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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Narodowe rocznice
wielkich wydarzeñ
ustanawiane s¹ po

to, by jednoczy³y Naród w hi-
storycznym do�wiadczeniu i
mobilizowa³y do czynu. Dzi�
rocznice celowo id¹ w zapo-
mnienie, aby�my nie brali
przyk³adu z w³asnej historii.
Je�li nawet s¹ obchodzone, to
czêsto nas dziel¹.

Chc¹c przypodobaæ siê
Niemcom, w³adze w Polsce
przemilcza³y przypadaj¹c¹
15-go lipca rocznicê zwyciê-
stwa Polski i ca³ej S³owiañsz-
czyzny nad Krzy¿akami pod
Grunwaldem. Mo¿e w³adze
s¹dz¹, ¿e dawny krzy¿acki

zabór polskiej ziemi nazbyt
przypomina obecny zabór
Polski przez Uniê Europej-
sk¹?! Mo¿e wspomnienie
Grunwaldu wzmog³oby w
Polsce patriotyzm i wolê wal-
ki z rujnuj¹c¹ nas Uni¹ Eu-
ropejsk¹?!

Ostro¿nie by³a obchodzo-
na 1-go sierpnia rocznica wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego, aby nie uraziæ Niem-
ców, którzy wprawdzie wtedy
torowali Polakom drogê na
drugi �wiat, ale za to teraz to-
ruj¹ nam drogê do �ziemskie-

Produkcja kabli jest jed-
n¹ z ostatnich dziedzin
polskiej gospodarki,

która funkcjonowa³a dobrze,
pomimo niekorzystnych wa-
runków dzia³alno�ci gospo-
darczej. Do tej pory obywali-
�my siê bez importu kabli,
gdy¿ posiadamy du¿e zasoby
surowców, zak³ady przetwa-
rzaj¹ce mied� i  produkuj¹ce
kable. Jednym z nich jest za-
k³ad w O¿arowie. O¿arowska
Fabryka Kabli by³a w³asno-
�ci¹ spó³ki gie³dowej �Elek-

trim� S.A.. Spó³ka ta znajdu-
je siê od d³u¿szego czasu w
k³opotach finansowych.
�Elektrim� postanowi³  sprze-
daæ zak³ad w O¿arowie.  O
zakup stara³a siê firma �Te-
lefonika� (w³asno�æ pana Cu-
pia³a). Firma ta uzyska³a w
zesz³ym roku zgodê Urzêdu
Antymonopolowego na zakup
O¿arowa i w ten sposób uzy-
ska³a kontrolê (faktyczny
monopol) nad wiêkszo�ci¹
produkcji kabli w Polsce. Zgo-
da by³a obwarowana warun-

kami takimi jak utrzymanie
produkcji i zatrudnienia, itd.
Po zakupie nowy w³a�ciciel
³ami¹c warunki zgody urzê-
du postanowi³ zamkn¹æ do-
chodowy zak³ad, zwolniæ lu-
dzi, a maszyny wywie�æ (ofi-
cjalnie) do innych fabryk.
Pracownicy od kwietnia br.
blokuj¹ wywóz maszyn i ma-
j¹tku zak³adu.

Uwa¿amy, ¿e dzia³ania fir-
my �Telefonika� s¹ elemen-

W dzienniku �Rzecz-
pospolita�, z dnia
20 - 21 lipca 2002

roku, przeczyta³em artyku³
pt. Po¿egnanie z suwerenno-
�ci¹  autorstwa prof. Wojcie-
cha Sadurskiego. Nasunê³o
mi siê w zwi¹zku z tym parê
uwag, którymi chcia³bym siê
podzieliæ zarówno z p. prof.
Sadurskim, jak te¿ z Redak-
cj¹ oraz Czytelnikami. Dla-
czego artyku³ znalaz³ swoje
miejsce w rubryce Debata?
Przecie¿ nawet kompletny
dyletant natychmiast spo-
strze¿e, ¿e na ³amach dzien-
nika �Rzeczpospolita� nie od-
bywa siê ¿adna �debata�.
Wasz dziennik promuje poli-
tyczn¹ propagandê Unii Eu-
ropejskiej.

Artyku³ p. prof. Sadur-
skiego jest esejem politycz-
nym, którego cel jest oczywi-
sty. W sposób w miarê ele-
gancki (choæ obliczony na na-
iwno�æ i niewiedzê) �poinfor-
mowaæ� ma tych nielicznych
Polaków, jeszcze czytaj¹cych

w obecnej Polsce oficjaln¹
prasê w jêzyku polskim, ¿e
Rzeczpospolita Polska prze-
sta³a byæ pañstwem prawa i
musz¹ siê z tym pogodziæ.

Nie podejmujê wiêc ¿adnej
�dyskusji� z polityczn¹ propa-
gand¹ unijn¹ i oczywistymi
nonsensami (�era suwerenno-
�ci minê³a�), ale po prostu
przypominam p. prof. Sadur-
skiemu i Redakcji dziennika
�Rzeczpospolita� (kiedy pla-
nujecie Pañstwo zmieniæ ty-
tu³, na przyk³ad na taki:
�Rzesza Pospolita�?), ¿e su-
werenno�æ jest to inaczej nie-
podleg³o�æ, albo jeszcze ina-
czej niezale¿no�æ, albo te¿
niepodzielne zwierzchnictwo
narodu nad terytorium jego
pañstwa.

Czy¿by na przyk³ad Izra-
el, Szwajcaria, Norwegia,
Stany Zjednoczone, Chiny
itd. te¿ przesta³y byæ suwe-
rennymi pañstwami zgodnie
z tym co pisze p. prof. Sadur-
ski?!

Z pocz¹tkiem lipca br zo-
sta³em zaproszony do
udzia³u w Szkole Letniej

dla Zielonych, Pokojowych i Al-
ternatywnych Ruchów w Eu-
ropie. Tê �Szko³ê Letni¹� zor-
ganizowa³a PCN, czyli Partia
Komunitarno-Narodowa Euro-
py, a sponsorowa³a j¹ funda-
cja Jamahir Society z Wied-
nia, finansowana z op³at za
ropê, jakie uiszczaj¹ Europej-
czycy w Wielkiej Socjalistycz-

nej Libijsko-Arabskiej Repu-
blice Ludowej. Poniewa¿ spon-
sor zza Morza �ródziemnego
jest do�æ szczodry, wiêc na rze-
czone, trzydniowe spotkanie
uda³o mi siê zabraæ z Polski kil-
kuosobow¹ ekipê, z PWN by³
jeszcze Gracjan Cimek z Gdañ-
ska, a z �rewolucyjnego� Szcze-
cina uda³o siê �ci¹gn¹æ samo-
chodowy desant m³odych dzia-
³aczy klubu �Niklot� oraz �Sa-
moobrony�.

Najwiêcej uczestników
przyby³o oczywi�cie z Belgii,
jako ¿e nasza kursokonferen-
cja zosta³a zorganizowana w
m³odzie¿owym o�rodku wcza-
sowo-szkoleniowym umiejsco-
wionym w pociêtych malowni-
czymi w¹wozami lasach Arde-
nów, w okolicach Bastogne,
gdzie zosta³a stoczona jedna z
najzaciêtszych bitew koñcz¹-
cych II Wojnê �wiatow¹.

Dokoñczenie na stronie 2

PO¯EGNANIE Z SUWERENNO�CI¥?

LIST OTWARTY DO DZIENNIKA
�RZECZPOSPOLITA�

Dokoñczenie na stronie 3

�Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.�
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 �Antyamerykañska� Letnia Ofensywa w Ardenach 2002
Marek G³ogoczowski
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go raju�, jakim ma byæ rze-
komo Unia Europejska.
Chwa³a tym, którzy walczyli
w Powstaniu Warszawskim z
Rzesz¹ niemieck¹! Chwa³a
te¿ tym, którzy teraz walcz¹
z Uni¹ Europejsk¹, która co-
raz bardziej przypomina kon-
tynuacjê Rzeszy niemieckiej!

Mamy 15-go sierpnia jesz-
cze jedn¹ rocznicê � zwyciê-
stwa Polaków pod Warszaw¹
w wojnie polsko � bolszewic-
kiej. Nikt nigdy nie nazwa³ jej
wojn¹ polsko � rosyjsk¹, bo
tak¹ nie by³a. Dora�nym ce-
lem tej wojny by³o niedopusz-
czenie do s³owiañskiego przy-
mierza Polaków z Rosjanami.
Ostatecznym celem by³o
stworzenie antynarodowej
struktury europejskiej pod
przewodem skrajnie lewico-
wego 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 mia-
³a byæ Unia Europejska.
Stworzy³ j¹ w koñcu powojen-
ny kanclerz Niemiec Adenau-
er przy pomocy USA.

Maj¹c takich patronów,
Unia Europejska mo¿e byæ
tylko i jest w istocie niebez-
pieczn¹ i chor¹ organizacj¹
imperialn¹. Jej najnowszym
wyczynem wobec Polski jest
zniszczenie Stoczni Szczeciñ-
skiej i ca³ego przemys³u stocz-
niowego, a ostatnio Fabryki
Kabli w O¿arowie znanej z
doskona³ych wyrobów. Unij-
ny mechanizm rabowania i
niszczenia jest bardzo prosty.
Minister Kaczmarek na pole-
cenie unijnego mocodawcy
sprzeda³ za 1% warto�ci Fa-
brykê Kabli aferzy�cie z Kra-
kowa. Ten natychmiast
wstrzyma³ produkcjê, pozba-
wi³ pracowników pracy i za-
robków, chce wywie�æ maszy-
ny i rzekomo w Krakowie roz-
pocz¹æ now¹ produkcjê. W
istocie jest to cz³owiek pod-
stawiony, z zamiarem przeka-
zania kapita³owi unijnemu
fabryki albo do zniszczenia
jako konkurencyjnej albo do
ponownego uruchomienia
produkcji dla wy³¹cznego zy-
sku unijnego w³a�ciciela. Ale
pracownicy broni¹ swojego
zak³adu w ramach Ogólnopol-

skiego Komitetu Protestacyj-
nego.

Natomiast w Szczecinie 7-
go sierpnia br. stoczniowcy �
w obronie g³oduj¹cych pra-
cownic nie otrzymuj¹cych od
pó³ roku zarobków � si³¹ wy-
rzucili z gabinetu prezesa
sprzedanych Niemcom Zak³a-

dów Przemys³u Odzie¿owego
�Odra�. Telewizja okrzyknê-
³a ich przestêpcami i nawo-
³ywa³a policjê do ich natych-
miastowego aresztowania.
Tymczasem przestêpc¹ jest
wyrzucony przez stoczniow-
ców prezes Zak³adów � Wa-
lu�. Przestêpcami s¹ cz³onko-
wie jego Zarz¹du i Rady Nad-
zorczej oraz niemieccy w³a�ci-
ciele. Bowiem nie p³acenie
pracownikom za wykonan¹
pracê i ich g³odzenie, jest
oszustwem i z³odziejstwem,
które musi byæ surowo kara-
ne.

Kiedy wreszcie Polacy wy-
st¹pi¹ masowo przeciwko
Unii Europejskiej? Czas naj-
wy¿szy przeciwstawiæ siê
temu imperium z³a rabuj¹ce-
mu i niszcz¹cemu Polskê i Po-
laków. Unia Europejska, pod
pozorem wprowadzenia w
Polsce dobrobytu, zabiera
nam wszystko, powoduj¹c
coraz wiêksz¹ nêdzê.

Graniczy to z cudem, ¿e
nawet niektórzy Niemcy od-
radzaj¹ nam Uniê Europej-
sk¹. Przys³any do Polski do-
radca Unii Europejskiej Carl
Beddermann mówi:

�Od moich najm³odszych
lat dzieciñstwa, gdzie� w pó³-
nocnej czê�ci Rzeszy, kiedy
s³ucha³em �piewu mojej niañ-
ki Stanis³awy, przys³anej do

nas do pracy przymusowej,
odczuwa³em zagadkow¹ fa-
scynacjê tym odleg³ym, nie
znanym mi krajem.

W ostatnich latach pozna-
³em spor¹ czê�æ Polski i wie-
lu Polaków. Przy tym jedno
zrozumia³em: standardy my-
�lenia i postêpowania s¹ tu

inne, ni¿ u nas. Polacy to udu-
chowiony naród. Przedmioty
materialne i ci¹g³e zajmowa-
nie siê nimi nie odgrywaj¹ tu
tak wielkiej roli, jak u nas�
To, co na Zachodzie pogardli-
wie jest nazywane �polsk¹
gospodark¹�, w rzeczywisto-
�ci jest po prostu panowa-
niem ducha nad materi¹�

Tego poczucia mogê Pola-
kom tylko pogratulowaæ.
Wci¹¿ przybieraj¹cy na sile
sceptycyzm unijny jest dla
mnie dowodem na antymate-
rialn¹, duchow¹ istotê pol-
skiego narodu� Dotyczy to
raczej wra¿enia zagro¿enia
istoty narodu wynikaj¹cego z
po³¹czenia z Uni¹, zagro¿enia
bêd¹cego efektem dopuszcze-
nia w kraju do g³osu, dot¹d
wewnêtrznie nie akceptowa-
nego, zachodniego materiali-
zmu i dekadencji�

Czasem, obserwuj¹c wy-
darzenia w Polsce, przycho-
dzi mi na my�l pewna ezote-
ryczna przepowiednia mówi¹-
ca o tym, ¿e w Europie po
epoce romañskiej nastanie
epoka germañska, a nastêp-
nie s³owiañska, przynosz¹c
naszemu kontynentowi odno-
wê�

W Brukseli mówi siê
otwarcie o tym, ¿e liczba za-
trudnionych w polskim rol-
nictwie musi w przysz³o�ci

spa�æ z obecnego poziomu 25
- 30% wszystkich zatrudnio-
nych do oko³o 5%, jak we
wszystkich porównywalnych
krajach unijnych. To oznacza-
³oby, ¿e spo�ród obecnych oko-
³o 4 milionów polskich rolni-
ków ponad 3 miliony musia-
³oby zrezygnowaæ z pracy, a

spo�ród oko³o 2 milionów go-
spodarstw rolnych pozosta³o-
by mo¿e 300 � 400 tysiêcy. Ze
wzglêdu na moj¹ wcze�niej-

sz¹ dzia³alno�æ w Minister-
stwie Rolnictwa w Niemczech
wiem, ¿e liczby te s¹ reali-
styczne�

Dziwi mnie wci¹¿, jak po-
ma³u docieraj¹ do �wiadomo-
�ci Polaków regu³y funkcjono-
wania Unii, chocia¿ mogli oni
ju¿ zebraæ wystarczaj¹ce do-
�wiadczenia. Zaczê³o siê od

tego, ¿e warunkiem podpisa-
nia umowy o stowarzyszeniu
z Uni¹ sta³o siê zniesienie
przez Polskê wiêkszo�ci daw-
nych ce³ wprowadzonych
uprzednio jako obrona prze-
ciwko dumpingowemu impor-
towi. Zbyt pospieszna prywa-
tyzacja zak³adów pañstwo-
wych i wolny dop³yw zagra-
nicznego kapita³u doprowa-
dzi³y ju¿ teraz do nieprawdo-
podobnego, wrêcz szkodz¹ce-
go interesom kraju, stanu.
G³ównym poszkodowanym
jest rolnictwo� Przemys³
spo¿ywczy i chemia rolnicza
jest ju¿ w rêkach obcokrajow-
ców. Oni to czekaj¹ tylko na
znak, aby polskich rolników,
a raczej tê resztê, która po
nich za 10 � 20 lat pozosta-
nie, zdegradowaæ do roli ta-
niego dostawcy surowców�

Komisja wykaza³a jednak
wystarczaj¹c¹ elastyczno�æ i
mo¿liwo�ci, rozbudowuj¹c
system dop³at bezpo�rednich,
jako przynêtê dla krajów �
kandydatów do Unii. Inaczej,
ni¿ w obecnych granicach UE,
ka¿dy ma tu co� dostaæ,� W
ten sposób nawet najdrob-
niejszy rolnik ma zostaæ prze-
konany do przyst¹pienia do
Unii. Za kilka lat system ten
jednak bêdzie dostosowany
do obecnie panuj¹cego syste-
mu w Unii, co oznacza ode-
branie polskim gospodar-
stwom wiêkszo�ci wynegocjo-
wanych obecnie dop³at�

Niemiecki poeta i filozof
Jan Gotfryd Herder z Mor¹-
ga zaobserwowa³ ju¿ w XIX
wieku, ¿e cierpliwo�æ S³owian
koñczy siê, gdy przeszkodzi
siê im uprawiaæ ich ziemiê.
Pomimo, ¿e w obecnych cza-
sach sytuacja wygl¹da ina-
czej, wierzê, ¿e Polska oprze

Dokoñczenie na stronie 3
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siê w decyduj¹cym momencie
polityce rolnej Unii i nie po-
zwoli na to, aby Unia doko-
na³a tego, czego nie uda³o siê
osi¹gn¹æ gospodarce komuni-
stycznej 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 pie�ni? 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 otwo-
rzy³aby bramy na zachód s³o-
wiañskiej mentalno�ci��

My za� zamknijmy przed
Uni¹ Europejsk¹ bramy na
wschód! To na ¿¹danie Unii
ogranicza siê w Polsce pro-
dukcjê zbo¿a i zmniejsza mo¿-
liwo�æ jego skupu. Doprowa-
dza to przed elewatorami do

gigantycznych kolejek rolni-
ków, którzy trac¹ czas i po-
nosz¹ wielkie straty mate-
rialne.

Szkodliwe wtr¹canie siê
Zachodu w polskie sprawy
czyni szczególne spustoszenie
w si³ach zbrojnych. Zmniej-
szenie Wojska Polskiego do
150 tysiêcy ¿o³nierzy, zlikwi-
dowanie wiêkszo�ci szkó³ ofi-
cerskich i ponad 70 garnizo-
nów, ograniczenie liczby ge-
nera³ów do 100 osób, usuniê-
cie z wojska 50% oficerów,
obsadzanie stanowisk dowód-
czych obcokrajowcami, s³abe
wynagradzanie kadry zawo-
dowej, panoszenie siê w
Szczecinie niemieckich i duñ-
skich ¿o³nierzy natowskich
przy ci¹g³ym zmniejszaniu w
tym mie�cie liczby ¿o³nierzy
polskich � oto niebezpieczeñ-
stwo, jakie niesie Polsce
NATO i Unia Europejska.

Przeciwko takiej skanda-
licznej sytuacji zaprotestowa³
pu³kownik Ryszard Chwa-

stek � dowódca 12 Dywizji
Zmechanizowanej w Szczeci-
nie. Ratuje on honor polskich
oficerów, którzy w wiêkszo�ci
nie reaguj¹ na niszczenie
Wojska Polskiego, Narodu i
Pañstwa Polskiego. Pu³kow-
nik Chwastek zosta³ zwolnio-
ny, a powinien byæ mianowa-
ny genera³em. W³a�nie tacy
jak on, tacy polscy genera³o-
wie powinni kierowaæ Woj-
skiem Polskim, a nie nie-
udacznicy i zdrajcy.

Je�li mamy robotników
nie pozwalaj¹cych sprzeda-
waæ obcemu kapita³owi pol-
skich fabryk, je�li mamy rol-
ników nie pozwalaj¹cych
sprzedawaæ obcokrajowcom
polskiej ziemi, je�li mamy ofi-
cerów nie pozwalaj¹cych nisz-
czyæ Wojska Polskiego, to
jeszcze Polska nie zginê³a,
jeszcze siê obroni.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Suwerenno�æ zawarowana
by³a oczywi�cie w Konstytu-
cji i pierwszym podstawowym
obywatelskim obowi¹zkiem
ka¿dego pos³a i senatora (nie
mówi¹c o politykach i szarych
obywatelach) Rzeczypospoli-
tej 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 politycz-
nej zmienno�ci i ró¿norodno-
�ci, ich niewiedza wykorzy-
stana zosta³a przez tych, któ-
rzy pragn¹ prowadziæ na te-
renie by³ej Polski - i to w wa-
runkach niczym nie skrêpo-
wanych - swoje w³asne inte-
resy diametralnie ró¿ne od
interesów Pañstwa Polskiego
i polskiego narodu.

Suwerenem w Rzeczypo-
spolitej by³ naród. Skoro na-
ród nie zadba³ o to, by jego
demokratyczni przedstawi-
ciele bronili zasad konstytu-
cyjnych, suwerenno�æ narodu
polskiego nad terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od-
dana zosta³a obcym instytu-
cjom.

Suwerenno�æ jednak nie
zniknê³a. Dalej jest suweren-
no�ci¹. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e

niepodzielne zwierzchnictwo
nad by³ym terytorium Rze-
czypospolitej (a je�li siê uda
to i nad ca³ym kontynentem
europejskim) sprawowaæ
bêd¹ urzêdnicy UE, a dok³ad-
niej Bank Centralny we
Frankfurcie, za po�rednic-
twem pieni¹dza euro czyli nie
demokracja, ale jej uzurpato-
rzy.

Nie oddali�my suwerenno-
�ci �w czê�ci�, jak to siê
�miesznie pisze i mówi, na-
�laduj¹c ró¿ne osoby niedo-
uczone, ale w ca³o�ci, albo-
wiem suwerenno�æ jest niepo-
dzielna jak punkt w geome-
trii, na co zwrócono uwagê ju¿
dawno temu.

Po wcieleniu do UE bê-
dziemy w 100% atrap¹, na
której ka¿dy wypisze co ze-
chce, na przyk³ad: �Rzeczpo-
spolita Polska� albo �region
Unii Europejskiej�, albo �
wschodnie landy niemieckie�,
albo �Ksiêstwo Bambuko� itd.

Nie mam z³udzeñ co do
tego, ¿e mój g³os opublikowa-
ny zostanie na ³amach Wa-
szego pisma w rubryce �De-
bata�. Niemniej jednak list
podpisujê i wysy³am - zarów-
no do Waszej Redakcji jak i
do paru innych. Podajê mój
adres do wiadomo�ci Redak-
cji.

dr Jerzy Wieluñski

Oprócz Belgów do�æ liczni byli
Francuzi z ugrupowania Ruch
na rzecz Demokracji Bezpo-
�redniej, by³ tak¿e przedstawi-
ciel angielskiej Socjalistycznej
Partii Pracy, a tak¿e go�cie z
Niemiec, S³owacji oraz Wêgier.
Zaproszeni dzia³acze �Prole-
tarskej Gazety� z Rosji oraz
S³owiañskiej Partii Ukrainy
nie dostali na czas wiz do �Eu-
ropy�, a przedstawiciela ir-
landzkiej Sinn Fein, który po-
noæ te¿ by³ z nami, nie uda³o
siê nam zdekonspirowaæ (w
przeciwieñstwie do niemieckiej
sympatyczki Izraela, oraz an-
tykomunistki rumuñskiej z
Kanady). Byli tak¿e uczestni-
cy spoza Wielkiej Europy: oczy-
wi�cie przedstawiciele Jama-
hir Society z Libii oraz Pale-
styny, a tak¿e ciemnoskórzy
komuni�ci z Czadu, z których
jeden zaczepi³ mnie po... rosyj-
sku, jako ¿e kiedy� studiowa³
biologiê w Charkowie.

Tematem naszej konferen-
cji by³o oczywi�cie �zderzenie
cywilizacji�, zapocz¹tkowane
pozornie samobójczym, lotni-
czym atakiem na wie¿e WTC
w Nowym Yorku i kontynu-
owane, poprzez �odwetowy� �
tak¿e lotniczy � atak USA na
Afganistan. Ten niedawny

atak by³ w istocie preludium
do uchwycenia przez Janke-
sów za �serce� (Heartland)
Euroazji, w celu uzyskania
militarnej kontroli nad ca³ym
praktycznie �wiatem. Z cie-
kawszych wyst¹pieñ warto
odnotowaæ obszerny referat
starszego ju¿ wiekiem profeso-
ra Edgarda André z Belgii, ide-
owo zwi¹zanego z francuskim
filozofem Rogerem Garaudy.
André zauwa¿y³, ¿e w obecnej
chwili agresywny amerykañ-
ski imperializm w sposób bez-
wzglêdny usi³uje podporz¹dko-
waæ sobie wszystkie narody,
oraz wszystkie kultury �wiata
� przy czym robi to �po cham-
sku�, gwa³c¹c � jak to by³o w
wypadku napa�ci na Jugos³a-
wiê � wszystkie konwencje
miêdzynarodowe. Na podsta-
wie takiej oceny polityki USA,
pamiêtaj¹cy jeszcze czasy fran-
cuskiego Ruchu Oporu, profe-
sor André stwierdzi³, i¿ �By
walczyæ przeciw temu nowemu
barbarzyñstwu, koniecznym
jest wytworzenie �wiadomo�ci
�g³ównego wroga�. Pod pewny-
mi bowiem wzglêdami znajdu-
jemy siê w sytuacji analogicz-
nej do tej w czasie okupacji,
kiedy to podzia³y miêdzy �pra-
wic¹� i �lewic¹�, które mia³y

g³êbokie znaczenie w XIX i XX
wieku, sta³y siê drugorzêdne
wobec nowego podzia³u: na ko-
laborantów i na Ruch Oporu.
(...) Wspólna walka przeciw
bezrobociu, nierówno�ciom
spo³ecznym, likwidacji przed-
siêbiorstw, oraz o dekoloniza-
cjê kraju nie mo¿e byæ prowa-
dzona bez walki z amerykañ-
skimi instytucjami oraz ame-
rykañskimi korporacjami � tak
jak wczorajszy Ruch Oporu by³
ca³kowicie zwi¹zany z walk¹
z podporz¹dkowaniem ekono-
micznym Francji wymaga-
niom okupanta.

Odno�nie wydarzeñ 11
wrze�nia, Edgard André przy-
toczy³ prawie nie znan¹ pu-
bliczno�ci opiniê oko³o dwustu
amerykañskich pilotów linii
cywilnych oraz wojskowych,
którzy siê zebrali wkrótce po
tym wydarzeniu. Ich zdaniem
�W ramach badañ nad meto-
dami walki z porwaniami sa-
molotów, 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 prze-
bieg trasy. Nie by³o zatem po-
trzeby wykorzystania do tego

celu �pirata�, który mia³by
przej¹æ kontrolê nad samolo-
tem w trakcie porwania.
Wszystko to (co nam pokazano
w telewizji) by³o rozegrane
wed³ug scenariusza narzucone-
go przez steruj¹cy zdalnie ca-
³ym tym zaj�ciem samolot
AWACS.�. (O technicznej mo¿-
liwo�ci elektronicznego prze-
chwytywania wielkich samolo-
tów i zamiany ich w lataj¹ce
bomby pisa³em ju¿ pod koniec
wrze�nia 2001, w artykule
NEW AMERICAN FRON-
TIER, dostêpnym w witrynie
www.2net.co.yu/apis, w rubry-
ce geopolityka-svet.)

W opinii rzeczonych pilotów
amerykañskich, ca³e zaj�cie 11
wrze�nia by³o spiskiem zorga-
nizowanym na najwy¿szym
szczeblu rz¹du, dowództwa
armii oraz aparatu bezpieczeñ-
stwa USA. To �Zderzenie Cy-

wilizacji� uzyska³o te¿ sw¹
oprawê propagandow¹, o czym
z kolei ja mówi³em w referacie
�K³amstwo oraz idiotyzm
jako symbol Amerykañ-
skich Warto�ci�. Referat mój
by³ polemik¹ z �Listem otwar-
tym�, opublikowanym w g³ów-
nych mediach Zachodu (w Pol-
sce przez �Rzeczypospolit¹� z
30 marca br.) podpisanym
przez 60 prominentnych inte-
lektualistów amerykañskich �
w tym Samuela Huntingtona,
Franisa Fukuyamê oraz Mi-
chela Novaka � wzywaj¹cych
otwarcie do ��wiêtej wojny� z
cywilizacj¹ islamu. Podstaw¹
do tej �sprawiedliwej wojny�
mia³by byæ fakt, ¿e islami�ci 11
wrze�nia pogwa³cili jedn¹ z
podstawowych Warto�ci Ame-
rykañskich, któr¹ autorzy �Li-
stu otwartego� zdefiniowali �
ju¿ w �Preambule� swego pi-
sma do publiczno�ci Zachod-
niego �wiata � w nastêpuj¹cy
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tem szerszej akcji maj¹cej na
celu likwidacje ca³ej bran¿y,
stopniow¹ likwidacje ca³ej
produkcji kabli w Polsce w
my�l od lat wprowadzanej w
¿ycie zasady: �zlikwidowaæ,
zaoraæ ich zak³ady, by musie-
li kupowaæ nasze zagranicz-
ne wyroby�. Efekt takich
dzia³añ jest oczywisty: bezro-
bocie i zubo¿enie ogó³u.

Wywiad z Przewodnicz¹cym
Komitetu Strajkowego w Fa-
bryce Kabli w O¿arowie �
S³awomirem Gzikiem w dniu
5 sierpnia br.
�Wspólnota�; Od razu wi-
daæ, ¿e co� tu dzisiaj szcze-
gólnego siê dzieje ?
S³awomir Gzik: To taki drob-
ny incydent, próbowano wy-
wie�æ z fabryki pud³o z doku-
mentami, ale po to tu jeste-
�my w³a�nie, ¿eby takim rze-
czom zapobiec.
�W.�; Jakie s¹ Wasze pla-
ny, co zamierzacie w naj-
bli¿szym czasie?
S.G.: Jutro spotykamy siê z
ministrem Le�nym i zarz¹-
dem �Telefoniki�, przedstawi-
my list intencyjny kupna fir-
my, no i zobaczymy jaka bê-
dzie reakcja zarz¹du. Po pi¹t-
kowej manifestacji, która od-
by³a siê w Warszawie przed
Urzêdem Rady Ministrów
przy wspó³udziale OKP, któ-
rego jestem cz³onkiem prezy-
dium, przyjecha³o sporo ludzi
z 64 zak³adów, ¿eby nas wes-
przeæ. Miejmy nadziejê, ¿e to
równie¿ bêdzie mia³o wp³yw
na decyzjê zarz¹du.
�W�: Media stara³y siê tê
akcjê pod URM - em po-
mniejszyæ, jak pan ocenia
ile by³o osób?
�S.G.�: Oko³o 1500 osób z 64
zak³adów.
�W.�: Czy te zak³ady s¹ w
podobnej sytuacji jak wa-
sza ?
�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 dzie-
je nie tak. Boj¹ siê o swoj¹
przysz³o�æ, krótko mówi¹c.
�W.�: Podobno wasz za-
k³ad jest unikalny, czy
mo¿e pan obja�niæ na
czym polega jego unikal-
no�æ?
�S.G.�: Unikalna jest raczej
sytuacja tego zak³adu, bo to
by³a �wietna firma, w dosko-
na³ej kondycji finansowej,
przynosz¹ca zyski. I nagle

w³a�ciciel stwierdzi³, ¿e t¹ fir-
mê zamknie, poniewa¿ chce
zlikwidowaæ konkurencjê.
Taki jest powód rzeczywisty,
natomiast oficjalny jest taki,
¿e to jest kiepska firma, co
oczywi�cie jest bzdur¹. Firma
jest znakomita, wszyscy tu
efektywnie pracowali.
�W.�: I s¹dzi pan, ¿e gdyby
teraz wznowiæ produkcjê
nie by³oby ¿adnych pro-
blemów?
�S.G.: Zawsze by³by jaki� pro-
blem bo przecie¿ ta firma stoi
ju¿ trzy i pó³ miesi¹ca, nato-
miast ci¹gle s¹ jeszcze szanse,
¿eby odzyskaæ rynki zbytu,
¿eby ta firma przynosi³a zyski
nam wszystkim, którzy chc¹
mieæ z niej jaki� po¿ytek.

�W.�: To znaczy mieli�cie
eksport na zachód i na
wschód?
�S.G.: Tak, oczywi�cie np. du¿y
do W. Brytanii, do Niemiec,
oko³o 30% produkcji.
�W.�: No i co z kontrahen-
tami, jak oni siê teraz za-
chowuj¹, 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 od-
zyskaæ rynki. Nasze kable za-
wsze cieszy³y siê znakomit¹
renom¹. Jest bardzo dobra ja-
ko�æ tych kabli, posiadamy
wszystkie certyfikaty jakie s¹
potrzebne i tak jest dalej, to
wszystko jeszcze mamy.
�W.�: Niejedna firma w Pol-
sce ma podobne problemy.
S³ysza³am w radio wypo-
wied� p. Szlanty, który
twierdzi³, ¿e stocznia szcze-
ciñska buduje wspania³e
statki, ¿e s¹ wysoko cenio-

ne w innych krajach i s¹ na
nie zamówienia, a my ob-
serwujemy, ¿e stoczniê siê
zamyka. Co pan o tym s¹-
dzi, dlaczego siê zamyka
dobre zak³ady w Polsce?
�S.G.: To jest trend, który wy-
tworzy³ 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 doj�cie
do Unii (bo to siê z tym prze-
cie¿ wi¹¿e) skoñczy siê tym, ¿e
to bêdzie intratna rzecz dla 5
tysiêcy ludzi z jakiej� tam par-
tii, która bêdzie sprawowaæ
w³adzê, czy to bêdzie prawa,
lewa czy jakakolwiek inna
strona. Natomiast dla tych

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, ¿eby-
�my sobie st¹d odeszli, ¿eby-
�my wziêli pieni¹dze, które
nam siê nale¿¹, bo tak przewi-
duje kodeks pracy i won. Nie
proponuje nam siê absolutnie
nic.
�W.�: Widzê tu w�ród pra-
cowników sporo m³odych
ludzi, przed nimi jeszcze
kawa³ ¿ycia.
S.G.: No w³a�nie, dlatego tu
jeste�my 106 dzieñ, ¿eby wró-
ciæ tam do pracy i robiæ to, co
robili�my 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?

S.G.: Poparcie mamy wszyst-
kich rozs¹dnych ludzi, którzy
patrz¹ na ten �wiat nie przez
pryzmat pieniêdzy, tylko przez
pryzmat cz³owieka. Ten �wiat
sta³ siê w tej chwili nie dla lu-
dzi, tylko dla pieniêdzy w³a-
�nie. I tak jak mówi³em, ci któ-
rzy nie patrz¹ przez pryzmat
pieniêdzy trzymaj¹ nasz¹ stro-
nê. Bo to jest z³odziejskie prze-
jêcie 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 jeste�cie zdeter-
minowani nie ust¹piæ?
S.G.: Absolutnie. Nie odejdzie-
my st¹d do samego koñca. Tyle
ile trzeba, bêdziemy tutaj staæ.

�W.�: A czy jakie� akcje si-
³owe by³y wobec was podej-
mowane?
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 pro-
wokacji nie ma. Poza takimi
drobnymi incydentami, który
teraz mia³ miejsce tzn. próba
wywiezienia pude³ka doku-
mentów.
�W.�: A czy nie szykuje siê
jaki� fortel, ¿eby was st¹d
�wykurzyæ�?
S.G.: Gdyby to mia³o siê zda-
rzyæ, pewnie by siê zdarzy³o na
samym pocz¹tku. Natomiast w
zwi¹zku z tym, ¿e ten cz³owiek,
który nam robi tak¹ pod³o�æ
nie jest bynajmniej �czysty�, na
pewno nie zdobêdzie siê na to
i nikt go nie poprze w rozwi¹-
zaniach si³owych. Chodzi oczy-
wi�cie o pana Cupia³a.

�W.�: Kogo on reprezentu-
je, kto za nim stoi?
S.G.: Na pewno nie reprezen-
tuje tylko siebie. Jakich� pa-
nów przemys³owców. Kogo do-
k³adnie, trudno powiedzieæ.

 Do rozmowy w³¹cza siê pan
Stanis³aw Go³êbiowski z komi-
tetu strajkowego

�W.�: Czy pan chcia³by do-
rzuciæ jeszcze jakie� infor-
macje Czy liczycie na to, ¿e
zachowacie solidarno�æ, ¿e
nikt nie da siê przekupiæ?
St. Go³êbiowski: Wiêkszo�æ
pracowników po prostu wierzy
w akcjê. Zdaj¹ sobie sprawê,
¿e nie znajd¹ w tej chwili ¿ad-
nej 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 wybo-
ru, 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 prece-
dens. Firma, która przynosi
zyski, zak³ad najlepszy z
trzech w spó³ce, posiadaj¹cy
najwiêksz¹ rentowno�æ po
prostu siê zamyka. Firma,
która posiada wszystkie cer-
tyfikaty, systemy jako�ci,
systemy �rodowiskowe, bhp-
owskie, przygotowane przez
angielsk¹ firmê certyfikuj¹-
c¹. Jako�æ siê wypracowuje
latami i klienci s¹ z naszych
kabli zadowoleni.
S.G.: Chcemy uruchomiæ fir-
mê 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 pieniê-
dzy. Firma sobie poradzi, cho-
dzi nam tylko o zmianê decy-
zji o likwidacji firmy.
�W.�: Czy wyczuwacie, ¿e
macie jaki� sojuszników
we w³adzach?
S.G.: W obecnych w³adzach,
nie. Je�li chodzi o oficjalne
osoby to jest tylko dwóch po-
s³ów � Janowski i Zawisza,
którzy staj¹ po naszej stronie.
To s¹ jedyni, którzy próbuj¹
nam pomóc. Byæ mo¿e s¹ inni,
którzy maj¹ dla nas sympa-
tiê, ale po prostu nie wyra¿a-
j¹ tego oficjalnie.
�W.�: Czy jest teraz w kra-
ju wiêcej zak³adów, które
w podobny sposób jak
wasz walcz¹ o swoj¹ pozy-
cjê?
S.G.: Takich jak nasz nie ma.
Stali�my siê ju¿ symbolem w
kraju. Sto sze�æ dni, dzieñ i noc

�Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.�
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jeste�my 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 mil-
czy prasa, media. Zamyka siê
doskona³¹ firmê, która �wiet-
nie prosperuje - sprzedaje, za-
rabia, ale przychodzi, mówi¹c
krótko z³odziej i chce j¹ za-
mkn¹æ. A politycy nie maj¹
woli, ¿eby to zmieniæ.
�W.�: A w czyjej gestii jest
decyzja?
S.G.:W rêku premiera. Uchy-
liæ decyzjê Urzêdu Antymono-
polowego mo¿e tylko premier.
Tak siê sk³ada, ¿e ta decyzja
jest zgodna z obecnym pra-
wem, ale nie jest s³uszna. S¹
dwie opcje decyzji: jedna mo¿e
byæ taka jak jest teraz, a dru-
ga mo¿e byæ zupe³nie odwrot-
na. Urz¹d Antymonopolowy
opiera siê na prawie europej-
skim. Tu przecie¿ nie ma ¿ad-
nego monopolu. To s¹ bzdury
przecie¿. Na takich bzdurach
opiera siê gospodarka polska i
dlatego tak jest.
�W.�: A jak pan s¹dzi co po-
winno siê zrobiæ, ¿eby to
prze³amaæ?
S.G.: My�li pani u nas, czy w
ogóle?
�W.�:U nas, w kraju, w Pol-
sce.

S.G.: U nas, to ja my�lê w fa-
bryce kabli.
�W.�: No to zacznijmy od
was. Chcecie obroniæ fa-
brykê, ale nie jeste�cie na
wyspie.

S.G.: Je�li chodzi o fabrykê, to
my ju¿ wiemy jak, a je�li cho-
dzi o ca³o�æ, to przede wszyst-
kim trzeba siê zaj¹æ lud�mi,
którzy tu pracuj¹, którzy ¿yj¹
w Polsce, a nie tylko tym, ¿e
za dwa lata mamy wej�æ do
Unii Europejskiej i co zrobiæ,
¿eby do tej unii wej�æ.

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

kich np. jak Cupia³, który w
ci¹gu 6 lat dorobi³ siê maj¹tku
wartego 2,5 miliarda z³otych.
�W.�:A kim on jest je�li cho-
dzi o zawód o pozycjê?
S.G.: Podobno by³ magazynie-
rem kiedy� w jakiej� fabryce.
W ogóle jest to stary cinkciarz

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

zak³ad pracy chronionej Cu-
pia³ uzyska³ wszelkie ulgi, któ-
re w tych zak³adach by³y i s¹.
Mo¿na by³o robiæ nieprawdo-
podobne historie, ¿eby zarobiæ
pieni¹dze, wyrwaæ pañstwu i
on to po prostu robi³ np. 70
milionów ulgi przyzna³ mu

naczelnik Urzêdu Skarbowe-
go, 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 wiêkszo�ci¹ polskich biz-
nesmenów. 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� prze-
mys³u w Polsce przestanie ist-
nieæ. O tym mówimy te¿ w
ministerstwie. W tej chwili ju¿
sprowadzamy mnóstwo kabli
z Francji, bo udzia³y w Teleko-
munikacji Polskiej ma równie¿
�Alcatel� Francja. TPSA siê
ponoæ �prywatyzuje� a bierze
j¹ francuska firma pañstwowa.
Czysta bzdura. Czyste ¿y³owa-
nie polskiej gospodarki. Je¿eli
nikt temu nie przeszkodzi ko-
lejna ga³¹� gospodarki zacznie
le¿eæ. Coraz mniej ludzi ma
coraz wiêcej pieniêdzy. Wiêk-
szo�æ ludzi o tym wie i co z tego.
Ludzie jeszcze �pi¹, bo nie do-
tknê³o ich to bezpo�rednio.
Uwa¿aj¹, ¿e gdzie� tam, jaki�
O¿arów a oni siê ostoj¹. Jak
nie poczuj¹ sami, to nie za-
czn¹ siê broniæ.
�W.� Jeste�my pe³ni podzi-
wu dla waszej wytrwa³o-
�ci.
S.G.: Dla tych, którzy mogli-
by nam pomóc to jest powód
do wstydu, jak mo¿na trzy-
maæ tak ludzi. Jak trzeba bê-
dzie to bêdziemy siê biæ.

Wywiad przeprowadzi³a
red. Barbara Krygier

sposób �Zabijanie w imieniu
Boga jest sprzeczne z wia-
r¹ w Boga i jest najwiêk-
szym zaprzeczeniem uni-
wersalizmu wiary religij-
nej�.

W kontek�cie tego �wyzna-
nia wiary� pozwoli³em sobie
zauwa¿yæ, ¿e odwo³uj¹cy siê do
koncepcji �wojny sprawiedli-
wej� �w. Augustyna � a zatem
do tak zwanych �judeochrze�ci-
jañskich� koncepcji wojny �
autorzy zachowali siê dok³ad-
nie tak jak ci staro¿ytni ¿ydow-
scy faryzeusze opisani w
Ewangeliach, którzy �dostrze-
gaj¹ komara a po³ykaj¹ wiel-
b³¹da�. Przecie¿ to w³a�nie �na-
sza�, judeochrze�cijañska cy-

wilizacja oparta jest bez resz-
ty na idei zabijania �w imie-
niu Boga�. Najlepszych przy-
k³adów takiego postêpowania
dostarczali kolejno Krzy¿owcy,
Krzy¿acy oraz Konkwistado-
rzy. Jak to przypomina Roger
Garaudy, anglosascy koloniza-
torzy Ameryki Pó³nocnej bez
reszty oparli siê w swym ludo-
bójczym postêpowaniu wobec
Indian na biblijnej recepcie na
podbój Ziemi Obiecanej. W tym
kontek�cie wci¹¿ ¿ywotnej,
amerykañskiej religijnej pop-
kultury, przytoczy³em uczest-
nikom 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!

Przejd�cie tam i z powrotem od
bramy do bramy w obozie i
zabijajcie ka¿dego, czy to brat,
czy przyjaciel, czy krewny. Sy-
nowie Lewiego uczynili wed³ug
rozkazu Moj¿esza i pad³o w
tym dniu z ludu oko³o trzech
tysiêcy mê¿ów. Potem rzek³
Moj¿esz: Wy�cie dzi� wy�wiê-
cili siebie samych do s³u¿by dla
Pana, gdy¿ nikt z was nie za-
waha³ siê wyst¹piæ przeciwko
synowi czy bratu swemu. Niech
wiêc udzieli wam dzi� b³ogo-
s³awieñstwa.� (II Moj. 32, 27-
29)

Tak siê z³o¿y³o, ¿e 11 wrze-
�nia ubieg³ego roku �Niewi-
dzialni Organizatorzy� zabili w
wie¿ach �wiatowego Centrum
Handlu te¿ oko³o (oficjalnie)
trzech tysiêcy swych bli�nich.

Co wiêcej, jak przypomnia³ to
Edgard André, nowojorskie
wie¿e WTC by³y symbolem ko-
mercyjnego panowania USA
nad �wiatem. Te nowoczesne
budowle by³y zatem symbolem
kultu �Z³otego cielca�, którego
krwawe zniszczenie przez sta-
ro¿ytnych, moj¿eszowych lewi-
tów sta³o siê �ofiar¹ za³o¿yciel-
sk¹� b³ogos³awionego przez
Boga Izraela, ruszaj¹cego na
podbój Ziemi Obiecanej. Po-
dobnie jak obecnie, po z³o¿eniu
odpowiednio krwawej oraz
hucznej, �ofiary za³o¿yciel-
skiej� 11 wrze�nia, nowocze�ni
�lewici� (patrz wyprodukowa-
ny przez ich 60 rzeczników
prasowych �List otwarty�) po-
pchnêli kontrolowane przez
nich ludy na podbój Euroazji.

Kiedy zatem mo¿emy oczeki-
waæ koñca historii naszego (to
znaczy, ich) �Pañstwa bo¿ego�?
O tym nies³awnym koñcu �b³o-
gos³awionej przez Boga� Cywi-
lizacji Po(d)stêpu Biblia oczy-
wi�cie milczy, ale za to opisa³
go w szczegó³ach judeorzymski
pisarz Józef Flawiusz.

Przy okazji pobytu w Arde-
nach zwiedzali�my w mia-
steczku Bastogne mauzoleum
po�wiêcone niemiecko-amery-
kañskiej bitwie w tym rejonie
na prze³omie roku 1944/45, z
której to opresji wyratowa³
Amerykanów dopiero Stalin
rozpoczynaj¹c, na pro�bê
Churchilla, o 9 dni wcze�niej
styczniow¹ ofensywê na Fron-
cie Wschodnim. G³ówny orga-
nizator naszego spotkania,
o¿eniony z Rosjank¹ z Rygi
Belg Luc Michel, przy okazji
zwiedzania tego mauzoleum
amerykañskiej �chwa³y broni�,

�Jak trzeba bêdzie to bêdziemy siê biæ.�
Dokoñczenie ze strony 4
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UCZY£ NAS BONAPARTE JAK ZWYCIÊ¯AÆ MAMY

PRADZIAD PRZEPAD£ W �NIEGACH SYBIRU

DZIAD ZA OJCZYZNÊ POLEG£

KO�CI JEGO ZAWIA£Y PIASKI TOBRUKU

OJCIEC ZA WALKÊ W LASACH

PÓ£ ¯YCIA PRZESIEDZIA£ W WIÊZIENIACH

JAM JU¯ JEST WOLNY!
NAWET DO KUPIENIA.

BARBARA BIA£OW¥S

144 lutego 2002 r.,
w ramach na-
szych�Biulety-

nów Afgañskich�, opublikowa-
li�my poni¿szy komentarz: �W
sprawie listów z w¹glikiem po-
dejrzane nie jest to, co Ame-
rykanie 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 zna-
j¹.  Skoro ich znaj¹, a nie
ujawniaj¹, znaczy to, ¿e to¿-
samo�æ sprawców (sprawcy)
by³aby dla nich w jaki� spo-
sób kompromituj¹ca. Wirtu-
alna Wandea podejrzewa, ¿e
jest to Amerykanin nie posia-
daj¹cy ¿adnych powi¹zañ z
Baz¹.

Sposób dzia³ania w¹gliko-
wego terrorysty wyra�nie
wskazuje na to, ¿e wywodzi
siê z europejskiej kultury
prawnej. Na celownik bierze
jednostki odpowiedzialne za
kszta³t polityki zagranicznej
USA. Natomiast Baza, rozu-
muj¹c w sposób w³a�ciwy dla
islamu, atakuje cale spo³ecz-
no�ci, opieraj¹c siê na zasa-
dzie odpowiedzialno�ci zbio-
rowej. Gdyby wiec w¹glikiem
dysponowa³ bin Laden, ata-

kowa³by du¿e skupiska lud-
no�ci, a nie pojedynczych po-
lityków.

Je�liby ujawniono, ¿e
sprawca jest Amerykanin, w
istotnym stopniu zachwia³o-
by to poparciem spo³ecznym
dla wojny z Arabami, popar-
ciu wywodz¹cym siê ze stra-
chu przed bio-terroryzmem.�
Tymczasem 3-4 sierpnia
2002 �Gazeta Wyborcza� opu-
blikowa³a poni¿sz¹ kore-
spondencjê z Waszyngtonu:
�48-letni ekspert w sprawach
broni biologicznej mo¿e byæ
autorem ataku biologiczne-
go, który jesieni¹ zesz³ego
roku parali¿owa³ wschodnie
wybrze¿e USA. FBI od
czwartku przeszukuje miesz-
kanie Stevena Hatfilla na
przedmie�ciach Waszyngto-
nu. Choæ nie jest on oficjal-
nie podejrzany, wiele wska-
zuje na to, i¿ nied³ugo zosta-
nie aresztowany i oskar¿ony
o najpowa¿niejszy w historii
atak biologiczny na teryto-
rium USA.�

Hatfill od wielu lat praco-
wa³ w wojskowych o�rodkach
badawczych, gdzie zajmowa³
siê badaniami nad choroba-
mi zaka�nymi. Jego mieszka-
nie znajduje siê dos³ownie za
p³otem najwiêkszego labora-

torium wojskowego w Fort
Detrick. Steven Hatfill pra-
cowa³ w laboratorium do
sierpnia 2000 r., potem  prze-
niós³ siê do prywatnej firmy
prowadz¹cej badania na zle-
cenie Pentagonu. Zosta³ z
niej zwolniony rok pó�niej,
gdy w nieujawnionych na
razie okoliczno�ciach Penta-
gon odebra³ mu licencje do-
puszczaj¹c¹ do tajemnic pañ-
stwowych.

Rozes³ane do mediów i
kongresmanów listy zawie-
ra³y siln¹ odmianê w¹glika,
który zosta³ skradziony w³a-
�nie z Fort Detrick. W efek-
cie zmar³o piêæ osób: edytor
z Florydy, dwaj listonosze z
Waszyngtonu oraz dwie przy-
padkowe ofiary w Nowym
Jorku i ma³ej wsi w Connec-
ticut. Ska¿enie w¹glikiem
by³o tak silne, ¿e sortownia
poczty w stolicy USA - przez
któr¹ przechodz¹ listy do
Kongresu � pozostaje za-
mkniêta do dzi�.

Hatfill doskonale pasuje
do profilu zamachowca, jaki
zosta³ przygotowany w ub.r.
przez psychologów z FBI -
jest bia³ym, samotnym mê¿-
czyzn¹ z do�wiadczeniem na-
ukowym. Mo¿e mieæ ¿al do
rz¹du za odebranie mu pra-

wa do pracy przy tajnych
badaniach naukowych.

Wed³ug CNN Hatfilla ³¹-
czy ze ska¿onymi listami
jeszcze jedno - wszystkie ko-
perty mia³y ten sam adres
zwrotny: �szko³a podstawo-
wa Greendale� z New Jersey.
Szko³a taka nie istnieje, jed-
nak Greendale to przedmie-
�cie Harare w Zimbabwe.
Hatfill mieszka³ tam w³a�nie
podczas swego kilkuletniego
pobytu w Zimbabwe.�

Wobec powy¿szego rodzi
siê powa¿na w¹tpliwo�æ: Dla-
czego miêliby�my dalej po-
pieraæ amerykañskie akcje
zbrojne przeciw domniema-
nym posiadaczom broni bio-
logicznej i chemicznej w
Trzecim �wiecie, skoro to
broñ znajduj¹ca siê w rêkach
Stanów Zjednoczonych spo-
wodowa³a najwiêksze jak
dot¹d zagro¿enie atakiem
biologicznym ?

Jeste�my g³êboko przeko-
nani, ¿e FBI zna³o to¿samo�æ
sprawcy od wielu miesiêcy,
zapewne znalaz³o sposób by
go zneutralizowaæ - pozosta-
wiaj¹c jednak na wolno�ci, a
nastêpnie zwleka³o z jego
ujawnieniem, by utrzymy-
waæ spo³eczn¹ histeriê na
punkcie Afganistanu.

Polecamy Pañstwa uwa-
dze my�l przejrzenia archi-
walnych numerów dzienni-
ków i wynotowania sobie ile¿
w tym czasie pojawi³o siê fa³-
szywych doniesieñ o �labora-
toriach broni biologicznej w
Afganistanie�. Skoro w tej
sprawie byli�my ok³amywa-
ni przez federalne s³u¿by
�ledcze, to dlaczego miêliby-
�my im wierzyæ w pozosta-
³ych?

I jeszcze jedno: przypomi-
namy, ¿e w �antysystemo-
wych� serwisach interneto-
wych kr¹¿y lista co najmniej
14 �wiatowej klasy mikrobio-

logów, którzy na prze³omie
2001/2002 zginêli w tajemni-
czych okoliczno�ciach ...

Virtual Vendee,
2002-08-05

Przedruk za: http://
www.wandea .org .p l / in -
dex.php?action=news&id=30

Komentarz Redakcji
Naszym zdaniem istnieje
mo¿liwo�æ, ¿e Steven Hatfill
nie jest osob¹ chor¹ psychicz-
nie i ¿e dzia³a³ �wiadomie na
polecenie najwy¿szych w³adz
USA, które w ten sposób
chcia³y uzyskaæ poparcie spo-
³eczne dla wojny i ataku na
Afganistan. Wojna by³a po-
trzebna w³adzom amerykañ-
skim do ratowania chyl¹cej
siê ku upadkowi gospodarki.
Metoda nakrêcenia koniunk-
tury przez zbrojenia i zwiêk-
szenie zapotrzebowania na
broñ by³a wielokrotnie stoso-
wania w historii. Jest ona
szczególnie skuteczna w
USA, bo 40 procent potencja-
³u przemys³owego USA to
przemys³ �obronny�.
Dziêki zastosowaniu wojen-
nej terapii gospodarczej, ob-
serwowane obecnie k³opoty
gospodarcze w USA zwi¹za-
ne z m.in. �kreatywn¹ ksiê-
gowo�ci¹� s¹ prawie znikome
w porównaniu z tym co mo-
g³o siê zdarzyæ. Gospodarce
USA i Zachodowi grozi³
krach podobny do tego z 1929
roku. Dziêki zastosowaniu
brutalnych i perfidnych me-
tod, krach zosta³ znów na
kilka lat odsuniêty. Celowo
pos³u¿ono siê by³ym naukow-
cem, by istnia³y pozory mo-
tywu i �samodzielno�ci� Ste-
ven�a Hatfill�a, 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 w³a-
dzy. W przesz³o�ci USA ju¿
przynajmniej kilkukrotnie
stosowa³y metody sprowoko-
wania niespodziewanego
ataku w 1914 i w 1942.

irytowa³ zwiedzaj¹cych to
sanktuarium Amerykanów
ubran¹ specjalnie koszulk¹ z
napisem �Fuck USA�, któr¹
kupi³ w Belgradzie, bezpo�red-
nio po amerykañskich bom-
bardowaniach Jugos³awii. We-
d³ug tego g³ównego ideologa
PCN, dzisiejsza Ameryka to
kontynuacja tradycji kupiec-
ko-wojowniczych fenickiej
Kartaginy, z jej imitowanym
przez izraelitów kultem krwio-
¿erczego boga Baala. Dzisiej-
sza Moskwa za� to �IV Rzym�,
który winien zniszczyæ tego za-
morskiego potwora. Luc Mi-
chel oraz zwi¹zana z nim gru-
pa �komunitarystów Europy�
twierdzi, i¿ to �wyzwolenie�
jakie do nich przysz³o w 1945
zza Oceanu, to by³o fa³szywe
wyzwolenie, prawdziwe wy-
zwolenie dla Europy nios³a ze
sob¹ armia Stalina, która nie-
stety nie dosz³a do Atlantyku.
Takie zreszt¹ wezwanie do
wspólnej walki z �g³ównym

wrogiem�, w postaci amery-
kañskiego ��wiata g³upoty�,
przekaza³ on na VIII Zje�dzie
S³owiañskim w Moskwie, w
kwietniu 2001.

Przy okazji dyskusji �jaki
projekt dla Europy�, przedsta-
wiciele Ruchu na rzecz Demo-
kracji Bezpo�redniej dawali
przyk³ad Libii, która od kilku-
dziesiêciu ju¿ lat praktykuje
z powodzeniem ten model
(patrz �Wspólnota� z wrze�nia
2000). Libia jest jednak kra-
jem o kulturze arabskiej, któ-
ra dla nas jest trudna do przy-
jêcia, natomiast w Europie
mamy inny prosperuj¹cy kraj,
mianowicie Szwajcariê, w któ-
rej te¿ wyznawana jest zasa-
da demokracji bezpo�redniej i
co wiêcej, podobnie jak w Li-
bii, ka¿dy obywatel po prze-
szkoleniu trzyma broñ u sie-
bie w domu: takie dobrze przy-
gotowane �pospolite ruszenie�
zapewni³o Szwajcarii pokój w
okresie I oraz II wojny �wia-
towej, masowe za� uzbrojenie

mieszkañców Libii zapewnia
niechêæ USA do zaw³adniêcia
na powrót bogactwami natu-
ralnymi tego afrykañskiego
kraju. Ale czy demokracja bez-
po�rednia jest w ogóle mo¿li-
wa przy ludno�ci wiêkszej ni¿
kilka milionów? To jest pro-
blem, z którym ewentualny
�IV Rzym� bêdzie musia³ siê
zmierzyæ, je�li nasza, oparta
przecie¿ nie na korumpuj¹cym
wszystko kulcie ekonomii, ale
na cnocie �virtus�, kultura
bêdzie siê chcia³a utrzymaæ w
przysz³o�ci.

Na zakoñczenie tego repor-
ta¿u jeszcze jedna uwaga.
Wracaj¹c z Ardenów zwiedza-
li�my Brukselê, aktualn¹ �sto-
licê� Nowej Europy, gdzie na
wprost dworca Gare du Nord,
odkryli�my... trochê bardziej
przysadziste ni¿ te w Nowym
Yorku, ogromne wie¿e z napi-
sami WTC 2 i WTC 3. A co na
to �islami�ci�!

Raz, dwa, trzy terroryst¹ jeste� Ty!
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Pan Premier
Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Po raz kolejny zwracamy
siê do Pana Premiera w
sprawie bytu w naszej rze-
czywisto�ci gospodarczej
sektora hodowli drobiu jako
czê�ci produkcji rolnej.  Po-
przednio prosili�my Pana
Premiera o interwencjê w
zakresie proporcji kosztów
jakie ponosz¹ uczestnicy
procesu produkcyjnego miê-
sa drobiowego, wskazuj¹c
na fakty monopolistycznych
zachowañ w³a�cicieli mie-

szalni pasz w stosunku do
hodowców.

Od 1989 roku w³adze na-
szego kraju nie opracowa³y
i nie realizowa³y, jakiegokol-
wiek programu restruktury-
zacji i rozwoju rolnictwa to-
warowego . Jedynym dzia³a-
niem by³o zniszczenie i zde-
wastowanie wielkotowaro-
wych gospodarstw rolnych,
uzasadniaj¹c ten fakt. nie-
rentowno�ci¹ finansow¹ ich
dzia³alno�ci.

W zale¿no�ci od tego kto
sprawowa³ funkcje ministe-
rialne, uruchamiano  linie
kredytowe dla poszczegól-
nych dzia³ów produkcji rol-
nej, ale ka¿da zmiana kie-
rownictwa powodowa³a
dzia³ania skutkuj¹ce zapa�æ
bran¿y uprzednio korzysta-
j¹cych z linii kredytowych
uprzywilejowanych .Bran¿a
drobiarska  trzykrotnie mia-

³a zielone �wiat³o i trzy-
krotnie dzia³ania organów
pañstwowych, legalne lub
nielegalne niszczy³y doro-
bek drobiarzy zarówno ho-
dowlany jak i finansowy.
Brak polityki w zakresie
rolnictwa spowodowa³, ¿e
dobrze prosperuj¹ca i  roz-
wijaj¹ca siê w latach osiem-
dziesi¹tych bran¿a drobiar-
ska w chwili obecnej znaj-
duje siê w stanie zapa�ci,
podtrzymywana sztucznie i
produkuj¹ca bez zysku w
ten sposób by umo¿liwiæ
uzyskanie zysków przez

wytwórców pasz i ubojni
drobiu.

Wynegocjowane w tym
roku dop³aty do miêsa dro-
biowego na eksport  zosta-
³y bezceremonialnie zabra-
ne przez Wicepremiera
Pana Jaros³awa  Kalinow-
skiego na rzecz producen-
tów miêsa wieprzowego w
chwili gdy producenci wie-
przowiny znale�li siê rów-
nie¿ w zapa�ci. Wszystko to
dzieje siê na skutek niekon-
trolowanego importu dro-
biu i miêsa wieprzowego.
Kierunek tego importu
wskazuje, ¿e jest to drób
ska¿ony rakotwórczym ni-
trofenem z terenu Niemiec,
którego wwóz na teren w³a-
snych krajów zabroni³y
wszystkie  kraje z wyj¹t-
kiem Polski. Drób ten wwo-
¿ony jest na teren kraju
jako drób czeski lub s³owac-

ki. Ch³odnie w naszym kraju
oferuj¹ zak³adom drobiar-
skim ka¿d¹ ilo�æ  drobiu mro-
¿onego w ca³o�ci i w elemen-
tach niewiadomego pocho-
dzenia. Ju¿ od  roku 1996
kontrole przeprowadzone w
ch³odniach sk³adowych na
wniosek  naszego Zwi¹zku
ujawni³y olbrzymie nieprawi-
d³owo�ci w sk³adowaniu miê-
sa  drobiowego, a wynikaj¹-
ce z nieprzestrzegania norm
pañstwowych  obowi¹zuj¹-
cych w Polsce. Miêso by³o
sprzedawane przetermino-
wane,  opakowania niezgod-
ne z normami. Jakkolwiek w

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 Pre-
miera o wzmo¿enie  nadzoru
nad dzia³alno�ci¹ wszystkich
ogniw ³añcucha podmiotów
gospodarczych, które uczest-
nicz¹ w procederze importu
miêsa drobiowego,  poczyna-
j¹c od s³u¿b granicznych.

Uwa¿amy, ¿e w³adze na-
szego kraju zobowi¹zane s¹
przerwaæ import wszystkich
produktów rolnych,  które
produkujemy w  kraju, za-
bezpieczaj¹c  potrzeby kraju
.

Jak wskazuj¹ zachowania
w³adz UE i krajów cz³onkow-
skich, s¹ one przera¿one za-
gro¿eniem z naszej strony

brakiem akcesu do Unii.
Uwa¿amy, ¿e nale¿y zawie-
siæ jednostronnie wszystkie
porozumienia z Uni¹ o kon-
tyngentach  bezc³owych.
Równocze�nie nale¿y zakty-
wizowaæ rolników, by jedno-
czyli siê w  organizacjach
bran¿owych,  które mog¹
byæ jedynymi partnerami
dla w³adz.   Tylko takie dzia-
³ania zapewni¹ naszemu
krajowi w³a�ciw¹ pozycjê
w�ród pañstw Unii, a Pana

Rz¹dowi poparcie w referen-
dum akcesyjnym ze strony
producentów rolnych.

Z powa¿aniem,
Prezes Zarz¹du
Mgr Hanna Mitoñska

Kraków 28.06.2002 r.

Do wiadomo�ci:
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi - Pan Jaros³aw Kalinowski

Minister Gospodarki - Pan Ja-
cek Piechota

Minister Finansów - Pan Marek
Belka

Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego -Pan Leszek Balcerowicz
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