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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

N

arodowe rocznice
wielkich wydarzeñ
ustanawiane s¹ po
to, by jednoczy³y Naród w historycznym dowiadczeniu i
mobilizowa³y do czynu. Dzi
rocznice celowo id¹ w zapomnienie, abymy nie brali
przyk³adu z w³asnej historii.
Jeli nawet s¹ obchodzone, to
czêsto nas dziel¹.
Chc¹c przypodobaæ siê
Niemcom, w³adze w Polsce
przemilcza³y przypadaj¹c¹
15-go lipca rocznicê zwyciêstwa Polski i ca³ej S³owiañszczyzny nad Krzy¿akami pod
Grunwaldem. Mo¿e w³adze
s¹dz¹, ¿e dawny krzy¿acki

PO¯EGNANIE

zabór polskiej ziemi nazbyt
przypomina obecny zabór
Polski przez Uniê Europejsk¹?! Mo¿e wspomnienie
Grunwaldu wzmog³oby w
Polsce patriotyzm i wolê walki z rujnuj¹c¹ nas Uni¹ Europejsk¹?!
Ostro¿nie by³a obchodzona 1-go sierpnia rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, aby nie uraziæ Niemców, którzy wprawdzie wtedy
torowali Polakom drogê na
drugi wiat, ale za to teraz toruj¹ nam drogê do ziemskie-
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Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.
P

rodukcja kabli jest jedn¹ z ostatnich dziedzin
polskiej gospodarki,
która funkcjonowa³a dobrze,
pomimo niekorzystnych warunków dzia³alnoci gospodarczej. Do tej pory obywalimy siê bez importu kabli,
gdy¿ posiadamy du¿e zasoby
surowców, zak³ady przetwarzaj¹ce mied i produkuj¹ce
kable. Jednym z nich jest zak³ad w O¿arowie. O¿arowska
Fabryka Kabli by³a w³asnoci¹ spó³ki gie³dowej Elek-

trim S.A.. Spó³ka ta znajduje siê od d³u¿szego czasu w
k³opotach finansowych.
Elektrim postanowi³ sprzedaæ zak³ad w O¿arowie. O
zakup stara³a siê firma Telefonika (w³asnoæ pana Cupia³a). Firma ta uzyska³a w
zesz³ym roku zgodê Urzêdu
Antymonopolowego na zakup
O¿arowa i w ten sposób uzyska³a kontrolê (faktyczny
monopol) nad wiêkszoci¹
produkcji kabli w Polsce. Zgoda by³a obwarowana warun-

kami takimi jak utrzymanie
produkcji i zatrudnienia, itd.
Po zakupie nowy w³aciciel
³ami¹c warunki zgody urzêdu postanowi³ zamkn¹æ dochodowy zak³ad, zwolniæ ludzi, a maszyny wywieæ (oficjalnie) do innych fabryk.
Pracownicy od kwietnia br.
blokuj¹ wywóz maszyn i maj¹tku zak³adu.
Uwa¿amy, ¿e dzia³ania firmy Telefonika s¹ elemen-
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Z SUWERENNOCI¥?

LIST OTWARTY DO DZIENNIKA
RZECZPOSPOLITA

W

dzienniku Rzeczpospolita, z dnia
20 - 21 lipca 2002
roku, przeczyta³em artyku³
pt. Po¿egnanie z suwerennoci¹ autorstwa prof. Wojciecha Sadurskiego. Nasunê³o
mi siê w zwi¹zku z tym parê
uwag, którymi chcia³bym siê
podzieliæ zarówno z p. prof.
Sadurskim, jak te¿ z Redakcj¹ oraz Czytelnikami. Dlaczego artyku³ znalaz³ swoje
miejsce w rubryce Debata?
Przecie¿ nawet kompletny
dyletant natychmiast spostrze¿e, ¿e na ³amach dziennika Rzeczpospolita nie odbywa siê ¿adna debata.
Wasz dziennik promuje polityczn¹ propagandê Unii Europejskiej.
Artyku³ p. prof. Sadurskiego jest esejem politycznym, którego cel jest oczywisty. W sposób w miarê elegancki (choæ obliczony na naiwnoæ i niewiedzê) poinformowaæ ma tych nielicznych
Polaków, jeszcze czytaj¹cych

w obecnej Polsce oficjaln¹
prasê w jêzyku polskim, ¿e
Rzeczpospolita Polska przesta³a byæ pañstwem prawa i
musz¹ siê z tym pogodziæ.
Nie podejmujê wiêc ¿adnej
dyskusji z polityczn¹ propagand¹ unijn¹ i oczywistymi
nonsensami (era suwerennoci minê³a), ale po prostu
przypominam p. prof. Sadurskiemu i Redakcji dziennika
Rzeczpospolita (kiedy planujecie Pañstwo zmieniæ tytu³, na przyk³ad na taki:
Rzesza Pospolita?), ¿e suwerennoæ jest to inaczej niepodleg³oæ, albo jeszcze inaczej niezale¿noæ, albo te¿
niepodzielne zwierzchnictwo
narodu nad terytorium jego
pañstwa.
Czy¿by na przyk³ad Izrael, Szwajcaria, Norwegia,
Stany Zjednoczone, Chiny
itd. te¿ przesta³y byæ suwerennymi pañstwami zgodnie
z tym co pisze p. prof. Sadurski?!
Dokoñczenie na stronie 3

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Antyamerykañska Letnia Ofensywa w Ardenach 2002
Marek G³ogoczowski

Z

pocz¹tkiem lipca br zosta³em zaproszony do
udzia³u w Szkole Letniej
dla Zielonych, Pokojowych i Alternatywnych Ruchów w Europie. Tê Szko³ê Letni¹ zorganizowa³a PCN, czyli Partia
Komunitarno-Narodowa Europy, a sponsorowa³a j¹ fundacja Jamahir Society z Wiednia, finansowana z op³at za
ropê, jakie uiszczaj¹ Europejczycy w Wielkiej Socjalistycz-

nej Libijsko-Arabskiej Republice Ludowej. Poniewa¿ sponsor zza Morza ródziemnego
jest doæ szczodry, wiêc na rzeczone, trzydniowe spotkanie
uda³o mi siê zabraæ z Polski kilkuosobow¹ ekipê, z PWN by³
jeszcze Gracjan Cimek z Gdañska, a z rewolucyjnego Szczecina uda³o siê ci¹gn¹æ samochodowy desant m³odych dzia³aczy klubu Niklot oraz Samoobrony.

Najwiêcej uczestników
przyby³o oczywicie z Belgii,
jako ¿e nasza kursokonferencja zosta³a zorganizowana w
m³odzie¿owym orodku wczasowo-szkoleniowym umiejscowionym w pociêtych malowniczymi w¹wozami lasach Ardenów, w okolicach Bastogne,
gdzie zosta³a stoczona jedna z
najzaciêtszych bitew koñcz¹cych II Wojnê wiatow¹.
Dokoñczenie na stronie 3
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go raju, jakim ma byæ rzekomo Unia Europejska.
Chwa³a tym, którzy walczyli
w Powstaniu Warszawskim z
Rzesz¹ niemieck¹! Chwa³a
te¿ tym, którzy teraz walcz¹
z Uni¹ Europejsk¹, która coraz bardziej przypomina kontynuacjê Rzeszy niemieckiej!
Mamy 15-go sierpnia jeszcze jedn¹ rocznicê  zwyciêstwa Polaków pod Warszaw¹
w wojnie polsko  bolszewickiej. Nikt nigdy nie nazwa³ jej
wojn¹ polsko  rosyjsk¹, bo
tak¹ nie by³a. Doranym celem tej wojny by³o niedopuszczenie do s³owiañskiego przymierza Polaków z Rosjanami.
Ostatecznym celem by³o
stworzenie antynarodowej
struktury europejskiej pod
przewodem skrajnie lewicowego skrzyd³a bolszewików z
Trockim na czele, dawnym
obywatelem USA o nazwisku
Lejb Bronstein.
To tylko na pozór dziwne,
¿e pomys³ Unii Europejskiej
rodzi³ siê w czasie I wojny
wiatowej u Trockiego, a w
czasie II wojny wiatowej u
Hitlera. Obaj bowiem d¹¿yli
do totalitarnego ujarzmiania
Narodów, a narzêdziem mia³a byæ Unia Europejska.
Stworzy³ j¹ w koñcu powojenny kanclerz Niemiec Adenauer przy pomocy USA.
Maj¹c takich patronów,
Unia Europejska mo¿e byæ
tylko i jest w istocie niebezpieczn¹ i chor¹ organizacj¹
imperialn¹. Jej najnowszym
wyczynem wobec Polski jest
zniszczenie Stoczni Szczeciñskiej i ca³ego przemys³u stoczniowego, a ostatnio Fabryki
Kabli w O¿arowie znanej z
doskona³ych wyrobów. Unijny mechanizm rabowania i
niszczenia jest bardzo prosty.
Minister Kaczmarek na polecenie unijnego mocodawcy
sprzeda³ za 1% wartoci Fabrykê Kabli aferzycie z Krakowa. Ten natychmiast
wstrzyma³ produkcjê, pozbawi³ pracowników pracy i zarobków, chce wywieæ maszyny i rzekomo w Krakowie rozpocz¹æ now¹ produkcjê. W
istocie jest to cz³owiek podstawiony, z zamiarem przekazania kapita³owi unijnemu
fabryki albo do zniszczenia
jako konkurencyjnej albo do
ponownego uruchomienia
produkcji dla wy³¹cznego zysku unijnego w³aciciela. Ale
pracownicy broni¹ swojego
zak³adu w ramach Ogólnopol-

skiego Komitetu Protestacyjnego.
Natomiast w Szczecinie 7go sierpnia br. stoczniowcy 
w obronie g³oduj¹cych pracownic nie otrzymuj¹cych od
pó³ roku zarobków  si³¹ wyrzucili z gabinetu prezesa
sprzedanych Niemcom Zak³a-

nas do pracy przymusowej,
odczuwa³em zagadkow¹ fascynacjê tym odleg³ym, nie
znanym mi krajem.
W ostatnich latach pozna³em spor¹ czêæ Polski i wielu Polaków. Przy tym jedno
zrozumia³em: standardy mylenia i postêpowania s¹ tu

spaæ z obecnego poziomu 25
- 30% wszystkich zatrudnionych do oko³o 5%, jak we
wszystkich porównywalnych
krajach unijnych. To oznacza³oby, ¿e sporód obecnych oko³o 4 milionów polskich rolników ponad 3 miliony musia³oby zrezygnowaæ z pracy, a

dów Przemys³u Odzie¿owego
Odra. Telewizja okrzyknê³a ich przestêpcami i nawo³ywa³a policjê do ich natychmiastowego aresztowania.
Tymczasem przestêpc¹ jest
wyrzucony przez stoczniowców prezes Zak³adów  Walu. Przestêpcami s¹ cz³onkowie jego Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz niemieccy w³aciciele. Bowiem nie p³acenie
pracownikom za wykonan¹
pracê i ich g³odzenie, jest
oszustwem i z³odziejstwem,
które musi byæ surowo karane.
Kiedy wreszcie Polacy wyst¹pi¹ masowo przeciwko
Unii Europejskiej? Czas najwy¿szy przeciwstawiæ siê
temu imperium z³a rabuj¹cemu i niszcz¹cemu Polskê i Polaków. Unia Europejska, pod
pozorem wprowadzenia w
Polsce dobrobytu, zabiera
nam wszystko, powoduj¹c
coraz wiêksz¹ nêdzê.
Graniczy to z cudem, ¿e
nawet niektórzy Niemcy odradzaj¹ nam Uniê Europejsk¹. Przys³any do Polski doradca Unii Europejskiej Carl
Beddermann mówi:
Od moich najm³odszych
lat dzieciñstwa, gdzie w pó³nocnej czêci Rzeszy, kiedy
s³ucha³em piewu mojej niañki Stanis³awy, przys³anej do

inne, ni¿ u nas. Polacy to uduchowiony naród. Przedmioty
materialne i ci¹g³e zajmowanie siê nimi nie odgrywaj¹ tu
tak wielkiej roli, jak u nas
To, co na Zachodzie pogardliwie jest nazywane polsk¹
gospodark¹, w rzeczywistoci jest po prostu panowaniem ducha nad materi¹
Tego poczucia mogê Polakom tylko pogratulowaæ.
Wci¹¿ przybieraj¹cy na sile
sceptycyzm unijny jest dla
mnie dowodem na antymaterialn¹, duchow¹ istotê polskiego narodu Dotyczy to
raczej wra¿enia zagro¿enia
istoty narodu wynikaj¹cego z
po³¹czenia z Uni¹, zagro¿enia
bêd¹cego efektem dopuszczenia w kraju do g³osu, dot¹d
wewnêtrznie nie akceptowanego, zachodniego materializmu i dekadencji
Czasem, obserwuj¹c wydarzenia w Polsce, przychodzi mi na myl pewna ezoteryczna przepowiednia mówi¹ca o tym, ¿e w Europie po
epoce romañskiej nastanie
epoka germañska, a nastêpnie s³owiañska, przynosz¹c
naszemu kontynentowi odnowê
W Brukseli mówi siê
otwarcie o tym, ¿e liczba zatrudnionych w polskim rolnictwie musi w przysz³oci

sporód oko³o 2 milionów gospodarstw rolnych pozosta³oby mo¿e 300  400 tysiêcy. Ze
wzglêdu na moj¹ wczeniej-

Numer 8 (37) Sierpieñ 2002 r.

sz¹ dzia³alnoæ w Ministerstwie Rolnictwa w Niemczech
wiem, ¿e liczby te s¹ realistyczne
Dziwi mnie wci¹¿, jak poma³u docieraj¹ do wiadomoci Polaków regu³y funkcjonowania Unii, chocia¿ mogli oni
ju¿ zebraæ wystarczaj¹ce dowiadczenia. Zaczê³o siê od

tego, ¿e warunkiem podpisania umowy o stowarzyszeniu
z Uni¹ sta³o siê zniesienie
przez Polskê wiêkszoci dawnych ce³ wprowadzonych
uprzednio jako obrona przeciwko dumpingowemu importowi. Zbyt pospieszna prywatyzacja zak³adów pañstwowych i wolny dop³yw zagranicznego kapita³u doprowadzi³y ju¿ teraz do nieprawdopodobnego, wrêcz szkodz¹cego interesom kraju, stanu.
G³ównym poszkodowanym
jest rolnictwo
Przemys³
spo¿ywczy i chemia rolnicza
jest ju¿ w rêkach obcokrajowców. Oni to czekaj¹ tylko na
znak, aby polskich rolników,
a raczej tê resztê, która po
nich za 10  20 lat pozostanie, zdegradowaæ do roli taniego dostawcy surowców
Komisja wykaza³a jednak
wystarczaj¹c¹ elastycznoæ i
mo¿liwoci, rozbudowuj¹c
system dop³at bezporednich,
jako przynêtê dla krajów 
kandydatów do Unii. Inaczej,
ni¿ w obecnych granicach UE,
ka¿dy ma tu co dostaæ, W
ten sposób nawet najdrobniejszy rolnik ma zostaæ przekonany do przyst¹pienia do
Unii. Za kilka lat system ten
jednak bêdzie dostosowany
do obecnie panuj¹cego systemu w Unii, co oznacza odebranie polskim gospodarstwom wiêkszoci wynegocjowanych obecnie dop³at

Niemiecki poeta i filozof
Jan Gotfryd Herder z Mor¹ga zaobserwowa³ ju¿ w XIX
wieku, ¿e cierpliwoæ S³owian
koñczy siê, gdy przeszkodzi
siê im uprawiaæ ich ziemiê.
Pomimo, ¿e w obecnych czasach sytuacja wygl¹da inaczej, wierzê, ¿e Polska oprze
Dokoñczenie na stronie 3
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Oprócz Belgów doæ liczni byli
Francuzi z ugrupowania Ruch
na rzecz Demokracji Bezporedniej, by³ tak¿e przedstawiciel angielskiej Socjalistycznej
Partii Pracy, a tak¿e gocie z
Niemiec, S³owacji oraz Wêgier.
Zaproszeni dzia³acze Proletarskej Gazety z Rosji oraz
S³owiañskiej Partii Ukrainy
nie dostali na czas wiz do Europy, a przedstawiciela irlandzkiej Sinn Fein, który ponoæ te¿ by³ z nami, nie uda³o
siê nam zdekonspirowaæ (w
przeciwieñstwie do niemieckiej
sympatyczki Izraela, oraz antykomunistki rumuñskiej z
Kanady). Byli tak¿e uczestnicy spoza Wielkiej Europy: oczywicie przedstawiciele Jamahir Society z Libii oraz Palestyny, a tak¿e ciemnoskórzy
komunici z Czadu, z których
jeden zaczepi³ mnie po... rosyjsku, jako ¿e kiedy studiowa³
biologiê w Charkowie.
Tematem naszej konferencji by³o oczywicie zderzenie
cywilizacji, zapocz¹tkowane
pozornie samobójczym, lotniczym atakiem na wie¿e WTC
w Nowym Yorku i kontynuowane, poprzez odwetowy 
tak¿e lotniczy  atak USA na
Afganistan. Ten niedawny

atak by³ w istocie preludium
do uchwycenia przez Jankesów za serce (Heartland)
Euroazji, w celu uzyskania
militarnej kontroli nad ca³ym
praktycznie wiatem. Z ciekawszych wyst¹pieñ warto
odnotowaæ obszerny referat
starszego ju¿ wiekiem profesora Edgarda André z Belgii, ideowo zwi¹zanego z francuskim
filozofem Rogerem Garaudy.
André zauwa¿y³, ¿e w obecnej
chwili agresywny amerykañski imperializm w sposób bezwzglêdny usi³uje podporz¹dkowaæ sobie wszystkie narody,
oraz wszystkie kultury wiata
 przy czym robi to po chamsku, gwa³c¹c  jak to by³o w
wypadku napaci na Jugos³awiê  wszystkie konwencje
miêdzynarodowe. Na podstawie takiej oceny polityki USA,
pamiêtaj¹cy jeszcze czasy francuskiego Ruchu Oporu, profesor André stwierdzi³, i¿ By
walczyæ przeciw temu nowemu
barbarzyñstwu, koniecznym
jest wytworzenie wiadomoci
g³ównego wroga. Pod pewnymi bowiem wzglêdami znajdujemy siê w sytuacji analogicznej do tej w czasie okupacji,
kiedy to podzia³y miêdzy prawic¹ i lewic¹, które mia³y

g³êbokie znaczenie w XIX i XX
wieku, sta³y siê drugorzêdne
wobec nowego podzia³u: na kolaborantów i na Ruch Oporu.
(...) Wspólna walka przeciw
bezrobociu, nierównociom
spo³ecznym, likwidacji przedsiêbiorstw, oraz o dekolonizacjê kraju nie mo¿e byæ prowadzona bez walki z amerykañskimi instytucjami oraz amerykañskimi korporacjami  tak
jak wczorajszy Ruch Oporu by³
ca³kowicie zwi¹zany z walk¹
z podporz¹dkowaniem ekonomicznym Francji wymaganiom okupanta.
Odnonie wydarzeñ 11
wrzenia, Edgard André przytoczy³ prawie nie znan¹ publicznoci opiniê oko³o dwustu
amerykañskich pilotów linii
cywilnych oraz wojskowych,
którzy siê zebrali wkrótce po
tym wydarzeniu. Ich zdaniem
W ramach badañ nad metodami walki z porwaniami samolotów, Stany Zjednoczone
opracowa³y technikê, która
potrafi sparali¿owaæ plan lotu
samolotów liniowych i przej¹æ
nad nimi z zewn¹trz kontrolê,
czy to po to aby je zniszczyæ czy
te¿ aby narzuciæ im inny przebieg trasy. Nie by³o zatem potrzeby wykorzystania do tego
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siê w decyduj¹cym momencie
polityce rolnej Unii i nie pozwoli na to, aby Unia dokona³a tego, czego nie uda³o siê
osi¹gn¹æ gospodarce komunistycznej w ci¹gu 45 lat, czyli
zniszczenia wsi polskiej.
Mo¿e przychyln¹ postawê
Niemca spowodowa³a polska
niewolnica Stanis³awa, która
piewa³a mu w dzieciñstwie
do snu s³owiañskie pieni? W
ka¿dym razie nawo³uje on do
krytyki Unii Europejskiej i
mówi, ¿e by³oby dobrze je¿eli do³¹czy³aby do tego ju¿ od
dawna konieczna debata na
temat zachodniej dekadencji
i materializmu, która otworzy³aby bramy na zachód s³owiañskiej mentalnoci 
My za zamknijmy przed
Uni¹ Europejsk¹ bramy na
wschód! To na ¿¹danie Unii
ogranicza siê w Polsce produkcjê zbo¿a i zmniejsza mo¿liwoæ jego skupu. Doprowadza to przed elewatorami do

gigantycznych kolejek rolników, którzy trac¹ czas i ponosz¹ wielkie straty materialne.
Szkodliwe wtr¹canie siê
Zachodu w polskie sprawy
czyni szczególne spustoszenie
w si³ach zbrojnych. Zmniejszenie Wojska Polskiego do
150 tysiêcy ¿o³nierzy, zlikwidowanie wiêkszoci szkó³ oficerskich i ponad 70 garnizonów, ograniczenie liczby genera³ów do 100 osób, usuniêcie z wojska 50% oficerów,
obsadzanie stanowisk dowódczych obcokrajowcami, s³abe
wynagradzanie kadry zawodowej, panoszenie siê w
Szczecinie niemieckich i duñskich ¿o³nierzy natowskich
przy ci¹g³ym zmniejszaniu w
tym miecie liczby ¿o³nierzy
polskich  oto niebezpieczeñstwo, jakie niesie Polsce
NATO i Unia Europejska.
Przeciwko takiej skandalicznej sytuacji zaprotestowa³
pu³kownik Ryszard Chwa-
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stek  dowódca 12 Dywizji
Zmechanizowanej w Szczecinie. Ratuje on honor polskich
oficerów, którzy w wiêkszoci
nie reaguj¹ na niszczenie
Wojska Polskiego, Narodu i
Pañstwa Polskiego. Pu³kownik Chwastek zosta³ zwolniony, a powinien byæ mianowany genera³em. W³anie tacy
jak on, tacy polscy genera³owie powinni kierowaæ Wojskiem Polskim, a nie nieudacznicy i zdrajcy.
Jeli mamy robotników
nie pozwalaj¹cych sprzedawaæ obcemu kapita³owi polskich fabryk, jeli mamy rolników nie pozwalaj¹cych
sprzedawaæ obcokrajowcom
polskiej ziemi, jeli mamy oficerów nie pozwalaj¹cych niszczyæ Wojska Polskiego, to
jeszcze Polska nie zginê³a,
jeszcze siê obroni.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

celu pirata, który mia³by
przej¹æ kontrolê nad samolotem w trakcie porwania.
Wszystko to (co nam pokazano
w telewizji) by³o rozegrane
wed³ug scenariusza narzuconego przez steruj¹cy zdalnie ca³ym tym zajciem samolot
AWACS.. (O technicznej mo¿liwoci elektronicznego przechwytywania wielkich samolotów i zamiany ich w lataj¹ce
bomby pisa³em ju¿ pod koniec
wrzenia 2001, w artykule
NEW AMERICAN FRONTIER, dostêpnym w witrynie
www.2net.co.yu/apis, w rubryce geopolityka-svet.)
W opinii rzeczonych pilotów
amerykañskich, ca³e zajcie 11
wrzenia by³o spiskiem zorganizowanym na najwy¿szym
szczeblu rz¹du, dowództwa
armii oraz aparatu bezpieczeñstwa USA. To Zderzenie Cy-

PO¯EGNANIE

wilizacji uzyska³o te¿ sw¹
oprawê propagandow¹, o czym
z kolei ja mówi³em w referacie
K³amstwo oraz idiotyzm
jako symbol Amerykañskich Wartoci. Referat mój
by³ polemik¹ z Listem otwartym, opublikowanym w g³ównych mediach Zachodu (w Polsce przez Rzeczypospolit¹ z
30 marca br.) podpisanym
przez 60 prominentnych intelektualistów amerykañskich 
w tym Samuela Huntingtona,
Franisa Fukuyamê oraz Michela Novaka  wzywaj¹cych
otwarcie do wiêtej wojny z
cywilizacj¹ islamu. Podstaw¹
do tej sprawiedliwej wojny
mia³by byæ fakt, ¿e islamici 11
wrzenia pogwa³cili jedn¹ z
podstawowych Wartoci Amerykañskich, któr¹ autorzy Listu otwartego zdefiniowali 
ju¿ w Preambule swego pisma do publicznoci Zachodniego wiata  w nastêpuj¹cy
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Z SUWERENNOCI¥?

LIST OTWARTY DO DZIENNIKA
RZECZPOSPOLITA
Dokoñczenie ze strony 1
Suwerennoæ zawarowana
by³a oczywicie w Konstytucji i pierwszym podstawowym
obywatelskim obowi¹zkiem
ka¿dego pos³a i senatora (nie
mówi¹c o politykach i szarych
obywatelach) Rzeczypospolitej Polskiej by³o broniæ tej
zasady konstytucyjnej, bez
wzglêdu na najprzeró¿niejsze
przekonania polityczne.
Skoro jednak ani pos³owie
ani politycy w Polsce 1989 2002 nie odró¿niaj¹ zasad
konstytucyjnych od politycznej zmiennoci i ró¿norodnoci, ich niewiedza wykorzystana zosta³a przez tych, którzy pragn¹ prowadziæ na terenie by³ej Polski - i to w warunkach niczym nie skrêpowanych - swoje w³asne interesy diametralnie ró¿ne od
interesów Pañstwa Polskiego
i polskiego narodu.
Suwerenem w Rzeczypospolitej by³ naród. Skoro naród nie zadba³ o to, by jego
demokratyczni przedstawiciele bronili zasad konstytucyjnych, suwerennoæ narodu
polskiego nad terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oddana zosta³a obcym instytucjom.
Suwerennoæ jednak nie
zniknê³a. Dalej jest suwerennoci¹. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e

niepodzielne zwierzchnictwo
nad by³ym terytorium Rzeczypospolitej (a jeli siê uda
to i nad ca³ym kontynentem
europejskim) sprawowaæ
bêd¹ urzêdnicy UE, a dok³adniej Bank Centralny we
Frankfurcie, za porednictwem pieni¹dza euro czyli nie
demokracja, ale jej uzurpatorzy.
Nie oddalimy suwerennoci w czêci, jak to siê
miesznie pisze i mówi, naladuj¹c ró¿ne osoby niedouczone, ale w ca³oci, albowiem suwerennoæ jest niepodzielna jak punkt w geometrii, na co zwrócono uwagê ju¿
dawno temu.
Po wcieleniu do UE bêdziemy w 100% atrap¹, na
której ka¿dy wypisze co zechce, na przyk³ad: Rzeczpospolita Polska albo region
Unii Europejskiej, albo 
wschodnie landy niemieckie,
albo Ksiêstwo Bambuko itd.
Nie mam z³udzeñ co do
tego, ¿e mój g³os opublikowany zostanie na ³amach Waszego pisma w rubryce Debata. Niemniej jednak list
podpisujê i wysy³am - zarówno do Waszej Redakcji jak i
do paru innych. Podajê mój
adres do wiadomoci Redakcji.
dr Jerzy Wieluñski
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Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.
Dokoñczenie ze strony 1
tem szerszej akcji maj¹cej na
celu likwidacje ca³ej bran¿y,
stopniow¹ likwidacje ca³ej
produkcji kabli w Polsce w
myl od lat wprowadzanej w
¿ycie zasady: zlikwidowaæ,
zaoraæ ich zak³ady, by musieli kupowaæ nasze zagraniczne wyroby. Efekt takich
dzia³añ jest oczywisty: bezrobocie i zubo¿enie ogó³u.
Wywiad z Przewodnicz¹cym
Komitetu Strajkowego w Fabryce Kabli w O¿arowie 
S³awomirem Gzikiem w dniu
5 sierpnia br.
Wspólnota; Od razu widaæ, ¿e co tu dzisiaj szczególnego siê dzieje ?
S³awomir Gzik: To taki drobny incydent, próbowano wywieæ z fabryki pud³o z dokumentami, ale po to tu jestemy w³anie, ¿eby takim rzeczom zapobiec.
W.; Jakie s¹ Wasze plany, co zamierzacie w najbli¿szym czasie?
S.G.: Jutro spotykamy siê z
ministrem Lenym i zarz¹dem Telefoniki, przedstawimy list intencyjny kupna firmy, no i zobaczymy jaka bêdzie reakcja zarz¹du. Po pi¹tkowej manifestacji, która odby³a siê w Warszawie przed
Urzêdem Rady Ministrów
przy wspó³udziale OKP, którego jestem cz³onkiem prezydium, przyjecha³o sporo ludzi
z 64 zak³adów, ¿eby nas wesprzeæ. Miejmy nadziejê, ¿e to
równie¿ bêdzie mia³o wp³yw
na decyzjê zarz¹du.
W: Media stara³y siê tê
akcjê pod URM - em pomniejszyæ, jak pan ocenia
ile by³o osób?
S.G.: Oko³o 1500 osób z 64
zak³adów.
W.: Czy te zak³ady s¹ w
podobnej sytuacji jak wasza ?
S.G.: Tak jest, cz³onkami
OKP s¹ zak³ady, które albo
ju¿ s¹ w kiepskiej kondycji
finansowej, albo za chwilê
bêd¹ lub czuj¹ ¿e co siê dzieje nie tak. Boj¹ siê o swoj¹
przysz³oæ, krótko mówi¹c.
W.: Podobno wasz zak³ad jest unikalny, czy
mo¿e pan objaniæ na
czym polega jego unikalnoæ?
S.G.: Unikalna jest raczej
sytuacja tego zak³adu, bo to
by³a wietna firma, w doskona³ej kondycji finansowej,
przynosz¹ca zyski. I nagle

W.: Kogo on reprezentuje, kto za nim stoi?
S.G.: Na pewno nie reprezentuje tylko siebie. Jakich panów przemys³owców. Kogo dok³adnie, trudno powiedzieæ.

w³aciciel stwierdzi³, ¿e t¹ firmê zamknie, poniewa¿ chce
zlikwidowaæ konkurencjê.
Taki jest powód rzeczywisty,
natomiast oficjalny jest taki,
¿e to jest kiepska firma, co
oczywicie jest bzdur¹. Firma
jest znakomita, wszyscy tu
efektywnie pracowali.
W.: I s¹dzi pan, ¿e gdyby
teraz wznowiæ produkcjê
nie by³oby ¿adnych problemów?
S.G.: Zawsze by³by jaki problem bo przecie¿ ta firma stoi
ju¿ trzy i pó³ miesi¹ca, natomiast ci¹gle s¹ jeszcze szanse,
¿eby odzyskaæ rynki zbytu,
¿eby ta firma przynosi³a zyski
nam wszystkim, którzy chc¹
mieæ z niej jaki po¿ytek.

ne w innych krajach i s¹ na
nie zamówienia, a my obserwujemy, ¿e stoczniê siê
zamyka. Co pan o tym s¹dzi, dlaczego siê zamyka
dobre zak³ady w Polsce?
S.G.: To jest trend, który wytworzy³ siê w Polsce, mo¿na
powiedzieæ od lat dwunastu.
Nasza gospodarka, nawet w
stanie w jakim by³a w 1989
roku, by³a znacznie lepsza ni¿
obecnie. To ca³e nasze dojcie
do Unii (bo to siê z tym przecie¿ wi¹¿e) skoñczy siê tym, ¿e
to bêdzie intratna rzecz dla 5
tysiêcy ludzi z jakiej tam partii, która bêdzie sprawowaæ
w³adzê, czy to bêdzie prawa,
lewa czy jakakolwiek inna
strona. Natomiast dla tych

S.G.: Poparcie mamy wszystkich rozs¹dnych ludzi, którzy
patrz¹ na ten wiat nie przez
pryzmat pieniêdzy, tylko przez
pryzmat cz³owieka. Ten wiat
sta³ siê w tej chwili nie dla ludzi, tylko dla pieniêdzy w³anie. I tak jak mówi³em, ci którzy nie patrz¹ przez pryzmat
pieniêdzy trzymaj¹ nasz¹ stronê. Bo to jest z³odziejskie przejêcie firmy, mówi¹c wprost i my
na to nie pozwolimy. Mówi³em
o tym w pi¹tek przed URMem.
Do tej firmy wejdziemy albo
my, albo nikt.
W.: Czyli jestecie zdeterminowani nie ust¹piæ?
S.G.: Absolutnie. Nie odejdziemy st¹d do samego koñca. Tyle
ile trzeba, bêdziemy tutaj staæ.

W.: To znaczy mielicie
eksport na zachód i na
wschód?
S.G.: Tak, oczywicie np. du¿y
do W. Brytanii, do Niemiec,
oko³o 30% produkcji.
W.: No i co z kontrahentami, jak oni siê teraz zachowuj¹, nie oczekuj¹ na
towar od was?
S.G.: Pewnie bior¹ kable gdzie
indziej, bo przecie¿ nie mo¿e
byæ pustki, handel musi byæ,
ale jest jeszcze czas, ¿eby odzyskaæ rynki. Nasze kable zawsze cieszy³y siê znakomit¹
renom¹. Jest bardzo dobra jakoæ tych kabli, posiadamy
wszystkie certyfikaty jakie s¹
potrzebne i tak jest dalej, to
wszystko jeszcze mamy.
W.: Niejedna firma w Polsce ma podobne problemy.
S³ysza³am w radio wypowied p. Szlanty, który
twierdzi³, ¿e stocznia szczeciñska buduje wspania³e
statki, ¿e s¹ wysoko cenio-

wszystkich szarych ludzi, no to
bêdzie klêska.
W.: To co oni bêd¹ robiæ,
co siê wam na przyk³ad
proponuje?
S.G.: Nam siê nie proponuje
nic. Nam siê proponuje, ¿ebymy sobie st¹d odeszli, ¿ebymy wziêli pieni¹dze, które
nam siê nale¿¹, bo tak przewiduje kodeks pracy i won. Nie
proponuje nam siê absolutnie
nic.
W.: Widzê tu wród pracowników sporo m³odych
ludzi, przed nimi jeszcze
kawa³ ¿ycia.
S.G.: No w³anie, dlatego tu
jestemy 106 dzieñ, ¿eby wróciæ tam do pracy i robiæ to, co
robilimy do tej pory, robi¹c po
prostu dobre kable. Z tego
mamy zamiar dalej ¿yæ.
W.: Jakie macie poparcie,
czy docieraj¹ do was jakie
g³osy o solidaryzowaniu siê
z wasz¹ akcj¹?

W.: A czy jakie akcje si³owe by³y wobec was podejmowane?
S.G.: By³y próby takich akcji,
by³y prowokacje wszelkiego
typu, np. firmy, która przedtem
ochrania³a obiekt i zosta³a
wyrzucona o trzeciej w nocy.
Ale od jakiego czasu sytuacja
siê ustabilizowa³a i takich prowokacji nie ma. Poza takimi
drobnymi incydentami, który
teraz mia³ miejsce tzn. próba
wywiezienia pude³ka dokumentów.
W.: A czy nie szykuje siê
jaki fortel, ¿eby was st¹d
wykurzyæ?
S.G.: Gdyby to mia³o siê zdarzyæ, pewnie by siê zdarzy³o na
samym pocz¹tku. Natomiast w
zwi¹zku z tym, ¿e ten cz³owiek,
który nam robi tak¹ pod³oæ
nie jest bynajmniej czysty, na
pewno nie zdobêdzie siê na to
i nikt go nie poprze w rozwi¹zaniach si³owych. Chodzi oczywicie o pana Cupia³a.
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Do rozmowy w³¹cza siê pan
Stanis³aw Go³êbiowski z komitetu strajkowego
W.: Czy pan chcia³by dorzuciæ jeszcze jakie informacje Czy liczycie na to, ¿e
zachowacie solidarnoæ, ¿e
nikt nie da siê przekupiæ?
St. Go³êbiowski: Wiêkszoæ
pracowników po prostu wierzy
w akcjê. Zdaj¹ sobie sprawê,
¿e nie znajd¹ w tej chwili ¿adnej pracy. Pracodawcy chc¹
np. zatrudniaæ sprz¹taczkê,
która posiada dwa jêzyki,
wykszta³cenie wy¿sze i ¿eby
mia³a co najwy¿ej 35 lat.
W.: Czyli nie maj¹ wyboru, wóz albo przewóz?
St. Go³êbiowski: To s¹ bardzo
specyficzne zawody, to jest
bran¿a kablowa. Najbli¿sze
wytwórnie to Bydgoszcz,
Szczecin, Kraków. A z tym
zak³adem tutaj, to jest precedens. Firma, która przynosi
zyski, zak³ad najlepszy z
trzech w spó³ce, posiadaj¹cy
najwiêksz¹ rentownoæ po
prostu siê zamyka. Firma,
która posiada wszystkie certyfikaty, systemy jakoci,
systemy rodowiskowe, bhpowskie, przygotowane przez
angielsk¹ firmê certyfikuj¹c¹. Jakoæ siê wypracowuje
latami i klienci s¹ z naszych
kabli zadowoleni.
S.G.: Chcemy uruchomiæ firmê i wróciæ do pracy bez
udzia³u finansowego rz¹du.
Myli siê pojêcia, ¿e jak kto
protestuje to od razu chce
pomocy rz¹du, my natomiast
nie chcemy ¿adnych pieniêdzy. Firma sobie poradzi, chodzi nam tylko o zmianê decyzji o likwidacji firmy.
W.: Czy wyczuwacie, ¿e
macie jaki sojuszników
we w³adzach?
S.G.: W obecnych w³adzach,
nie. Jeli chodzi o oficjalne
osoby to jest tylko dwóch pos³ów  Janowski i Zawisza,
którzy staj¹ po naszej stronie.
To s¹ jedyni, którzy próbuj¹
nam pomóc. Byæ mo¿e s¹ inni,
którzy maj¹ dla nas sympatiê, ale po prostu nie wyra¿aj¹ tego oficjalnie.
W.: Czy jest teraz w kraju wiêcej zak³adów, które
w podobny sposób jak
wasz walcz¹ o swoj¹ pozycjê?
S.G.: Takich jak nasz nie ma.
Stalimy siê ju¿ symbolem w
kraju. Sto szeæ dni, dzieñ i noc
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jestemy na terenie zak³adu.
¯eby inni wziêli z nas przyk³ad
potrzebny nam jest sukces, ¿e
warto taki protest robiæ, ¿e
warto z tym ba³aganem jaki
jest walczyæ. Nasz zak³ad to
jest ewenement, o którym milczy prasa, media. Zamyka siê
doskona³¹ firmê, która wietnie prosperuje - sprzedaje, zarabia, ale przychodzi, mówi¹c
krótko z³odziej i chce j¹ zamkn¹æ. A politycy nie maj¹
woli, ¿eby to zmieniæ.
W.: A w czyjej gestii jest
decyzja?
S.G.:W rêku premiera. Uchyliæ decyzjê Urzêdu Antymonopolowego mo¿e tylko premier.
Tak siê sk³ada, ¿e ta decyzja
jest zgodna z obecnym prawem, ale nie jest s³uszna. S¹
dwie opcje decyzji: jedna mo¿e
byæ taka jak jest teraz, a druga mo¿e byæ zupe³nie odwrotna. Urz¹d Antymonopolowy
opiera siê na prawie europejskim. Tu przecie¿ nie ma ¿adnego monopolu. To s¹ bzdury
przecie¿. Na takich bzdurach
opiera siê gospodarka polska i
dlatego tak jest.
W.: A jak pan s¹dzi co powinno siê zrobiæ, ¿eby to
prze³amaæ?
S.G.: Myli pani u nas, czy w
ogóle?
W.:U nas, w kraju, w Polsce.

S.G.: U nas, to ja mylê w fabryce kabli.
W.: No to zacznijmy od
was. Chcecie obroniæ fabrykê, ale nie jestecie na
wyspie.

W.: Czyli tak jakby ludzie
nie byli wa¿ni, tylko wa¿ne co? rz¹d, urzêdnicy?
S.G.: Ludzie zostali uprzedmiotowieni. S¹ przedmiotem w
robieniu pieniêdzy przez ta-

krakowski. Telefonikê za³o¿y³o 3 ludzi: Ziêtek, Urban i
Cupia³. Tego Urbana i Ziêtka
ju¿ nie ma, on kupi³ ich udzia³y po jaki przekrêtach. W
zwi¹zku z tym, ¿e to powsta³

S.G.: Jeli chodzi o fabrykê, to
my ju¿ wiemy jak, a jeli chodzi o ca³oæ, to przede wszystkim trzeba siê zaj¹æ ludmi,
którzy tu pracuj¹, którzy ¿yj¹
w Polsce, a nie tylko tym, ¿e
za dwa lata mamy wejæ do
Unii Europejskiej i co zrobiæ,
¿eby do tej unii wejæ.

kich np. jak Cupia³, który w
ci¹gu 6 lat dorobi³ siê maj¹tku
wartego 2,5 miliarda z³otych.
W.:A kim on jest jeli chodzi o zawód o pozycjê?
S.G.: Podobno by³ magazynierem kiedy w jakiej fabryce.
W ogóle jest to stary cinkciarz

zak³ad pracy chronionej Cupia³ uzyska³ wszelkie ulgi, które w tych zak³adach by³y i s¹.
Mo¿na by³o robiæ nieprawdopodobne historie, ¿eby zarobiæ
pieni¹dze, wyrwaæ pañstwu i
on to po prostu robi³ np. 70
milionów ulgi przyzna³ mu

Antyamerykañska Letnia Ofensywa w Ardenach 2002
Marek G³ogoczowski
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sposób Zabijanie w imieniu
Boga jest sprzeczne z wiar¹ w Boga i jest najwiêkszym zaprzeczeniem uniwersalizmu wiary religijnej.
W kontekcie tego wyznania wiary pozwoli³em sobie
zauwa¿yæ, ¿e odwo³uj¹cy siê do
koncepcji wojny sprawiedliwej w. Augustyna  a zatem
do tak zwanych judeochrzecijañskich koncepcji wojny 
autorzy zachowali siê dok³adnie tak jak ci staro¿ytni ¿ydowscy faryzeusze opisani w
Ewangeliach, którzy dostrzegaj¹ komara a po³ykaj¹ wielb³¹da. Przecie¿ to w³anie nasza, judeochrzecijañska cy-

wilizacja oparta jest bez reszty na idei zabijania w imieniu Boga. Najlepszych przyk³adów takiego postêpowania
dostarczali kolejno Krzy¿owcy,
Krzy¿acy oraz Konkwistadorzy. Jak to przypomina Roger
Garaudy, anglosascy kolonizatorzy Ameryki Pó³nocnej bez
reszty oparli siê w swym ludobójczym postêpowaniu wobec
Indian na biblijnej recepcie na
podbój Ziemi Obiecanej. W tym
kontekcie wci¹¿ ¿ywotnej,
amerykañskiej religijnej popkultury, przytoczy³em uczestnikom znany cytat z Pisma
wiêtego, w którym nasz Bóg
otwarcie wzywa do mordu w
swym imieniu: Tak mówi
Pan, Bóg Izraela: Przypaszcie
ka¿dy swój miecz do boku!

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Przejdcie tam i z powrotem od
bramy do bramy w obozie i
zabijajcie ka¿dego, czy to brat,
czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili wed³ug
rozkazu Moj¿esza i pad³o w
tym dniu z ludu oko³o trzech
tysiêcy mê¿ów. Potem rzek³
Moj¿esz: Wycie dzi wywiêcili siebie samych do s³u¿by dla
Pana, gdy¿ nikt z was nie zawaha³ siê wyst¹piæ przeciwko
synowi czy bratu swemu. Niech
wiêc udzieli wam dzi b³ogos³awieñstwa. (II Moj. 32, 2729)
Tak siê z³o¿y³o, ¿e 11 wrzenia ubieg³ego roku Niewidzialni Organizatorzy zabili w
wie¿ach wiatowego Centrum
Handlu te¿ oko³o (oficjalnie)
trzech tysiêcy swych blinich.

Co wiêcej, jak przypomnia³ to
Edgard André, nowojorskie
wie¿e WTC by³y symbolem komercyjnego panowania USA
nad wiatem. Te nowoczesne
budowle by³y zatem symbolem
kultu Z³otego cielca, którego
krwawe zniszczenie przez staro¿ytnych, moj¿eszowych lewitów sta³o siê ofiar¹ za³o¿ycielsk¹ b³ogos³awionego przez
Boga Izraela, ruszaj¹cego na
podbój Ziemi Obiecanej. Podobnie jak obecnie, po z³o¿eniu
odpowiednio krwawej oraz
hucznej, ofiary za³o¿ycielskiej 11 wrzenia, nowoczeni
lewici (patrz wyprodukowany przez ich 60 rzeczników
prasowych List otwarty) popchnêli kontrolowane przez
nich ludy na podbój Euroazji.

naczelnik Urzêdu Skarbowego, który to urz¹d miesi³ siê za
p³otem jego firmy. Wszystko to
zwyk³e z³odziejstwo, wszyscy o
tym wiedz¹ i jako nikt siê nie
chce tym zaj¹æ. Sytuacja jest
jak z wiêkszoci¹ polskich biznesmenów. Pytanie jest nie czy,
ale kiedy bêd¹ siedzieæ.
W. Jaki mo¿e byæ dalszy
rozwój sytuacji?
S.G.: Jak tak dalej pójdzie, za
2 3 lata kolejna ga³¹ przemys³u w Polsce przestanie istnieæ. O tym mówimy te¿ w
ministerstwie. W tej chwili ju¿
sprowadzamy mnóstwo kabli
z Francji, bo udzia³y w Telekomunikacji Polskiej ma równie¿
Alcatel Francja. TPSA siê
ponoæ prywatyzuje a bierze
j¹ francuska firma pañstwowa.
Czysta bzdura. Czyste ¿y³owanie polskiej gospodarki. Je¿eli
nikt temu nie przeszkodzi kolejna ga³¹ gospodarki zacznie
le¿eæ. Coraz mniej ludzi ma
coraz wiêcej pieniêdzy. Wiêkszoæ ludzi o tym wie i co z tego.
Ludzie jeszcze pi¹, bo nie dotknê³o ich to bezporednio.
Uwa¿aj¹, ¿e gdzie tam, jaki
O¿arów a oni siê ostoj¹. Jak
nie poczuj¹ sami, to nie zaczn¹ siê broniæ.
W. Jestemy pe³ni podziwu dla waszej wytrwa³oci.
S.G.: Dla tych, którzy mogliby nam pomóc to jest powód
do wstydu, jak mo¿na trzymaæ tak ludzi. Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.
Wywiad przeprowadzi³a
red. Barbara Krygier

Kiedy zatem mo¿emy oczekiwaæ koñca historii naszego (to
znaczy, ich) Pañstwa bo¿ego?
O tym nies³awnym koñcu b³ogos³awionej przez Boga Cywilizacji Po(d)stêpu Biblia oczywicie milczy, ale za to opisa³
go w szczegó³ach judeorzymski
pisarz Józef Flawiusz.
Przy okazji pobytu w Ardenach zwiedzalimy w miasteczku Bastogne mauzoleum
powiêcone niemiecko-amerykañskiej bitwie w tym rejonie
na prze³omie roku 1944/45, z
której to opresji wyratowa³
Amerykanów dopiero Stalin
rozpoczynaj¹c, na probê
Churchilla, o 9 dni wczeniej
styczniow¹ ofensywê na Froncie Wschodnim. G³ówny organizator naszego spotkania,
o¿eniony z Rosjank¹ z Rygi
Belg Luc Michel, przy okazji
zwiedzania tego mauzoleum
amerykañskiej chwa³y broni,

Dokoñczenie na stronie 7
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4 lutego 2002 r.,
w ramach naszychBiuletynów Afgañskich, opublikowalimy poni¿szy komentarz: W
sprawie listów z w¹glikiem podejrzane nie jest to, co Amerykanie robi¹, ale czego nie
robi¹. A dok³adniej to, ¿e od
kilku tygodni nie robi¹ nic,
aby wykryæ sprawców (na
terenie Afganistanu). Skoro
nic nie robi¹ by ich wykryæ,
to znaczy, ¿e chyba ich znaj¹. Skoro ich znaj¹, a nie
ujawniaj¹, znaczy to, ¿e to¿samoæ sprawców (sprawcy)
by³aby dla nich w jaki sposób kompromituj¹ca. Wirtualna Wandea podejrzewa, ¿e
jest to Amerykanin nie posiadaj¹cy ¿adnych powi¹zañ z
Baz¹.
Sposób dzia³ania w¹glikowego terrorysty wyranie
wskazuje na to, ¿e wywodzi
siê z europejskiej kultury
prawnej. Na celownik bierze
jednostki odpowiedzialne za
kszta³t polityki zagranicznej
USA. Natomiast Baza, rozumuj¹c w sposób w³aciwy dla
islamu, atakuje cale spo³ecznoci, opieraj¹c siê na zasadzie odpowiedzialnoci zbiorowej. Gdyby wiec w¹glikiem
dysponowa³ bin Laden, ata-

kowa³by du¿e skupiska ludnoci, a nie pojedynczych polityków.
Jeliby ujawniono, ¿e
sprawca jest Amerykanin, w
istotnym stopniu zachwia³oby to poparciem spo³ecznym
dla wojny z Arabami, poparciu wywodz¹cym siê ze strachu przed bio-terroryzmem.
Tymczasem 3-4 sierpnia
2002 Gazeta Wyborcza opublikowa³a poni¿sz¹ korespondencjê z Waszyngtonu:
48-letni ekspert w sprawach
broni biologicznej mo¿e byæ
autorem ataku biologicznego, który jesieni¹ zesz³ego
roku parali¿owa³ wschodnie
wybrze¿e USA. FBI od
czwartku przeszukuje mieszkanie Stevena Hatfilla na
przedmieciach Waszyngtonu. Choæ nie jest on oficjalnie podejrzany, wiele wskazuje na to, i¿ nied³ugo zostanie aresztowany i oskar¿ony
o najpowa¿niejszy w historii
atak biologiczny na terytorium USA.
Hatfill od wielu lat pracowa³ w wojskowych orodkach
badawczych, gdzie zajmowa³
siê badaniami nad chorobami zakanymi. Jego mieszkanie znajduje siê dos³ownie za
p³otem najwiêkszego labora-

torium wojskowego w Fort
Detrick. Steven Hatfill pracowa³ w laboratorium do
sierpnia 2000 r., potem przeniós³ siê do prywatnej firmy
prowadz¹cej badania na zlecenie Pentagonu. Zosta³ z
niej zwolniony rok póniej,
gdy w nieujawnionych na
razie okolicznociach Pentagon odebra³ mu licencje dopuszczaj¹c¹ do tajemnic pañstwowych.
Rozes³ane do mediów i
kongresmanów listy zawiera³y siln¹ odmianê w¹glika,
który zosta³ skradziony w³anie z Fort Detrick. W efekcie zmar³o piêæ osób: edytor
z Florydy, dwaj listonosze z
Waszyngtonu oraz dwie przypadkowe ofiary w Nowym
Jorku i ma³ej wsi w Connecticut. Ska¿enie w¹glikiem
by³o tak silne, ¿e sortownia
poczty w stolicy USA - przez
któr¹ przechodz¹ listy do
Kongresu  pozostaje zamkniêta do dzi.
Hatfill doskonale pasuje
do profilu zamachowca, jaki
zosta³ przygotowany w ub.r.
przez psychologów z FBI jest bia³ym, samotnym mê¿czyzn¹ z dowiadczeniem naukowym. Mo¿e mieæ ¿al do
rz¹du za odebranie mu pra-

Antyamerykañska Letnia Ofensywa w Ardenach 2002
Marek G³ogoczowski
Dokoñczenie ze strony 5
irytowa³ zwiedzaj¹cych to
sanktuarium Amerykanów
ubran¹ specjalnie koszulk¹ z
napisem Fuck USA, któr¹
kupi³ w Belgradzie, bezporednio po amerykañskich bombardowaniach Jugos³awii. Wed³ug tego g³ównego ideologa
PCN, dzisiejsza Ameryka to
kontynuacja tradycji kupiecko-wojowniczych fenickiej
Kartaginy, z jej imitowanym
przez izraelitów kultem krwio¿erczego boga Baala. Dzisiejsza Moskwa za to IV Rzym,
który winien zniszczyæ tego zamorskiego potwora. Luc Michel oraz zwi¹zana z nim grupa komunitarystów Europy
twierdzi, i¿ to wyzwolenie
jakie do nich przysz³o w 1945
zza Oceanu, to by³o fa³szywe
wyzwolenie, prawdziwe wyzwolenie dla Europy nios³a ze
sob¹ armia Stalina, która niestety nie dosz³a do Atlantyku.
Takie zreszt¹ wezwanie do
wspólnej walki z g³ównym

wrogiem, w postaci amerykañskiego wiata g³upoty,
przekaza³ on na VIII Zjedzie
S³owiañskim w Moskwie, w
kwietniu 2001.
Przy okazji dyskusji jaki
projekt dla Europy, przedstawiciele Ruchu na rzecz Demokracji Bezporedniej dawali
przyk³ad Libii, która od kilkudziesiêciu ju¿ lat praktykuje
z powodzeniem ten model
(patrz Wspólnota z wrzenia
2000). Libia jest jednak krajem o kulturze arabskiej, która dla nas jest trudna do przyjêcia, natomiast w Europie
mamy inny prosperuj¹cy kraj,
mianowicie Szwajcariê, w której te¿ wyznawana jest zasada demokracji bezporedniej i
co wiêcej, podobnie jak w Libii, ka¿dy obywatel po przeszkoleniu trzyma broñ u siebie w domu: takie dobrze przygotowane pospolite ruszenie
zapewni³o Szwajcarii pokój w
okresie I oraz II wojny wiatowej, masowe za uzbrojenie
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mieszkañców Libii zapewnia
niechêæ USA do zaw³adniêcia
na powrót bogactwami naturalnymi tego afrykañskiego
kraju. Ale czy demokracja bezporednia jest w ogóle mo¿liwa przy ludnoci wiêkszej ni¿
kilka milionów? To jest problem, z którym ewentualny
IV Rzym bêdzie musia³ siê
zmierzyæ, jeli nasza, oparta
przecie¿ nie na korumpuj¹cym
wszystko kulcie ekonomii, ale
na cnocie virtus, kultura
bêdzie siê chcia³a utrzymaæ w
przysz³oci.
Na zakoñczenie tego reporta¿u jeszcze jedna uwaga.
Wracaj¹c z Ardenów zwiedzalimy Brukselê, aktualn¹ stolicê Nowej Europy, gdzie na
wprost dworca Gare du Nord,
odkrylimy... trochê bardziej
przysadziste ni¿ te w Nowym
Yorku, ogromne wie¿e z napisami WTC 2 i WTC 3. A co na
to islamici!

logów, którzy na prze³omie
2001/2002 zginêli w tajemniczych okolicznociach ...
Virtual Vendee,
2002-08-05

wa do pracy przy tajnych
badaniach naukowych.
Wed³ug CNN Hatfilla ³¹czy ze ska¿onymi listami
jeszcze jedno - wszystkie koperty mia³y ten sam adres
zwrotny: szko³a podstawowa Greendale z New Jersey.
Szko³a taka nie istnieje, jednak Greendale to przedmiecie Harare w Zimbabwe.
Hatfill mieszka³ tam w³anie
podczas swego kilkuletniego
pobytu w Zimbabwe.
Wobec powy¿szego rodzi
siê powa¿na w¹tpliwoæ: Dlaczego miêlibymy dalej popieraæ amerykañskie akcje
zbrojne przeciw domniemanym posiadaczom broni biologicznej i chemicznej w
Trzecim wiecie, skoro to
broñ znajduj¹ca siê w rêkach
Stanów Zjednoczonych spowodowa³a najwiêksze jak
dot¹d zagro¿enie atakiem
biologicznym ?
Jestemy g³êboko przekonani, ¿e FBI zna³o to¿samoæ
sprawcy od wielu miesiêcy,
zapewne znalaz³o sposób by
go zneutralizowaæ - pozostawiaj¹c jednak na wolnoci, a
nastêpnie zwleka³o z jego
ujawnieniem, by utrzymywaæ spo³eczn¹ histeriê na
punkcie Afganistanu.
Polecamy Pañstwa uwadze myl przejrzenia archiwalnych numerów dzienników i wynotowania sobie ile¿
w tym czasie pojawi³o siê fa³szywych doniesieñ o laboratoriach broni biologicznej w
Afganistanie. Skoro w tej
sprawie bylimy ok³amywani przez federalne s³u¿by
ledcze, to dlaczego miêlibymy im wierzyæ w pozosta³ych?
I jeszcze jedno: przypominamy, ¿e w antysystemowych serwisach internetowych kr¹¿y lista co najmniej
14 wiatowej klasy mikrobio-
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Przedruk
za:
http://
w w w. w a n d e a . o r g . p l / i n dex.php?action=news&id=30
Komentarz Redakcji
Naszym zdaniem istnieje
mo¿liwoæ, ¿e Steven Hatfill
nie jest osob¹ chor¹ psychicznie i ¿e dzia³a³ wiadomie na
polecenie najwy¿szych w³adz
USA, które w ten sposób
chcia³y uzyskaæ poparcie spo³eczne dla wojny i ataku na
Afganistan. Wojna by³a potrzebna w³adzom amerykañskim do ratowania chyl¹cej
siê ku upadkowi gospodarki.
Metoda nakrêcenia koniunktury przez zbrojenia i zwiêkszenie zapotrzebowania na
broñ by³a wielokrotnie stosowania w historii. Jest ona
szczególnie skuteczna w
USA, bo 40 procent potencja³u przemys³owego USA to
przemys³ obronny.
Dziêki zastosowaniu wojennej terapii gospodarczej, obserwowane obecnie k³opoty
gospodarcze w USA zwi¹zane z m.in. kreatywn¹ ksiêgowoci¹ s¹ prawie znikome
w porównaniu z tym co mog³o siê zdarzyæ. Gospodarce
USA i Zachodowi grozi³
krach podobny do tego z 1929
roku. Dziêki zastosowaniu
brutalnych i perfidnych metod, krach zosta³ znów na
kilka lat odsuniêty. Celowo
pos³u¿ono siê by³ym naukowcem, by istnia³y pozory motywu i samodzielnoci Stevena Hatfilla, tak by nie
pad³o podejrzenie na w³adze
USA. Zdajemy sobie sprawê,
¿e p.t. Czytelnikom ciê¿ko
jest w takie rzeczy uwierzyæ,
ale taka jest logika elit w³adzy. W przesz³oci USA ju¿
przynajmniej kilkukrotnie
stosowa³y metody sprowokowania niespodziewanego
ataku w 1914 i w 1942.
JAK ZWYCIÊ¯AÆ MAMY

PRADZIAD PRZEPAD£ W NIEGACH SYBIRU
DZIAD ZA OJCZYZNÊ POLEG£
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Rz¹dowi poparcie w referendum akcesyjnym ze strony
producentów rolnych.

BATOREGO 2

LIST OTWARTY
Pan Premier
Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Po raz kolejny zwracamy
siê do Pana Premiera w
sprawie bytu w naszej rzeczywistoci gospodarczej
sektora hodowli drobiu jako
czêci produkcji rolnej. Poprzednio prosilimy Pana
Premiera o interwencjê w
zakresie proporcji kosztów
jakie ponosz¹ uczestnicy
procesu produkcyjnego miêsa drobiowego, wskazuj¹c
na fakty monopolistycznych
zachowañ w³acicieli mie-

³a zielone wiat³o i trzykrotnie dzia³ania organów
pañstwowych, legalne lub
nielegalne niszczy³y dorobek drobiarzy zarówno hodowlany jak i finansowy.
Brak polityki w zakresie
rolnictwa spowodowa³, ¿e
dobrze prosperuj¹ca i rozwijaj¹ca siê w latach osiemdziesi¹tych bran¿a drobiarska w chwili obecnej znajduje siê w stanie zapaci,
podtrzymywana sztucznie i
produkuj¹ca bez zysku w
ten sposób by umo¿liwiæ
uzyskanie zysków przez

ki. Ch³odnie w naszym kraju
oferuj¹ zak³adom drobiarskim ka¿d¹ iloæ drobiu mro¿onego w ca³oci i w elementach niewiadomego pochodzenia. Ju¿ od roku 1996
kontrole przeprowadzone w
ch³odniach sk³adowych na
wniosek naszego Zwi¹zku
ujawni³y olbrzymie nieprawid³owoci w sk³adowaniu miêsa drobiowego, a wynikaj¹ce z nieprzestrzegania norm
pañstwowych obowi¹zuj¹cych w Polsce. Miêso by³o
sprzedawane przeterminowane, opakowania niezgodne z normami. Jakkolwiek w

Z powa¿aniem,
Prezes Zarz¹du
Mgr Hanna Mitoñska

brakiem akcesu do Unii.
Uwa¿amy, ¿e nale¿y zawiesiæ jednostronnie wszystkie
porozumienia z Uni¹ o kontyngentach bezc³owych.
Równoczenie nale¿y zaktywizowaæ rolników, by jednoczyli siê w organizacjach
bran¿owych, które mog¹
byæ jedynymi partnerami
dla w³adz. Tylko takie dzia³ania zapewni¹ naszemu
krajowi w³aciw¹ pozycjê
wród pañstw Unii, a Pana

Kraków 28.06.2002 r.
Do wiadomoci:

Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi - Pan Jaros³aw Kalinowski
Minister Gospodarki - Pan Jacek Piechota
Minister Finansów - Pan Marek
Belka
Prezes Narodowego Banku Polskiego -Pan Leszek Balcerowicz
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szalni pasz w stosunku do
hodowców.
Od 1989 roku w³adze naszego kraju nie opracowa³y
i nie realizowa³y, jakiegokolwiek programu restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa towarowego . Jedynym dzia³aniem by³o zniszczenie i zdewastowanie wielkotowarowych gospodarstw rolnych,
uzasadniaj¹c ten fakt. nierentownoci¹ finansow¹ ich
dzia³alnoci.
W zale¿noci od tego kto
sprawowa³ funkcje ministerialne, uruchamiano linie
kredytowe dla poszczególnych dzia³ów produkcji rolnej, ale ka¿da zmiana kierownictwa powodowa³a
dzia³ania skutkuj¹ce zapaæ
bran¿y uprzednio korzystaj¹cych z linii kredytowych
uprzywilejowanych .Bran¿a
drobiarska trzykrotnie mia-

wytwórców pasz i ubojni
drobiu.
Wynegocjowane w tym
roku dop³aty do miêsa drobiowego na eksport zosta³y bezceremonialnie zabrane przez Wicepremiera
Pana Jaros³awa Kalinowskiego na rzecz producentów miêsa wieprzowego w
chwili gdy producenci wieprzowiny znaleli siê równie¿ w zapaci. Wszystko to
dzieje siê na skutek niekontrolowanego importu drobiu i miêsa wieprzowego.
Kierunek tego importu
wskazuje, ¿e jest to drób
ska¿ony rakotwórczym nitrofenem z terenu Niemiec,
którego wwóz na teren w³asnych krajów zabroni³y
wszystkie kraje z wyj¹tkiem Polski. Drób ten wwo¿ony jest na teren kraju
jako drób czeski lub s³owac-
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tej sprawie nie wyci¹gniêto
konsekwencji, to jednak na
pewien czas zahamowa³o
taki proceder. Wszystko
wskazuje na to. ¿e proceder
ten podjêto od nowa.
W stanie rzeczy jaki jest
w kraju prosimy Pana Premiera o wzmo¿enie nadzoru
nad dzia³alnoci¹ wszystkich
ogniw ³añcucha podmiotów
gospodarczych, które uczestnicz¹ w procederze importu
miêsa drobiowego, poczynaj¹c od s³u¿b granicznych.
Uwa¿amy, ¿e w³adze naszego kraju zobowi¹zane s¹
przerwaæ import wszystkich
produktów rolnych, które
produkujemy w kraju, zabezpieczaj¹c potrzeby kraju
.
Jak wskazuj¹ zachowania
w³adz UE i krajów cz³onkowskich, s¹ one przera¿one zagro¿eniem z naszej strony
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