierali prze-
wodnicz¹cy komitetów s³o-
wiañskich oraz przedstawi-
ciele innych organizacji: S.
I. Kostjan, W. N. Zachar-
czenko (Bia³oru�), A. Gigo-
wa (Bu³garia), H. Kosel
(Serbowie £u¿yccy, Niemcy),
D. Bo�kov (Macedonia), B.
Tejkowski (Polska), W. I.
Awierczenkow, N.B. ¯uko-
wa, W. L. Ka³asznikow (Ro-
sja), N. F. £awrynienko, D.
D .Sidor, W. N. Romaszczen-
ko (Ukraina), R. Vogl, Z.
Opatszil (Czechy), J. Sta-
ni�iæ (Jugos³awia) i inni.

   Na posiedzeniu przedys-
kutowano i przyjêto nastê-
puj¹ce dokumenty:
- Deklaracjê o wspó³pracy
w inicjowaniu referendów za
utworzeniem Zwi¹zku Bia-
³orusi, Rosji i Ukrainy,
- O�wiadczenie o odrodze-
niu rewan¿yzmu w Europie
- O ratowaniu £u¿yckich
Serbów przed germanizacj¹,
- O uznanie Republiki Bia-
³oru� przez Parlament Eu-
ropejski,
- O sytuacji na Ba³kanach
i w obronie prezydenta Mi-
lo�eviæa
oraz inne dokumenty pro-
gramowe.

ginalizacj¹ polityczn¹
krn¹brnego rz¹du, a nawet
usuniêciem ze strefy euro.

Walka toczy siê ju¿  tak-
¿e w wielkim miêdzynarodo-
wym kontek�cie ideologicz-
nym. 5 stycznia we wspo-
mnianym ju¿ Il Giornale,
dzienniku bêd¹cym w³asno-
�ci¹ rodziny Berlusconiego,
ukaza³ siê artyku³ wstêpny,
którego autorem jest prof.
Carlo Pelanda, doradca
ekonomiczny rz¹du w³oskie-
go i wyk³adowca z Uniwer-
sytetu Atlanta w USA. �Za-
miast tworzyæ europej-
skie superpañstwo � czy-

tamy przecieraj¹c oczy �
by³oby lepiej powróciæ do
zdrowej I praktycznej za-
sady wcze�niejszej EWG:
integrujmy siê we wszyst-
kim czego potrzeba go-
spodarce, ale resztê ka¿-
dy decyduje za siebie�.
Dalej Pelanda proponuje,
aby Komisja Europejska nie
zamienia³a siê w ponadna-
rodowy rz¹d, lecz pozosta³a
tylko �sekretariatem rady
miêdzyrz¹dowej�, a Parla-
ment Europejski  �zosta³
przekszta³cony tak, aby
przedstawiciele wszystkich
parlamentów krajowych
spotykali siê w nim w spra-
wach zupe³nie podstawo-
wych lub wyj¹tkowych�. W
zakoñczeniu czytamy, ¿e
�powinna to byæ wyra�nie
Europa narodów, która
integruje to co najwa¿-
niejsze, ale pozostawia
swobodê w tym, co mniej
istotne�. Z punktu widzenia
Brukseli, Maastricht i Am-

sterdamu jest to deklaracja
politycznej herezji.

Drug¹ wa¿n¹ ko�ci¹
niezgody miêdzy rz¹dem
Berlusconiego a �wiato-
w¹ oligarchi¹  finansow¹
sta³a siê sprawa prywaty-
zacji. W³ochom sta³o siê
nagle nie�pieszno aby do-
koñczyæ prywatyzacje
zaczête za poprzednich
rz¹dów, w tym pañstwo-
wego giganta naftowego
ENI oraz pañstwowej sie-
ci energii elektrycznej
ENEL. Wspomniany mini-
ster gospodarki Tremon-
ti, uwa¿any za mocnego
cz³owieka i tzw. Numero

Due  po Berlusconim,
stwierdzi³ ¿e ENI, ju¿
wcze�niej czê�ciowo
sprywatyzowane, stano-
wi instrument polityki
zagranicznej W³och i dla-
tego jego dalsza prywaty-
zacja bêdzie bardzo
ostro¿na. Sam Berlusco-
ni poszed³ jeszcze dalej.
Na konferencji prasowej
na podsumowanie swego
pierwszego roku w³adzy
powiedzia³: �Przy tych
problemach jakie mamy
w energetyce, a jeste�my
pañstwem o najdro¿szej
energii w Europie, nie
uwa¿am aby W³ochy mia-
³y rezygnowaæ z odgrywa-
nia powa¿niejszej roli w
dostawach energii. Nie
s¹dzê zatem, aby ktokol-
wiek o zdrowym umy�le
móg³ my�leæ o prywatyzo-
waniu tak podstawowej
jednostki w tym sektorze
jak ENI.�

W³ochy
przeciw Unii?

Dokoñczenie na stronie 7

Komunikat Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego

Dokoñczenie ze strony 3
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Przegl¹d

17-19.05.2002
W Atenach odby³ siê Kongres
Europejskiego Forum Pokoju,
na którym byli obecni przed-
stawiciele 21 krajów Euro-
py(w tym 28 osób z Niemiec,
18 z Ukrainy, 8 z Rosji i od 1
do 5-ciu z innych kra-
jów).Uczestnicy kongresu
przyjêli Statut EFP, oraz re-
zolucjê O wojnie na Ba³ka-
nach i sprawie Miloszeviæa, a
tak¿e inne dokumenty. Dele-
gaci kongresu wziêli udzia³ w
wielotysiêcznym mitingu
obroñców pokoju, zorganizo-
wanym przeciw agresji Izra-
ela wobec Palestyny.

18-19.05.2002
Pañstwowe Muzeum Etno-
graficzne w Warszawie i Pañ-
stwowe Muzeum Archeolo-
giczne we wspó³pracy z Insty-
tutem Kultury Bia³oruskiej,
Rosyjskim O�rodkiem Nauki
i Kultury w i Instytutem S³o-
wackim w Warszawie zorga-
nizowa³y �Dni S³owiañskie�.
W ramach tej imprezy odby-
³a siê prezentacja bia³oru-

skiej sztuki ludowej, muzyki
oraz unikalnej kolekcji bia³o-
ruskich strojów. Ponadto od-
by³y siê warsztaty taneczne,
by³o równie¿ stoisko informa-
cyjne oraz handlowe -�S³o-
wiañski jarmark�.

27.05.2002
Odby³a siê demonstracja an-
tyunijna Szczecinie. Organi-
zatorzy demonstracji zwróci-
li szczególn¹ uwagê na brak
na urzêdach pañstwowych
polskiej flagi. Tej flagi braku-
je nie tylko w Szczecinie, ale
i w Stargardzie Szczeciñskim
i innych miastach Pomorza
zachodniego. Du¿ym powo-
dzeniem w�ród publiczno�ci i
mediów cieszy³ siê transpa-
rent z has³em:Ka¿dy Polak po
wej�ciu Polski do Unii Euro-
pejskiej dostanie za darmo  !
od Niemca MERCEDESA! -
do umycia ...

31.05.2002
Z koñcem maja Marynarka
Wojenna RP rozpoczê³a wyco-
fanie trzydziestoletnich ra-
dzieckich okrêtów wojennych
zastêpuj¹c je norweskimi
trzydziestosze�cioletnimi jed-

nostkami, a wiec nie tylko
starszymi, ale i bardziej prze-
starza³ymi. Jest to interesu-
j¹cy przyk³ad �modernizacji�
naszej armii.
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Informacje, jakie w swej pu-
blikacji �Fachowe instruk-
cje dla Polaków�, przekaza³
P . T. Czytelnikom na ³a-
mach � WSPÓLNOTY� /nr
5, maj 2002/ , pan Jerzy
Wieluñski - szokuj¹. �Us³u¿-
ni� Niemcy , poza wydruko-
waniem zamówionych u
nich formularzy spisowych,
nie omieszkali poinstru-
owaæ mieszkañców �l¹ska o
sposobie wype³niania ru-
bryki  �narodowo�æ�. Suge-
stie, aby nie przyznawaæ siê
do Polsko�ci i deklarowaæ
�narodowo�æ� górno�l¹sk¹ /
sic!/, jako ¿ywo przypomina-
j¹ praktyki stosowane przez
Niemców, podczas podobne-
go spisu na terytorium III
Rzeszy, tu¿ przed rozpêta-
niem przez nich II wojny
�wiatowej.

Doarkuszy spisowych
wprowadzono w ó w c z a s
now¹ rubrykê statystyczn¹
Volkszugehörigkeit,  co
oznacza³o przynale¿no�æ
narodow¹. W poprzednich
spisach narodowo�æ obywa-
tela okre�lano wed³ug jêzy-
ka, jakiego u¿ywa³ w ¿yciu
codziennym, nowa za� ru-
bryka zmusza³a do odpowie-
dzi na pytanie: do jakiej
narodowo�ci nale¿ysz? 0 jê-
zyk nie pytano. W ten spo-
sób kto�, nawet s³owa nie
rozumiej¹cy po niemiecku
móg³ siê podawaæ za Niem-
ca. Za1e¿a³o to wy³¹cznie od
jego woli. Nowa rubryka
by³a logicznym nastêp-
stwem g³oszonej przez
Niemców teorii: Minderhe-
it ist wer will - mniejszo�ci¹
jest ten, kto chce ni¹ byæ.
Do pomocy w spisie zwerbo-
wano nie tylko rzesze
urzêdników, cz³onków
NSDAP, nauczycieli, cz³on-
ków polako¿erczej organiza-
cji Bund Deutscher Osten(
Zwi¹zek Niemieckiego
Wschodu) i wszystkich bez
ma³a Niemców, ale tak¿e
niemiecki kler.  W�ród
Niemców kolportowana
by³a szowinistyczna, anty-
polska modlitwa, któr¹
skwapliwie propagowa³o
w�ród wiernych niemieckie
duchowieñstwo. Modlitwê
t¹ - das Gebet, wydano sta-
raniem Vereinigungen zum
Schutze Oberschlesiens,
czyli Zwi¹zku Obrony Gór-
nego �l¹ska, niemieckiej or-
ganizacji maj¹cej na celu
nie tylko nak³anianie � l¹ -
zaków do opowiadania siê

za niemczyzn¹, lecz tak¿e,
a w³a�ciwie przede wszyst-
kim, skoñczenie z Polakami
na �l¹sku i Nadodrzu.

Modlitwa ta brzmia³a
nastêpuj¹co:
   �0 Panie pora� bezw³a-
dem rêce i nogi Polaków,
uczyñ z nich kaleki, pora�
ich oczy �lepot¹, tak mê¿a,
jak i kobietê ukarz g³upot¹
i g³uchot¹, spraw aby lud
polski gromadami ca³ymi
zamienia³ siê w popió³, aby
wraz z kobietami i dzieæmi
zosta³ zniszczony, sprzeda-
ny w niewolê! Niech nasza
stopa rozdepcze ich pola
zasiane! U¿ycz nam nie-
zmiernej rozkoszy mordo-
wania doros³ych i dzieci, po-
zwól nam zanurzyæ miecz
nasz w ich cia³o i spraw,
¿eby kraj polski zniszcza³ w
morzu krwi i zgliszczy! Nie-
mieckie serce nie da siê
zmiêkczyæ! Zamiast pokoju
niech wojna zapanuje miê-
dzy obydwoma pañstwami.
A je�li kiedy� bêdê siê zbro-
i³ do walki na �mieræ i ¿y-
cie, zawo³am: o Panie zmieñ
Polskê w pustyniê ...�1

   Zaæma umys³owa, jaka
niew¹tpliwie porazi³a wów-
czas Niemców, zach³ystuj¹-
cych siê wizj¹ �wiata pod-
danego woli �narodu pa-
nów�, by³a przypad³o�ci¹
diametralnie odmienn¹ od
ich dzisiejszego wyrachowa-
nia i ch³odnych, ale bez w¹t-
pienia nikczemnych anty-
polskich kalkulacji.
   Kiedy w czerwcu 1985
roku, w Hanowerze na g³o-
�nym rewizjonistycznym
zlocie  �Schlesierów�, który
odbywa³ siê pod has³em
��l¹sk jest nasz� zjawi³ siê
ówczesny kanclerz Niem-
ców - Helmuth Kohl, jego
obecno�æ, poza wywo³aniem
miêdzynarodowego skanda-
lu z tym has³em zwi¹zane-
go, mówi³a sama za siebie.
By³o to dowodem oficjalne-

go poparcia dla si³ i d¹¿eñ
odwetowych.

Sformu³owanie ��l¹sk
jest nasz�, by³o wyzwaniem

rzuconym Polsce i prowoku-
j¹cym politycznie. Tak samo
jak instrukcja z drukarni

Eurosceptycyzm w³o-
skiej klasy politycznej
ulega przyspieszeniu na
tle kryzysu w Argentynie.
Wùochy majà tam szcze-
gólnie silne powiàzania:
prawie ¼ ludnoúci Argen-
tyny (w Buenos Aires aý
40%) to ludzie wùoskiego
pochodzenia. Mieszka
tam równie¿ stale ok.
600.000 obywateli w³o-
skich, a bardzo wiele w³o-
skich firm, tak¿e niewiel-
kich, oraz wszystkie li-
cz¹ce siê banki, maj¹ tam
swoje filie. Nic dziwnego,
¿e has³o europejskiej ini-
cjatywy na rzecz ratowa-
nia Argentyny pad³o we
W³oszech na szczególnie
podatny grunt. Seriê ta-
kich wezwañ opubliko-
wano w Il Secolo d�Italia,
oficjalnym dzienniku
rz¹dz¹cej partii Alleanza
Nazionale. Pojawi³ siê w
nich silny nurt krytyki
pod adresem neoliberali-
zmu oraz ideologii wolne-
go rynku i dyktatu oli-
garchii finansowej, uzna-
nych winnym kryzysu w
Argentynie. Np. 21 kwiet-
nia w artykule pt. �W³o-
chy maj¹ obowi¹zek wo-
bec Argentyny� czytamy:
�Jest tylko jeden powód
tej dramatycznej sytu-
acji:rygorystyczne, obse-
syjne, maniakalne stoso-

wanie liberalno-moneta-
rystycznej receptury
przez b. ministra gospo-
darki Domingo Cavallo.
(...) Nasz kraj nie mo¿e
na to patrzeæ obojêtnie
(...) O jednym nie mo¿e-
my zapomnieæ: istnieje
d³ug wdziêczno�ci, jaki
W³ochy zaci¹gnê³y wobec
Argentyny kiedy w 1946
roku na rozkaz  genera-
³a Juana Domingo Perona
do W³och przyp³ynê³y
statki z pszenic¹ I miê-
sem aby wy¿ywiæ znisz-
czone wojn¹ W³ochy.
Nadszed³ moment aby
odwzajemniæ tê pomoc
sprzed pó³ wieku�  W in-
nym artykule, z 3 stycz-
nia 2002 czytamy tam¿e:
�¯aden rz¹d w Buenos
Aires nie wyci¹gnie z
tego Argentyny sam. Tu
musi pomóc spo³eczno�æ
miêdzynarodowa. W
szczególno�ci W³ochy, z
uwagi na swe wielorakie
i rozleg³e odniesienia hi-
storyczne winny wyst¹piæ
z projektem w tym wzglê-
dzie�

Mimo obstrukcji ze stro-
ny Ruggiero, rz¹d w³oski
wys³a³ wtedy do Buenos
Aires specjalnego sekreta-
rza stanu Mario Baccinie-
go. Wróci³ on z propozycj¹
w³oskiej inicjatywy na rzecz
moratorium w MFW oraz
planem konwersji w³oskich

wierzytelno�ci (ok. 50 mln
euro), podobnie jak to Rzym
ju¿ wczesmiej uczyni³ dla
Peru (127 mln $) i Ekwa-
doru (26 mln $). Konwersja
taka oznacza, ¿e d³u¿nik
przeznacza pieni¹dze na in-
westycje produkcyjne i in-
frastrukturalne u siebie,
tworz¹ce nowe miejsca pra-
cy i realny dochód, a rz¹d
w³oski nadzoruje ich wyko-
nanie i obs³uguje czê�æ do-
staw poprzez zlecenia dla
w³oskich firm. Proponuj¹c
ten plan Baccini przywo³a³
wezwania papie¿a Jana
Paw³a II do �globalizacji so-
lidarno�ci�. Tworzy to jed-
nak now¹ liniê napiêcia po-
miêdzy rz¹dem w³oskim, a
�wiatow¹ oligarchi¹ pieni¹-
dza. Warto obserwowaæ ko-
lejne kroki Berlusconiego,
tak¿e w roli szefa w³oskiej
dyplomacji, aby oceniæ na ile
zdo³a on teraz wymóc swoj¹
liniê w praktyce, a na ile
bêdzie musia³ ulec ¿¹da-
niom miêdzynarodowej fi-
nansjery. Powie nam to wie-
le nie tylko o Berlusconim,
którego ju¿ przecie¿ nie�le
znamy, ale tak¿e pozwoli raz
jeszcze oceniæ jak silne s¹
zakulisowe wp³ywy tych,
którzy s¹ naszymi najwiêk-
szymi wrogami. A tej wiedzy
nigdy nie do�æ.

Hanna Ro¿a³owska

W³ochy przeciw Unii?
Dokoñczenie ze strony 5

Bertelsmanna, inspirowana
przez wrogie Polsce, anty-
polskie o�rodki i to zarów-
no po polskiej, jak i po nie-
mieckiej stronie Odry .
   Mo¿na do nich zaliczyæ
nie tylko renegatów z tak
zwanego Ruchu Autonomii
�l¹ska, ale tak¿e niemiec-
kich rewan¿ystów, pospo³u
próbuj¹cych oderwaæ �l¹sk
od Macierzy . Reg ionu ,
który obok Ziemi Lubuskiej
i Pomorza stanowi podsta-
wowe ogniwo naszej grani-
cy zachodniej. Zerwanie
³¹czno�ci miêdzy nimi, za-
wsze nadwerê¿a³o, a nawet
powodowa³o pêkniêcie tego
granicznego kordonu. Dla
nich cel u�wiêca �rodki i
sankcjonuje ka¿d¹ pod³o�æ,

ka¿de posuniêcie godz¹ce w
polsk¹ racjê stanu. Bez
przesady za takie akty mo-
¿emy uznaæ i gesty szczeciñ-
skich rajców, którzy wbrew
ustawie o jêzyku polskim
nadaj¹ imiona n i e m i e c -
kich urzêdników ulicom i
placom Szczecina i wybór
Niemca na burmistrza Opo-
la, a tak¿e próby od¿egny-
wania �l¹zaków od Polsko-
�ci i sugerowanie im naro-
dowo�ci górno�l¹skiej .

Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny

l. Jest to autentyczny frag-
ment modlitwy dla ludno�ci
niemieckiej zamieszka³ej w
Polsce i rozpowszechnianej
w�ród Niemców w 1939
roku.

MNIEJSZO�CI¥ JEST TEN, KTO CHCE NI¥ BYÆ
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3. EMU (Europejska Unia
Monetarna)- wspólna

waluta
Unia Europejska wprowa-

dza w³asn¹ wspóln¹ walutê
euro, w oparciu o kryteria
EMU, które spowodowa³y
wzrost bezrobocia we wszyst-
kich pañstwach - cz³onkach
Unii i demonta¿ pañstwa
opiekuñczego. We wszystkich
tych pañstwach znaczne
okrojenie wydatków publicz-
nych generuje niebezpieczne
napiêcie spo³eczne1.

4. Schengen - Europol
Traktat z Schengen, bêd¹cy
czê�ci¹ Traktatu Amsterdam-
skiego wprowadza w UE jed-
nolit¹ politykê graniczn¹ na
wszystkich granicach ze-

wnêtrznych, tworz¹c nowy
podzia³ Europy. Istnieje nie-
bezpieczeñstwo powstania
sta³ych granic pomiêdzy s¹-
siaduj¹cymi ze sob¹ pañstwa-
mi ba³tyckimi czy republika-
mi Czesk¹ i S³owack¹. Utwo-
rzona wspólna policja - Euro-
pol nie podlega kontroli w³adz
narodowych. Stowarzyszenie
Prawników Niemieckich
okre�la j¹ jako �tajn¹ policjê�,
dzia³aj¹c¹ poza zasiêgiem
prawa i sprawiedliwo�ci.

5. Ekologiczne rolnictwo
niemo¿liwe

Ma³e gospodarstwa rolne,
dzia³aj¹ce zwykle w sposób
bardziej zgodny z wymogami
ekologii, nie mog¹ przetrwaæ
w systemie Unii Europej-
skiej. W 1972 w Danii istnia-
³o 140000 gospodarstw rol-
nych, w 1995 ilo�æ ich spad³a
poni¿ej 70000. W 1990 w Fin-
landii istnia³o ok. 130 000
czynnych gospodarstw rol-
nych, w 1996 ich liczba wy-
nosi³a ok. 9000, a wed³ug ofi-
cjalnych �róde³ jeszcze ok.
30000 ma zostaæ zlikwidowa-
nych.

6.Degradacja �rodowiska
naturalnego

Wolnorynkowa doktryna
Unii Europejskiej lekcewa¿y
wymogi nowoczesnej polity-
ki ochrony �rodowiska. Cen-
tralizacja produkcji prowa-
dzi do chemicznych konser-
wantów z uwagi na du¿¹ od-
leg³o�æ dziel¹c¹ producenta
i konsumenta. Surowe nor-
my w dziedzinie ochrony �ro-
dowiska s¹ postrzegane jako
przeszkoda w rozwoju wol-
nego handlu.

 7. Nie dla kobiet
Okrojenie wydatków pu-
blicznych zgodnie zalecenia-
mi EMU jest najdotkliwiej

odczuwane przez kobiety.
Praktyka ta powoduje
wzrost bezrobocia i promuje
niskop³atne zatrudnienie w
niepe³nym wymiarze czaso-
wym, pozbawione gwarancji
socjalnych. Wed³ug raportu
Komisji ds. Zatrudnienia z
kwietnia 1997, pomimo legi-
slacyjnych dzia³añ Unii,
zmierzaj¹cych do zrównania
p³ac kobiet i mê¿czyzn, od
1992 ró¿nice te pog³êbi³y siê.
Ocenia siê ¿e w krajach Unii
57 milionów ludzi ¿yje w
ubóstwie. Wiêkszo�æ z nich
to kobiety.

8. Ograniczenie praw
konsumenta

Problemy towarzysz¹ce epi-
demii choroby szalonych
krów czy procesom in¿ynie-
rii genetycznej, nieodpowie-
dzialnie lekcewa¿one przez
instytucje UE, s¹ dowodem
na to, ¿e zysk jest istotniej-
szy ni¿ bezpieczeñstwo i
zdrowie konsumentów. Ju¿
we wczesnych latach 80-tych
w krajach skandynawskich
zakazano stosowania barw-
ników spo¿ywczych ATSO,

poniewa¿ sprzyja³y rozwojowi
raka i alergii. Gdy Szwecja i
Finlandia przyst¹pi³y do Unii
w 1994 zakaz zosta³ anulowa-
ny przez instytucje Unii.

9. Unia Europejska znosi
ró¿nice kulturowe

Si³a Europy tkwi w zró¿nico-
waniu jej jêzyków, kultur i tra-
dycji. Polityka edukacyjna
Unii Europejskiej zaleca
nadanie europejskiego wymia-
ru podrêcznikom i naukê przy-
najmniej trzech jêzyków ob-
cych (najchêtniej jêzyków naj-
silniejszych pañstw Unii). Jej
celem jest wzmocnienie poczu-
cia to¿samo�ci kulturowej
mieszkañców pañstw Unii. W
opinii Parlamentu Europej-
skiego w³¹czenie ponadnaro-
dowych, w europejskich tre�ci
do narodowych programów
nauczania sprzyjaæ bêdzie
zbli¿eniu ró¿nych kultur i ich
wzajemnemu zrozumieniu,
podkre�la on te¿ konieczno�æ
promocji prawa europejskiego
dla po¿ytku uczniów i pedago-
gów. Parlament powo³uje Ko-
misjê maj¹c¹ pe³niæ kluczow¹
rolê w procesie tworzenia i
promocji edukacyjnego opro-
gramowania i materia³ów
multimedialnych, zawieraj¹-
cych tre�ci europejskie. Pod-
sumowuj¹c - dziedziny eduka-
cji i wychowania s¹ wykorzy-
stywane ideologicznie dla
stworzenia euroobywatela.

10. Unia Europejska
sprzyja globalizacji

Globalizacja i deregulacja go-
spodarki stworzy³y b³êdne
ko³o, gdzie zale¿no�æ inwesty-
cyjna zmusza pracowników,
spo³eczno�ci i rz¹dy do coraz
bezwzglêdniejszego wspó³za-
wodnictwa w dziedzinie p³ac,
podatków, ochrony �rodowiska
naturalnego i w ka¿dej innej
dziedzinie mog¹cej mieæ
wp³yw na proces inwestycyj-
ny. To miêdzynarodowe wspó³-
zawodnictwo, pobudzane
przez Uniê, prowadzi do kata-
strofalnych skutków i bêdzie
bez w¹tpienia przyczyn¹ sta-
³ego obni¿ania siê poziomu
¿ycia.

Dokument propagowany przez
skandynawskie organizacje
spo³eczne, 1999 rok.

Przypisy redakcji:
1. Niedawna operacja zast¹-
pienia walut narodowych
przez euro pos³u¿y³a obni¿e-
niu realnych dochodów lud-
no�ci. Przyk³adowo w Niem-
czech pensje zosta³y przeli-
czone wed³ug sta³ego kursu
1,97 DM (prawie 2 marki) za
euro. Za� w sklepach przeli-
czono ceny towarów po kur-
sie 1,9 DM - 1,2 DM za euro.
Ceny w sklepach przy grani-

cy z Polsk¹ �wiadczy³y, ¿e
zastosowano kurs oko³o 1,90
DM za euro, im bardziej na
zachód tym przelicznik zmie-
rza³ do 1,4 - 1,2 DM za euro.
Dziêki tej operacji okradzio-
no Niemców, zabieraj¹c im od
5% do 40% realnych docho-
dów. Wywo³a³o to w Niem-
czech powszechne niezadowo-
lenie. Podobnie sytuacja wy-
gl¹da³a w innych pañstwach
wprowadzaj¹cych do obiegu
euro.

10 powodów, dla których nale¿y powiedzieæ
�NIE� Unii Europejskiej


