WSPOLNOTA
Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej
NUMER 9 (38) Wrzesieñ 2002
WSZYSTKO DLA POLSKI!

GAZETA BEZP£ATNA

Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

P

o uwa¿nym wys³uchaniu papie¿a podczas
ostatniej pielgrzymki w
Polsce, ponownie wzywam
wszystkich Polaków, abymy
nikomu nie dali siê skusiæ do
Unii Europejskiej. Papie¿ mówi³ o wzrocie bezrobocia, bezdomnoci, nêdzy, krzywdy i
niesprawiedliwoci w Polsce, a
wszystko to jest skutkiem zaborczej polityki Unii Europejskiej, której s³u¿¹ elity polityczne. Jest ona miertelnym
wrogiem Polski i innych
Pañstw narodowych, a zw³aszcza s³owiañskich. Jej celem jest
zagrabienie naszego przemys³u i ziemi, zniszczenie naszego Pañstwa, wynarodowienie
Polaków i zrobienie z nas le
op³acanej lub bezrobotnej
masy biedaków.
Ludzie uczestnicz¹cy w spotkaniach z papie¿em robili
wra¿enie czekaj¹cych na jaki

cud, który odmieni z³y los Polski i Polaków. Takim cudem
niechaj bêdzie odrzucenie
przez nas integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹ i uzyskanie
niepodleg³oci, a wraz z ni¹
samodzielnego rozwoju gospodarczego, który przyniesie Polakom dobrobyt. Bêdzie to cud
na miarê Cudu nad Wis³¹ w
1920 roku.
Ta przewrotna, biurokratyczna struktura, szatañskie
paskudztwo, jak¹ jest Unia
Europejska, daje o sobie znaæ
na ka¿dym kroku. Jak poda³a
telewizja, po si³owym wyrzuceniu przez stoczniowców prezesa Zak³adów Przemys³u
Odzie¿owego Odra w Szczecinie, ich unijni w³aciciele czyli z³odzieje zgodzili siê wyp³aciæ g³oduj¹cym pracownicom
nie wyp³acane od pó³ roku za-
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Kandydat Polskiej Wspólnoty Narodowej
na prezydenta miasta Zduñska Wola
Rozmowa z W³adys³awem Gogolewskim
 kandydatem na prezydenta miasta w dniu 25 wrzenia br.
Wspólnota: Jest Pan
kandydatem na prezydenta
Zduñskiej Woli, proszê nam
powiedzieæ parê s³ów o dniu
dzisiejszym swojego miasta.
W³adys³aw Gogolewski:
To miasto obecnie liczy 46

tys. mieszkañców, ³¹cznie z
zak³adami Karsznice  Parowozownia kolejowa, niestety ju¿ w upad³oci, a kolejarze tam ¿yj¹cy pozostali
bez pracy. Poza tym do upad³oci doprowadzony zosta³
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List z Bu³garii

Drodzy Przyjaciele!
[..] Na podstawie treci artyku³ów, zamieszczanych w
Waszej gazecie mo¿na dojæ
do wniosku, ¿e u nas w kraju odgrywany jest ten sam
scenariusz, wczeniej lub
póniej, lecz sens i rezultaty  dok³adnie takie same.
Szkoda tylko, ¿e ludzie bardzo póno zaczynaj¹ siê domylaæ, co siê dzieje i z jakich przyczyn.
Wielu jest sk³onnych
zwalaæ to na rachunek komunizmu i komunistów.
Mamy te same problemy co
u Was. Mieszkamy i pracujemy w Warnie i k³opoty
Waszej stoczni w Szczecinie
s¹ nam bliskie i w pe³ni zrozumia³e. Nasz¹ stoczniê po
prostu zamkniêto i ju¿
czwarty rok jest sprzedawana. Nie sprzedadz¹, bo
ju¿ j¹ rozgrabili. Szeæ tysiêcy stoczniowców i jeszcze
czterdzieci tysiêcy specjali-

stów z zak³adów kooperuj¹cych zosta³o bez pracy. Ca³y
schemat sprzeda¿y i ograbiania przedsiêbiorstw jest
taki sam jak u Was. W samej tylko Warnie zlikwidowano: Stocznie, Zak³ad Radiolokacyjny, Zak³ad Elektrotechniki, Kombinat Chemiczny, Kompleks Promowy
Warna-Odessa, Zak³ad Wyrobów Szklanych i wiele innych du¿ych zak³adów budowlanych i maszynowych.
Co drugi mieszkaniec Warny jest bez pracy!
Rozgrabione zosta³y nasze przepiêkne kurorty 
Z³ote Piaski wykupi³ Neckerman. Przywo¿¹ tutaj
Niemców, a wszystkie zyski
wywo¿one s¹ do Niemiec itd.
Ale ludzie z trudem pojmuj¹, ¿e trzeba siê broniæ
zêbami i paznokciami.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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W³adys³aw Gogolewski - kandydat PWN na prezydenta Zduñskiej Woli

ZWOLTEKS, jeden z najlepszych zak³adów tekstylnych,
produkuj¹cych du¿e iloci
np. rêczników i kocy we³nianych . Zatrudnionych tam
by³o 4 tys. osób. Dzisiaj ten
zak³ad stoi zamkniêty. Obecnie sprowadza siê rêczniki i
koce z Argentyny i z Brazylii. Wiele innych zak³adów
równie¿ zosta³o zamkniêtych. Ca³y nasz przemys³
zosta³ zniszczony.
W.: To co Pan mówi brzmi
doæ ponuro. Dlaczego tak
siê dzieje, dlaczego te zak³ady s¹ zamykane, czy one le
pracowa³y, czy by³y nie doæ
nowoczesne?
W.G.: Zak³ady te by³y dobrze
prosperuj¹ce i pracowa³y dobrze. Ludzie byli zadowoleni bo mieli pracê, mieli
chleb, a nasi odbiorcy byli
zadowoleni z naszych produktów. Ale komu to przeszkadza³o. Wszystko zaczê³o siê psuæ od czasu wprowadzenia tzw. dzia³añ przysto-
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GLOBALNA WOJNA Z TERROREM

P

od koniec sierpnia zaproszono mnie do
udzia³u w Kongresie
Mut zur Ethik (Odwaga by
¿yæ etycznie), zorganizowanym przez szwajcarski tygodnik Zeit-Fragen. Podobnie
jak w latach poprzednich, rzeczony Kongres odby³ siê w
miejscowoci Feldkirch, po³o¿onej na pograniczu Austrii,
Szwajcarii oraz Niemiec i
uczestniczy³o w nim oko³o
600 osób, w tym 60 zaproszonych goci, którzy wyg³osili
szereg doæ interesuj¹cych
referatów. Temat tegorocznego kongresu brzmia³ Ludz-

Marek G³ogoczowski
koæ na rozdro¿u i w zasadzie ca³e to ogromne przedsiêwziêcie by³o powiêcone
sprawie coraz cilejszego
ujednolicania kulturowopolitycznego naszego Globu
pod przywództwem USA oraz
Izraela. A oto przegl¹d najwa¿niejszych wyst¹pieñ.
Palestyñczyk Nazzal Nafez z Ramallach (ale wychowany na amerykañskich uniwersytetach i z paszportem
USA) opowiada³ nam o tak
zwanym planie Sharona,
uknutym ponoæ dwa lata
temu. Plan ten przewiduje
ca³kowite wyrzucenie Pale-

styñczyków z Palestyny, na
wzór wyrzucenia Serbów z
Kosowa trzy lata temu. Przygotowywany obecnie atak
USA  i narodów sprzymierzonych  na Irak, jest podstawowym elementem tego
planu pokoju na Bliskim
Wschodzie, jako ¿e do podbitego Iraku mo¿na by bez
przeszkód przesiedliæ wygnanych z ich ziem Palestyñczyków. Nazzal twierdzi³, ¿e
oczywicie, atak na Irak zostanie odczytany przez
wszystkich muzu³manów
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Z NArodowej trybuny...
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robki pod warunkiem sprzedania im przez samorz¹d Szczecina gruntu, na którym stoj¹
Zak³ady. Chc¹ je bowiem rozebraæ i postawiæ na ich miejscu

choæ w ten sposób pozna nasz
program, skoro nie pozwala siê
nam zaistnieæ w rodkach
masowego przekazu!

nich i Pó³nocnych milionami
Niemców i dawanie im ca³ej
w³asnoci oraz przygotowywanie tych Ziem do w³¹czenia do
Niemiec. Niemcy nie chc¹ woj-

Pikieta stowarzyszenia ,,Placówka przed Sejmem

wielkie centrum rozrywki, zapewne z prostytucj¹, hazardem i narkotykami. Pracownice oczywicie pójd¹ na bezrobocie.
Tych w³acicieli nale¿a³oby
aresztowaæ, a zagrabione przez
nich pañstwowe Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego Odra
przej¹æ ponownie na w³asnoæ
Pañstwa Polskiego. Tak samo
nale¿a³oby zrobiæ z unijnymi
w³acicielami Stoczni Szczeciñskiej  aresztowaæ, skonfiskowaæ ich zagrabiony maj¹tek i z niego wyp³aciæ g³oduj¹cym stoczniowcom zaleg³e zarobki oraz uruchomiæ Stoczniê
ponownie jako pañstwow¹.
Trzeba wreszcie skoñczyæ z
rabowaniem Polski pod sztandarem Unii Europejskiej!
Poniewa¿ samorz¹dy mog³yby mieæ wp³yw na powstrzymanie bandyckiego rabunku
Polski przez kapitalistów unijnych, Polska Wspólnota Narodowa ma obowi¹zek wzi¹æ
udzia³ w wyborach samorz¹dowych. Gdzie tylko bêdziemy
mogli, wystawimy naszych
kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Najprawdopodobniej bêdzie
mo¿na g³osowaæ na kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej w Poznaniu, Stargardzie
Szczeciñskim i Zduñskiej Woli.
Gdziekolwiek bêdziemy zarejestrowani jako kandydaci do
w³adz samorz¹dowych  g³osujcie na nas! Nasz program
jest umieszczony na ostatniej
stronie tej gazety w formie plakatu. Rozlepiajcie go i rozdawajcie! Niech ogó³ Polaków

Nie pozwala siê nam zaistnieæ dlatego, ¿e nie chcemy
NATO i Unii Europejskiej, nie
chcemy grabie¿y naszej gospodarki przez obcy kapita³, nie
chcemy wyprzeda¿y obcokrajowcom polskiej ziemi, nie
chcemy obcych supermarketów niszcz¹cych polskich wytwórców i handlowców, nie
chcemy bezrobocia, bezdomnoci i g³odu, nie chcemy, ¿eby
mniejszoæ mia³a coraz wiêcej,
a wiêkszoæ coraz mniej. Natomiast chcemy dla wszystkich
mieszkañ, pracy i godziwych
zarobków oraz bezp³atnego
nauczania i leczenia. Aby to
uzyskaæ, wystarczy podwoiæ
produkcjê roln¹ i przemys³ow¹
czyli odzyskaæ przynajmniej
poziom sprzed 15-tu laty. Na
nasz¹ zwiêkszon¹ produkcjê
czeka Wschód  Rosja, Ukraina, Bia³oru, czeka Po³udnie
 Czechy, S³owacja, Jugos³awia, Bu³garia. Zachód nie czeka, przeciwnie, zmusza nas do
zmniejszania naszej produkcji, a sam zwiêksza swoj¹ i
zalewa nas towarami. W³anie
dlatego ronie bezrobocie i nêdza w Polsce. Ronie te¿ liczba Polaków opuszczaj¹cych
Polskê byæ mo¿e na zawsze,
zmniejsza siê natomiast przyrost naturalny, a wzrasta liczba zgonów, co daje tragiczny
skutek zmniejszania siê liczby
Polaków w Polsce.
Jak d³ugo jeszcze chcemy
byæ wyzyskiwani i niszczeni
przez globalistyczny Zachód i
podle dopominaæ siê wejcia do
Unii Europejskiej? Bo jej nastêpnym krokiem bêdzie zasiedlanie naszych Ziem Zachod-
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ny. Chc¹ pokoju, ale i pokojowej zmiany granicy polsko-niemieckiej na swoj¹ korzyæ.
Niemcy nie chc¹ nawet wojny z Irakiem u boku USA. Nikt
nie chce tej wojny, poza d¹¿¹-

c¹ do panowania nad wiatem
globalistyczn¹ w³adz¹ USA,
któr¹ popar³a tylko w³adza
Wielkiej Brytanii i Izraela.
Polska Wspólnota Narodowa i mylê, ¿e ca³y Naród Polski jest przeciw napaci USA
na Irak. Jestemy równie¿
przeciw nieustannemu napadaniu Izraela na Palestynê. To
te¿ jest porednio dzie³em w³adzy USA. Dlatego spo³eczeñstwu amerykañskiemu ¿yczymy zmiany takiej w³adzy. Przecie¿ demokracja na to zezwala! Natomiast demokracja nie
zezwala robiæ takie polowania,
jakie ¯ydzi urz¹dzaj¹ na Palestyñczyków w ich w³asnym
Kraju  w Palestynie. Przypomina to polowania Niemców
na Polaków w Polsce pod niemieck¹ okupacj¹ w czasie II
wojny wiatowej.
Zagro¿enie Iraku i Palestyny oraz ekonomiczna agresja
zniemczonej Unii Europejskiej
na Polskê ka¿e nam pamiêtaæ
o 1-szym wrzenia  rocznicy
zbrojnej napaci Niemiec na
Polskê w 1939 roku i rozpoczê-

cia II wojny wiatowej. Napaæ
niemiecka poci¹gnê³a za sob¹
17-go wrzenia napaæ radzieck¹. Oddajmy czeæ wszystkim
Polakom, którzy walczyli o
Polskê w II wojnie wiatowej!
Chwa³a wszystkim Polakom i
innym S³owianom, a zw³aszcza
Rosjanom, którzy pokonali
Niemcy faszystowskie i wywalczyli powrót Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych do Polski  do
Macierzy! Ziemie te, wywalczone przez miliony ¿o³nierzy s³owiañskich oraz zagospodarowane i rozwiniête przez miliony Polaków s¹ zagro¿one, gdy¿
w obliczu prawa unijnego zostan¹ zaw³aszczone przez
Niemców.
Niepokoje klasowe i narodowe
ogarniaj¹ wiat. Niepokój
ogarnia te¿ Polskê. Burzy siê
te¿ Polska. Mo¿e w tym wzrastaj¹cym napiêciu spo³ecznym,
wybory samorz¹dowe przynios¹ dobre zmiany. Spróbujmy je
przynajmniej wykorzystaæ,
aby uczyniæ co dobrego dla
Polski i Polaków.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Eksperci za ponad 21 milionów euro
Na prze³omie czerwca i lipca kilka polskojêzycznych
dzienników poruszy³o dra¿liwy
dla demoliberalnych mediów
temat marnotrawienia pomocowych funduszy przedakcesyjnych. Pojawi³y siê równie¿
g³osy o fikcji bezinteresownej
pomocy UE dla Polski.
Sporód ró¿nych programów pomocowych najpopularniejszym, a jednoczenie najdro¿szym jest twinning czyli
pomoc bliniacza. Polega ona
na wybraniu sporód krajów
piêtnastki pañstwa partnerskiego, które nastêpnie wysy³a do nas swoich doradców. Ich
pobyt w Polsce trwaj¹cy od 12
do 24 miesiêcy jest finansowany ca³kowicie z funduszy programu przedakcesyjnego
PHARE. Po kompromitacji
programu SAPARD, (z którego jak ju¿ wiemy bêdziemy w
stanie wykorzystaæ ok. 30% deklarowanych przez UE rodków) program PHARE jawi siê
jako kolejny sposób nabijania
Polaków w butelkê. Jak ujawni³y ¯ycie Warszawy i Super
Express du¿a czêæ rzekomej
bezinteresownej pomocy wraca z powrotem do UE. [..] choæ
ich pracê (doradców  przyp.
red.) finansuj¹ unijni podatni-

cy, pieni¹dze wydane na ten cel
uszczuplaj¹ kwoty przeznaczone na realizowany obecnie program PHARE. Innymi s³owy
spora czêæ przyznawanych
nam przez Uniê dotacji (czasami nawet po³owa), wraca do
UE z powrotem. Pisze Karolina Woniak w ¯yciu Warszawy.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e mówimy tu o niebagatelnej sumie
ponad 21 milionów 600 tysiêcy euro rocznie czyli oko³o 88
milionów 560 tysiêcy PLN! Dla
porównania pomoc udzielona
Polsce w ramach programu
PHARE na Rozwój ochrony
socjalnej i zatrudnienia w latach 1990-1999 wynios³a podobno 30 milionów euro. Na
utrzymanie doradcy sk³adaj¹ siê: pensja (od 9 tysiêcy do
21 tysiêcy euro miesiêcznie
czyli odpowiednio 36 tysiêcy
900 z³ i 86 tysiêcy 100 z³), koszty prowadzonych szkoleñ,
rodki na cele reprezentacyjne oraz zwrot kosztów utrzymania i podró¿y. W sumie oko³o 30 tysiêcy euro (120 tysiêcy
z³) na ka¿dego sporód 60 przebywaj¹cych w Polsce doradców
miesiêcznie. Dane te pochodz¹
z lipca br. i jak pisze ¯ycie
Warszawy [..] w najbli¿szych

miesi¹cach przyjedzie jeszcze
kilkudziesiêciu (doradcówprzyp. red.) [..] przyje¿d¿aj¹
na rok lub dwa, dostaj¹ mieszkanie, dobr¹ pensjê i nie bardzo wiedz¹, co maj¹ robiæ 
przyznaje Richard Rozwadowski [..] (¯ycie Warszawy). Pozostawmy to bez komentarza.
[..] UE jest jak ¿ona mafiosa: trwoni kasê i bêdzie j¹
trwoniæ. Ale spróbuj j¹ skrytykowaæ, a poleci twoja g³owa [..]
(Super Express). Autorem tych
z³owieszczych s³ów jest by³y
specjalista unijny w Polsce 
Carl Beddermann. Wieloletni
pracownik niemieckiego ministerstwa rolnictwa wys³any do
Polski w nagrodê za osi¹gniêcia zawodowe, niedawno straci³ pracê. Powodem tych represji by³o udzielenie wywiadu
dziennikowi Super Express.
[..] Jego niemiecka gospodarnoæ nie mog³a znieæ, ¿e na
³apanie powietrza w s³oiki (wykonywa³ badania powietrza,
analogiczne do rutynowo przeprowadzanych w Polsce, tyle
¿e za ni¿sze pieni¹dze  przyp.
red.) oraz przygotowywanie
konferencji i bankietów dla
innych unijnych ekspertów
wydawane s¹ co miesi¹c
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sowawczych do Unii Europejskiej, która domaga siê
ograniczania naszego przemys³u i produkcji, a to prowadzi kraj do zniszczenia.
W.: Ale, czy by³ zbyt na te
towary, czy by³y zamówienia?
W.G.: Oczywicie, ¿e by³
zbyt. By³a praca i by³ zbyt.
Wiele eksportowalimy, ale
by³ nacisk na likwidacjê zak³adów, na zwolnienia pracowników.
W.: Chodzi prawdopodobnie o to, ¿eby sprowadzaæ gotowe towary z innych krajów?
W.G.: Tak, jak ju¿ mówi³em
na przyk³ad sprowadzane s¹
z Argentyny i z Brazylii, a
przecie¿ nasz zak³ad by³ jednym z najlepszych na wiecie w tej bran¿y. A w ci¹gu
dwunastu lat kolejnych rz¹dów kliki kumoterskiej czy
jak niektórzy mówi¹ mafii,
zniszczone zosta³y te zak³ady.
W.: A czy samorz¹d nie
protestowa³ kiedy zamykano zak³ady, czy nie musia³
opiniowaæ lub nawet podpisywaæ decyzji o likwidacji?
W.G.: Ówczesny samorz¹d i
obecny dostosowuje siê do
decyzji elit politycznych,
które w tym czasie rz¹dz¹.
Jak rz¹dzi³o AWS, to siê dostosowywa³ do AWS-u, obecnie do SLD, Unii Pracy i
PSL.
W.: A wiêc samorz¹dy nie
dbaj¹ o dobro swojego miasta, mieszkañców tego miasta , tylko realizuj¹ jakie
wskazania polityczne przysy³ane z Warszawy?
W.G.: To w³anie tak, w ten
sposób to siê odbywa, ¿e nie
dba siê o interesy swojej spo³ecznoci, tylko siê dba o interesy sfer wy¿szych.
W.:A jak Pan s¹dzi, czy samorz¹d by³by zdolny zorganizowaæ jaki opór, przeciwstawiæ siê takiej niszcz¹cej
polityce?
W.G.: Jak dotychczas samorz¹dowcy dostosowuj¹ siê do
elit politycznych i s¹ skorumpowani. Tu ju¿ by trzeba siêgn¹æ do uchwa³ sejmowych czy rz¹dowych, które
zmuszaj¹ samorz¹d do podporz¹dkowania siê.
W.: To znaczy s¹dzi Pan,
¿e samorz¹d nie ma jakiego
pola manewru? A jak w takim razie zamierza Pan

dzia³aæ jako prezydent miasta?
W.G.: Ja bym chcia³ siê przeciwstawiæ w³anie tym zarz¹dzeniom i gospodarzyæ w
interesie spo³ecznoci na
tym terenie, znam bol¹czki
i problemy ludzi w naszym
miecie i chcia³bym im pomóc.
W.:A czy s¹ jakie organizacje spo³eczne, lub indywidualni dzia³acze, którzy myl¹ tak jak Pan i chcieliby z
Panem razem dzia³aæ?
W.G.: Jest Stowarzyszenie
Bezrobotnych, które prowadzi Jan Tobiasz i du¿o zrobi³ na rzecz bezrobotnych, a
trzeba zaznaczyæ ,¿e bezrobocie w naszym miecie
przekracza normy krajowe.
Przy czym te wskaniki s¹
oficjalnie zani¿ane, a w rzeczywistoci bezrobocie w
kraju siêga 20%. Na przyk³ad robotnicy rolni nie s¹
ujêci w tych spisach bezrobotnych.
W.:A nie s¹dzi Pan, ¿e po
wst¹pieniu do Unii jako te
problemy bêd¹ rozwi¹zane?
W.G.: Nie s¹dzê i tak nie bêdzie, ze wzglêdu na to, ¿e
tam jest te¿ du¿e, ukryte
bezrobocie. Nam siê tylko
obiecuje z³ote gruszki na
wierzbie. Mówi pan Miller i
inni, ¿e m³odzie¿ dostanie w
Unii pracê, ¿e szko³y bêd¹
dla nich. A jest odwrotnie,
widzimy, ¿e szko³y siê zamyka w Polsce jeszcze przed
wst¹pieniem do Unii. A to
oznacza zagro¿enie dla naszego m³odego pokolenia,
Ani pracy, ani wykszta³cenia
Unia im nie da.
W.: No to jak Pan myli po
co mamy do tej Unii wstêpowaæ, po co siê nas tam ci¹gnie?
W.G.: O nie, nie powinnimy
wstêpowaæ! To jest zagro¿enie dla naszego spo³eczeñstwa. Mówi siê nam, ¿e nie
mamy alternatywy, ¿e je¿eli nie Unia to co? My powinnimy siê zrzeszaæ z krajami nam bliskimi, my S³owianie powinnimy siê ³¹czyæ w
zwi¹zki, wspó³pracowaæ,
handlowaæ, organizowaæ
wspó³pracê kulturaln¹, bo
przecie¿ mamy podobne jêzyki, wspólne korzenie.
W.: Myli Pan na przyk³ad
o wspó³pracy Polski, Czech
i S³owacji!
W.G.: Oczywicie, ale nie
tylko. Równie¿ z Wêgrami
powinnimy cilej wspó³-
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pracowaæ i z Rosj¹. Mo¿na
by zawieraæ umowy gospodarcze z miastami bliniaczymi. Zreszt¹, my przecie¿
przed likwidacj¹ zak³adów
du¿o eksportowalimy do
Rosji.
W.: Czy ludzie w waszym
miecie mówi¹ jakie s¹ przyczyny, ¿e dzieje im siê coraz
gorzej?
W.G.: Przede wszystkim dlatego, ¿e nie ma pracy. Rodziny nie maj¹ za co utrzymywaæ dzieci. Powinnimy podj¹æ walkê o zniesienie bezrobocia, które jest nasz¹
hañb¹. Ludzie musz¹ mieæ
warunki, ¿eby ¿yæ godnie. I
przede wszystkim nie wolno
nam traciæ ziemi, nie wolno
siê godziæ na jej wyprzeda¿,
bo jest ona podstaw¹ gospodarowania. Sprzeciwiamy
siê równie¿ inwazji hipermarketów, bo one korzystaj¹ z przywilejów i nie p³ac¹
podatków, a nasi rzemielnicy musz¹ p³aciæ, nie maj¹
¿adnych ulg.
W.: Zarzuca siê nam Polakom , ¿e nie mamy inicjatywy gospodarczej, ¿e dopiero jak Unia wejdzie to bêdziemy gospodarzyæ nowoczenie, co Pan o tym s¹dzi?
W.G.: Mówi siê co innego, a
wprowadza siê co innego.
To Unia ratuje swoj¹ gospodarkê, zalewaj¹c nas swoimi
towarami. Unia nam nic nie
da, je¿eli my jej nie damy.
Ju¿ dawno ludzie powinni
zaprotestowaæ, powinni
wyjæ na ulicê, bo nam zagra¿a skrelenie z mapy, je¿eli nie bêdziemy mieæ w³asnoci, ziemi, kultury i swojego pieni¹dza.
W.: A od czego by Pan zacz¹³ w swoim miecie jako
prezydent?
W.G.: Przede wszystkim
utrzymaæ nasze zak³ady,
¿eby by³a praca i od razu nawi¹zaæ kontakty handlowe z
Rosj¹ , Wêgrami, Ukrain¹.
W.: No ,ale dopóki jest ta
polityka pro-unijna to by³oby bardzo trudno zacz¹æ
tak¹ pracê?
W.G.: Tak, bo Unia jest hamulcem naszego rozwoju.
Ludzie musz¹ to zrozumieæ
i opowiedzieæ siê za programem Polskiej Wspólnoty
Narodowej.
W.: Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy sukcesu w wyborach.
Rozmowê prowadzi³a
red. Barbara Krygier

List z Bu³garii

Drodzy Przyjaciele!
Dokoñczenie ze strony 1
Wydaje im siê  ot zmienimy prezydenta i wszystko
bêdzie jak trzeba. Ale kapitalizmu pobo¿nymi ¿yczeniami siê nie ulepszy. A to
w³anie on jest ca³¹ przyczyn¹ obecnych trudnoci. Zamiast powiedzieæ to sobie
wprost, ludzie szukaj¹ wci¹¿
nowych iluzji i znów nie bior¹ siê do walki o swoje.
Informacje o Waszych
strajkach i protestach bardzo zdziwi³y Bu³garów. Czego takiego, od konserwatywnych w stosunku do socjalizmu Polaków, zupe³nie
siê nie spodziewali. A ja siê
cieszê i mam nadziejê, ¿e Polacy, najinteligentniejszy
naród w Europie, nie dadz¹
zrobiæ z siebie niewolników.
Dobrze znam Wasz¹ historiê: wszystkie powstania,
Westerplatte, Monte Cassi-

no... Po powstaniu warszawskim, po bombardowaniach,
z 1,2 miliona zosta³o 120
tysiêcy Warszawiaków. I
nikt nie wierzy³, ¿e Warszawa siê odrodzi! A ona siê
odrodzi³a i sta³a siê jeszcze
piêkniejsza.
[...] Mam w Polsce wielu
przyjació³, i chocia¿ nie
wszyscy podzielaj¹ moje pogl¹dy, zawsze byli serdeczni i gotowi do kontaktów,
rzetelni i oddani naszej
przyjani. Zawsze dobrze
czu³am siê w Polsce i mylê,
¿e nie ma nic wa¿niejszego
od naszej przyjani. Bez niej
bylibymy bezbronni i smutni.
Pozdrawiam Was serdecznie, ¿yczê si³ i optymizmu w Waszej nie ³atwej
pracy.
A³³a Gigowa

Spotkanie Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego
W Bydgoszczy w dniu 10
wrzenia br. zebrali siê
przedstawiciele zak³adów
pracy, reprezentowanych w
Ogólnopolskim Komitecie
Protestacyjnym.
Spotkanie by³o powiêcone omówieniu sytuacji w poszczególnych zak³adach pracy i w ca³ym Kraju oraz ocenie bie¿¹cej dzia³alnoci
Ogólnopolskiego Komitetu
Protestacyjnego i ustaleniu
programu dzia³ania do koñca roku.
Uczestnicy zwracali uwagê na z³¹ i stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê, zw³aszcza w
Stoczni Szczeciñskiej, Stoczni Gdañskiej, w Zak³adach
Cegielskiego w Poznaniu,
Fabryce Kabli w O¿arowie,
Miejskich Zak³adach Komunikacyjnych w Bydgoszczy,
Zak³adach
Przemys³u
Odzie¿owego Odra w
Szczecinie i wielu innych.
Coraz czêstszym zjawiskiem
jest nie wyp³acanie pracownikom zarobków przez kilka
miesiêcy, zmniejszanie produkcji, masowe zwalnianie
pracowników z pracy, celowe doprowadzanie przedsiê-

biorstw do upad³oci. Prywatyzacja zosta³a s³usznie
oceniona przez uczestników
spotkania jako wiadome
niszczenie polskich zak³adów pañstwowych i robotniczych stanowisk pracy. Zyskuj¹ na tym nieliczni, g³ównie obcy w³aciciele, a traci
wiêkszoæ polskich pracowników, z których robi siê bezrobotnych nêdzarzy.
Wiêkszoæ pracowników
przemys³owych, ³¹czy z³¹ sytuacjê swoich zak³adów pracy z tak zwanymi dzia³aniami przystosowawczymi do
Unii Europejskiej, z których
w rezultacie wynika upadek
zak³adów. Dlatego uczestnicy spotkania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
W spotkaniu  na prawach goci  wziê³a udzia³
4-osobowa delegacja Zarz¹du Naczelnego Polskiej
Wspólnoty Narodowej.
Stanis³aw Bareja
¯ywia Cielak
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U czeskich przyjació³
21 wrzenia w Ostrawie
gocilimy na V Zjedzie
Klubu Czeskiego Pogranicza. W du¿ej zamkowej sali
zebra³o siê 200 delegatów i
goci z ca³ego kraju, którzy
w kole¿eñskiej, rzeczowej
atmosferze
prowadzili
sprawnie obrady.
Na zjedzie obecnych
by³o kilku pos³ów czeskiego parlamentu, cz³onkowie
Prezydium Miêdzynarodowego Komitetu S³owiañskiego z Pragi oraz gocie z Niemiec i Polski. Obradom
przewodniczyli dr J. Groul
i dr J. Cisaø.
Klub Czeskiego Pogranicza jest organizacj¹ spo³eczn¹, licz¹c¹ ponad 20 tysiêcy

dzia³aczy i w³anie obchodzi³ 10 rocznicê swojego powstania. Delegaci w swoich
wyst¹pieniach podkrelali,
¿e nikt siê nie spodziewa³,
¿e z jednego kilkudziesiêcioosobowego klubu wyronie
tak wielka i silna, ogólnokrajowa organizacja obywatelska. Klub wydaje swoje
pismo Hranièáø, prowadzi
dzia³alnoæ kulturaln¹, naukow¹ i samopomocow¹.
Jest organizacj¹ patriotyczn¹, która zwraca uwagê na
zagro¿enia zwi¹zane z silnymi tendencjami germanizacyjnymi i rewan¿ystowskimi
w ramach przygotowañ
Czech do w³¹czenia do Unii

Europejskiej. KCzP takiemu
w³¹czeniu siê sprzeciwia.
Prezesem Klubu Czeskiego Pogranicza jest Karel
Janda, ponownie wybrany
przez Zjazd na drug¹ kadencjê. W 1999 roku zosta³a
podpisana umowa o wspó³pracy pomiêdzy KCzP a Polsk¹ Wspólnot¹ Narodow¹,
której przedstawiciele zostali zaproszeni na Zjazd. Przewodnicz¹cy Polskiej Wspólnoty Narodowej Boles³aw
Tejkowski w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ zagro¿enia i szanse narodów i
pañstw S³owiañszczyzny Zachodniej.
Barbara Krygier

Eksperci za ponad 21 milionów euro

Dokoñczenie ze strony 2

ogromne pieni¹dze. Swoimi
spostrze¿eniami podzieli³ siê z
Super Expressem [..]. I to
w³anie nie mieci³o siê w pojêciu demokratycznej swobody
wolnoci s³owa, któr¹ czêsto
szafuj¹ demolibera³owie i socjalici. Jak pisze w swoim artykule Martyna Mistarz, Carl
Beddermann bêdzie dalej zachêca³ Polaków do opamiêtania i nie pchania siê do UE za
wszelk¹ cenê. [..] Wedle Carla Beddermanna, lepiej nawet
odczekaæ trochê, ale wejæ do
systemu na swoich prawach.
Albo nie wchodziæ wcale [..] 
[..] Ja równie¿ myla³em podobnie jak wiêkszoæ Polaków:
Unia to raj - t³umaczy Beddermann.  Ale obserwuj¹c poczynania urzêdników UE, analizuj¹c przepisy przez nich wydawane, zacz¹³em zmieniaæ
zdanie. W mózgu zapali³a mi
siê czerwona ¿arówka. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e Unia traktowaæ bêdzie Polskê tylko jak rynek zbytu [..]
W odpowiedzi na rozpêtan¹ przez eurokratów nagonkê,
by³y ju¿ doradca wystosowa³
list do Bruno Dethomasa, szefa unijnej delegacji w Polsce.
Jego fragmenty opublikowane
przez Super Ekspress dla eurorealistów nie s¹ niczym nowym, a eurofilom powinny daæ
wiele do mylenia: [..] Rozumiem, ¿e w kraju z 20-proc.

bezrobociem i przeciêtnymi
p³acami wynosz¹cymi oko³o 1
tysi¹c z³otych otwarta dyskusja na temat wynagrodzeñ personelu unijnego musi byæ dla
Pana bardzo dra¿liwa (na
przyk³ad w Pana przypadku
chodzi tu o oko³o 65 tysiêcy z³otych miesiêcznie, czyli piêæ
razy tyle, co wynosi pensja
Prezydenta RP). [..] Ekspert
Unijny otrzymuje 27 razy wy¿sze wynagrodzenie od swojego polskiego kolegi  przy jednakowej pracy! To nieco tr¹ci
kolonializmem, nie s¹dzi Pan,
Panie Ambasadorze? [..] Negatywny wynik referendum w
sprawie przyst¹pienia do Unii
nie by³by katastrof¹ dla Polski, ale w³anie dla samej Unii,
która dla zwalczania w³asnego kryzysu pilnie potrzebuje
nowych cz³onków.
Na podsumowanie tej krótkiej informacji dodajmy tylko,
¿e w systemie rozliczania efektów dzia³alnoci eurodoradców
bierze siê pod uwagê jedynie
czas spêdzony w Polsce, a nie
efekty ich pracy. Jest to kolejne wiadectwo jak bardzo korupcjogenny jest aparat administracyjny Unii Europejskiej.
Przemys³aw Ciechanowic
Na podstawie Super Express,
¯ycie Warszawy oraz dane CIE
Przedruk za: http://www.innestrony.pl/?isi=xi98

Prezydium Zjazdu Klubu Czeskiego Pogranicza

Zwierzenia nacjonalisty
Je¿eli w³¹czalimy telewizor lub radioodbiornik w po³owie sierpnia, to nie by³o
¿adnych innych wiadomoci
ze wiata poza powodzi¹ w
Pradze czeskiej i Drenie niemieckim (obecnie po wytêpieniu mieszkaj¹cych tam niegdy S³owian) oraz podró¿¹
do Polski Ojca wiêtego. Robi³o to wra¿enie rozpaczliwych prób propagandzistów
rz¹du Leszka Millera odwracania uwagi widzów i s³uchaczy polskich od ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej, w jakiej znalaz³ siê nasz
kraj w ramach dostosowywania siê do wymogów Unii Europejskiej.
Chodzi tu o masowe bezrobocie, zapaæ s³u¿by zdrowia, s¹dów, niemo¿noæ
sprzedania zbo¿a przez wiêkszoæ naszych rolników na

skutek przymusowego, narzuconego nam przez Uniê
jego importu, g³ównie z krajów Unii, upadku kolejnych
kopalni, a przede wszystkim
upadku do niedawna dobrze
prosperuj¹cych stoczni szczeciñskiej i zagro¿onych upadkiem gdañskiej i gdyñskiej,
którym banki w Polsce przejête przez zagraniczny kapita³ odmawiaj¹ kredytów na
budowê ju¿ zamówionych
przez zagranicznych armatorów statków. Przekraczaj¹ce
wszelkie proporcje nag³anianie wizyty Jana Paw³a II
spe³nia³o w zamierzeniach
propagandzistów rz¹dowych
rolê klasycznego opium dla
ludu, co szczególnie jest ra¿¹ce gdy przypomnimy sobie
zachowanie nale¿¹cego do
tego samego (SLD-owskiego )
obozu prezydenta Aleksandra
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Kwaniewskiego i jego ministra Marka Siwca, w nietrzewym chyba stanie przedrzeniaj¹cych gesty powitania ziemi polskiej przez Papie¿a zaledwie kilka lat
temu! A teraz z kolei uroczyste powitania i przemówienia
Kwaniewskiego pe³ne fa³szywej czo³obitnoci wobec
Papie¿a, równie ob³udne jak
s³awienie Bitwy Warszawskiej, broni¹cej nas przed zaraz¹ bolszewick¹, której wiernym s³ugusem, kilkadziesi¹t
lat póniej by³ obecny prezydent w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia!

Kuda idiosz Rossija ?
Propagandzici wród s³u¿¹cych NATO wy¿szych wojskowych (jak np. gen. dyw.
Mieczys³aw Cieniuch, szef
Generalnego Zarz¹du Plano-

wania Strategicznego Sztabu
Generalnego WP) na ³amach
tygodnika Polska Zbrojna
nr 33 w artykule pt. Rywalizacjê zastêpuje wspó³praca
wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e
nie mo¿na oczekiwaæ lepszej
sytuacji ni¿ taka kiedy Moskwa staje siê naszym partnerem - w stosunkach dwustronnych oraz w ramach
NATO. Chodzi tu o iluzjê, ¿e
za rz¹dów W³adimira Putina,
a w szczególnoci po ataku
terrorystycznym na World
Trade Center w dniu 11 wrzenia ubieg³ego roku, Rosja
bêdzie siê wys³ugiwaæ Stanom Zjednoczonym w ramach
Rady NATO i mo¿e da siê nak³oniæ nawet do wspólnego
uderzenia na Irak (do czego
nie daj¹ siê jak na razie nak³oniæ ani pos³uszne USA

Turcja, Arabia Saudyjska,
ani Niemcy, ani Francja!).
Hola! panie generale, Rosja
deklaruj¹c wsparcie dla anty
- terrorystycznej akcji Stanów Zjednoczonych uzyska³a
wycofanie siê USA i zale¿nych od nich krajów ze wspierania separatystów czeczeñskich, ale jak siê wydaje nie
bardzo dowierza Amerykanom, bo mimo ciê¿kiej wci¹¿
sytuacji ekonomicznej wci¹¿
zbroi siê: buduje nowe atomowe ³odzie podwodne jak np.
ostatnio zwodowany Giepard uzbrojony w rakiety
manewruj¹ce RK - 55 Granat, tak¿e, co najwa¿niejsze
wci¹¿ handluje z Irakiem
Saddama Husajna, wcale siê
nie przejmuj¹c amerykañskimi planami wojny z tym krajem! Tak¿e wci¹¿ mamy nadziejê, ¿e Rosja zachowa sw¹
niepodleg³oæ i nie zostanie
satelit¹ Stanów Zjednoczonych!
Zygmunt K. Kuligowski
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GLOBALNA WOJNA Z TERROREM
Marek G³ogoczowski

Dokoñczenie ze strony 1
jako nowa Wyprawa Krzy¿owa i nienawiæ muzu³manów, jak dot¹d kierowana tylko przeciw Izraelowi i jego
protektorom w USA, z koniecznoci przeniesie siê na
ca³e chrzecijañstwo, które
nam tê wspania³¹, judeoamerykañsk¹ Cywilizacjê
ufundowa³o.
Choæ Nazzal przyzna³ mi
siê, ¿e obecny na kongresie
pu³kownik US Special Operations Command (USSOCOM), a jednoczenie i profesor Uniwersytetu Narodowego Bezpieczeñstwa na Florydzie, Robert Hickson, jest
prawdopodobnie wtyczk¹
CIA na tym Kongresie, to jednak ten by³y ¿o³nierz z Wietnamu wyg³osi³ odwa¿nie tak¹
mowê, ¿e poczu³em siê jak na
kongresie antysyjonistycznym, zorganizowanym w samym rodku Europy. Hikson
bowiem powiedzia³ co nastêpuje W jakim stopniu planowana interwencja USA w Iraku, i prawdopodobnie tak¿e
w Arabii Saudyjskiej zaogni
nienawiæ do nas i do ca³ego
Zachodu, wci¹gaj¹c nas w
prawdziw¹ i d³ugotrwa³¹
wojnê religijn¹? ... By³oby
dla wszystkich rodzajem
owiecenia zrozumienie motywacji oraz wp³ywów, które
kszta³tuj¹ zza sceny nasz¹
(amerykañsk¹), ju¿ nie tylko
mesjanistyczn¹, ale apokaliptyczn¹ politykê zagraniczn¹. Tak zwani Protestanccy
Chrzecijañscy Syjonici z
pewnoci¹ odgrywaj¹ powa¿n¹ rolê w tej polityce, opieraj¹c swe polityczno-militarne
pogl¹dy na swej teologii zbawienia i swym przekonaniu
o nadchodz¹cym koñcu czasów, kiedy to wybrañcy
boga zostan¹ w niebo wziêci (raptured out) zanim nadejdzie Armageddon i ich
Mesjasz powróci. Co wiêcej,
istniej¹ pewne od³amy ¯ydów, które marz¹ o odbudowaniu (Trzeciej) wi¹tyni
Jerozolimskiej, co oczywicie
bêdzie wymaga³o desakralizacji oraz zburzenia meczetu
i najprawdopodobniej wywo³a gigantyczn¹ wojnê, jeli
nawet nie gorsze zniszczenia,
a tak¿e zachêtê do dalszych
dewastacji1.
W dalszej czêci swego referatu Hikson zauwa¿y³, ¿e
armia USA sta³a siê w pewnym stopniu wojskiem zastêpczym (proxy) Izraela, w
jego rozszerzaj¹cych siê woj-

nach na Bliskim Wschodzie.
W zwi¹zku z tym siê zapytywa³, dlaczego tak wielu ludzi
da³o siê og³upiæ przez media
i dlaczego nasza nawa pañstwowa ¿egluje jak statek we
mgle, z coraz wiêkszym ryzykiem, ¿e zderzy siê z rzeczywistoci¹ jak statek ze ska³¹.
Jak dowiedzielimy siê od
innego wy¿szego oficera z
West Point, Roberta L. Maginnisa, broni¹cego impe-

Na temat koniecznoci odzyskania trochê innego typu
wolnoci wypowiada³ siê by³y
senator z Georgii, Bob Barr,
podkrelaj¹c, ¿e najwa¿niejsz¹ wolnoci¹ Ameryki jest
privacy, czyli wolnoæ izolowania siê od innych, która to
wolnoæ po 11 wrzenia zosta³a znacznie ograniczona,
przez uchwalone wkrótce po
tym wydarzeniu Ustawy Specjalne. Przy okazji stwierdzi³

nej eksploatacji Polski i jej
ca³kowitym uzale¿nieniu od
orodków zewnêtrznych.
Pesymistyczne postrzeganie rzeczywistoci nie dotyczy³o li tylko prelegentów z
Europy po³udniowo-wschodniej. Austriak z Vorarlbergu
Jakob Neyer nas poinformowa³, ¿e w jego kraju codziennie ulega likwidacji oko³o 8
ma³ych wiejskich gospodarstw, liczne dotychczas w

rialnej decyzji o likwidacji
Iraku, w pó³nocnej, kontrolowanej przez Wolnych Kurdów, czêci tego kraju przeznaczonego do rozbiorów,
USA dysponuj¹ ju¿ szecioma
nowymi lotniskami przygotowanymi na przyjêcie tych
proxy (czyli zastêpuj¹cych
Izrael) samolotów US Air
Force.
Od amerykañskiego pisarza Michaela Jonesa, autora witryny culturewars.com,
dowiedzielimy siê jak przygotowywane jest uderzenie
od wewn¹trz, g³ównie w palestyñsk¹ m³odzie¿, maj¹ce
na celu rozmiêkczenie  i w
dalszej konsekwencji likwidacjê  kultury islamu. Po
prostu Izrael (i sprzymierzeni z nim chrzecijanie) zajmuj¹ si³¹ palestyñskie stacje
telewizyjne na Zachodnim
Brzegu i zaczynaj¹ z nich
nadawaæ debilizuj¹ce programy MTV oraz filmy pornograficzne, zakazane oczywicie
przez islam.

on, ¿e misj¹ USA w wiecie 
i to od pocz¹tku zaistnienia
tego specyficznego pañstwa 
sta³o siê w³anie wyzwalanie
autonomicznych ludzkich jednostek od ich zniewolenia
przez cis³e spo³eczne wiêzi,
jakie charakteryzuj¹ przedprzemys³owe wspólnoty plemienne, a tak¿e pañstwa o
charakterze ca³ociowym,
gdzie obywatel jest uwiêziony w spo³ecznoci jak komórka w tkance.
Wyst¹pienie senatora Barra potwierdzi³o me najgorsze
obawy odnonie misji USA
w wiecie: te bowiem komórki, które w z³o¿onych tkankach zaczynaj¹ realizowaæ
sw¹ potrzebê autonomii,
oraz swój prywatny interes,
to przecie¿ s¹ komórki raka!
Zanim jednak przysz³a kolej
na moje wyst¹pienie, wys³uchalimy ca³ej litanii bardzo
katastroficznych g³osów. W
doæ pesymistycznym tonie
wypowiedzia³ siê tak¿e prof.
Jerzy Przystawa z Wroc³awia, który mówi³ o kolonial-

Austrii kooperatywy rolnicze
s¹ odgórnie niszczone i ¿e
wszystko zmierza do restauracji najzwyklejszego niewolnictwa. Co wiêcej, niedawna
próba zorganizowania referendum w sprawie wyjcia
Austrii z Unii Europejskiej 
pod petycj¹, o które to referendum podpisa³o siê ponad
sto tysiêcy obywateli  zosta³a sabotowana przez wyranie kontrolowany z zewn¹trz austriacki parlament.
Mnie poproszono o przygotowanie materia³u wskazuj¹cego dlaczego Amerykanie
maj¹ tak¹ predylekcjê do ci¹g³ych wojen. Do ilustracji
mego wyst¹pienia wykorzysta³em wczeniejszy g³os senatora Barra twierdz¹cego,
¿e privacy i prywatna w³asnoæ to jest istota mesjanizmu USA. Porówna³em ten
g³os z wyst¹pieniem japoñskiego prawnika Akira Morita, który krytycznie oceni³
Prawa Cz³owieka, a zw³aszcza komiczne (wed³ug niego)

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Prawa Dziecka, uchwalone
przez ONZ w 1989 roku. Morita dowodzi³, ¿e pozbawianie
dziecka ,a póniej i doros³ego
cz³owieka naturalnych uzale¿nieñ od rodziców, nauczycieli, a w wieku dojrza³ym od
autorytetów zawodowych
oraz pañstwowych, musi wywo³ywaæ okaleczenie i dewiacjê ludzkiej osobowoci. Rozszerzaj¹c koncepcjê Mority
stara³em siê wykazaæ, ¿e
ustanowione w wyniku Rewolucji Francuskiej oraz Amerykañskiej Prawa Cz³owieka,
które to prawa uwiêcaj¹
(uprzednio nale¿¹c¹ do
wspólnoty) W³asnoæ Prywatn¹, musz¹ logicznie prowadziæ do hipertrofii ludzkiego
egoizmu oraz do spotêgowania siê chciwoci, z koniecznoci bardzo ograniczonej w
spo³eczeñstwach o charakterze kolektywnym, gdzie w³asnoæ (królewska, pañstwowa, wzglêdnie komunalna,
gminna) by³y traktowane
jako nienaruszalne sacrum.
Za jak to zauwa¿y³ ju¿ w
bardzo odleg³ej staro¿ytnoci
Sokrates, najbardziej niszczycielskie wojny wynikaj¹ z
niczym niepokie³zanej ludzkiej chciwoci, która to pospolita wada tak wspaniale rozkwit³a  szczególnie wród
polityczno-gangsterskich elit
 chocia¿by w Polsce, po
upadku komuny. Bo to
przecie¿ ta ob³¹kañcza chciwoæ oraz pycha wiatowej
oligarchii finansowej stoi i za
napaci¹ NATO na Jugos³awiê i za spektakularnym wyburzeniem wie¿ WTC w Nowym Yorku, co sta³o siê pretekstem do uderzenia Rycerzy Wielkiego Syjonu  jakby tê kulturotwórcz¹ formacjê nazwa³ p³k. prof. Hikson
 na wiat ca³y.
Pomimo i¿ Kongres w
Feldkirch skupi³ blisko setkê
doæ wysoko postawionych
osób z oko³o dwudziestu krajów, nie by³o na nim przedstawicieli ¿adnych mediów  jak
mi to mówili organizatorzy,
po wczeniejszych, bardzo negatywnych dowiadczeniach
ze szwajcarsk¹ pras¹, grupa
Mut zur Ethik po prostu nie
istnieje w wiecie ponadnarodowych korporacji, które nam
codziennie serwuj¹ ujednolicone racje informacyjnej
papki do prze¿ucia. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e dok³adnie w dziesiêæ dni po spotkaniu w Feldkirch, by³em obecny w Krakowie na spotkaniu powiêconym roli mediów w Globalnej Wojnie z (ang. On) Terrorem (skrót GWOT  jak
ironizowa³ Hickson). W przeciwieñstwie do zaciankowe-
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Peter Hain - minister do
spraw europejskich Wielkiej
Brytanii wezwa³ Irlandczyków do g³osowania za ratyfikacj¹ Traktatu z Nicei podczas jesiennego referendum.
Apel ten mo¿e przynieæ
skutki odwrotne od zamierzonych. Irlandia by³a krajem mocno skonfliktowanym
i przez wiele lat okupowanym przez Wielk¹ Brytaniê.
Irlandczycy mog¹ odczytaæ
ten apel by³ego okupanta i
niedawn¹ proaborcyjn¹ deklaracjê Parlamentu Europejskiego jako wtr¹canie siê
w ich wewnêtrzne sprawy.
Irlandia najwiêcej straci na
ewentualnym rozszerzeniu
(dotacje), za Wielka Brytania (i Niemcy) najwiêcej zyskaj¹. Odrzucenie ratyfikacji bêdzie oznacza³o wyganiêcie z koñcem roku podstawy prawnej ewentualnego rozszerzenia UE.

Polskie Lobby Przemys³owe
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego krytykuje zaproponowan¹ przez rz¹d strategiê
przekszta³ceñ w sektorze
zbrojeniowym, w której zamiast fuzji i konsolidacji w
bran¿y, wprowadza siê tylko
dodatkowy szczebel decyzyjny, co skomplikuje jedynie
struktury zarz¹dzania. W

Rzebiarze wykonali 2 pos¹gi bóstw s³owiañskich, które
zosta³y ustawione w miejscu,
gdzie w przysz³oci zostanie
zrekonstruowana pras³owiañska wi¹tynia.

11.08.2002
Minister finansów przedstawi³ propozycjê zmian prawa
upad³ociowego. Projekt
umo¿liwia zak³adom zagro¿onym upad³oci¹ skorzystanie z odd³u¿enia i postêpowa-

Policja ONZ aresztowa³a w
Kosowie Rustema Mustafê,
by³ego dowódcê albañskiej
rebelii. Zarzuty dotycz¹ podejrzeñ o zabójstwa, tortury
i bezprawne zatrzymania
mieszkañców Kosowa. Przeciwko aresztowaniu demonstruj¹ Albañczycy.

14.08.2002
Mija 39-ta rocznica mierci
filozofa i dzia³acza spo³ecznego Jana Stachniuka, twórcy
Zadrugi, autora wielu ksi¹¿ek m.in. Heroiczna wspólnota narodu, Dzieje bez
dziejów, Cz³owieczeñstwo i
kultura. Grób Jana Stachniuka znajduje siê na Pow¹zkach. Pomnik nagrobny zosta³ wybudowany w 1981
roku staraniem komitetu,
utworzonego przez dzia³aczy
Polskiej Wspólnoty Narodowej.

31.08.2002

Robert Korzeniowski
zwyciê¿y³ w mistrzostwach
Europy w chodzie na 50 kilometrów. Na zdjêciu, które
obieg³o prasê, widaæ naszego mistrza trzymaj¹cego
polsk¹ flagê do góry nogami.
Czy jest mu naprawdê
wszystko jedno czy reprezentuje Polskê czy Indonezjê?
Rz¹dy Rumunii, Serbii i
Czarnogóry (Jugos³awii)
podpisa³y z USA dwustronne porozumienia dotycz¹ce
nieprzekazywania amerykañskich obywateli Miêdzynarodowemu Trybuna³owi
Karnemu ONZ. Szwajcaria
odmówi³a podpisania podobnego porozumienia. Te same
Stany Zjednoczone, ¿¹daj¹ce od Jugos³awii wydania
w³asnych obywateli trybuna³owi do spraw zbrodni w
by³ej Jugos³awii, który
dzia³a w sprzecznoci z Kart¹ Narodów Zjednoczonych,
uniemo¿liwiaj¹ Trybuna³owi Karnemu ONZ cigania
swoich obywateli za pope³nienie ciê¿kich przestêpstw
karnych. Bardzo interesuj¹cy relatywizm i praktyka
stosowania prawa miêdzynarodowego tylko wtedy, kiedy jest to korzystne dla w³asnych interesów. Ale ob³uda!

12.08.2002

Grób Jana Stachniuka

mêtnej wodzie lepiej ryby bior¹
Urzêdnicy Unii Europejskiej otrzymali ostatnio przywilej dostêpu do tañszej viagry w ramach specjalnego
systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Miesiêczny przydzia³ wynosi 6 tabletek. Z
przywileju mo¿e korzystaæ 45
tysiêcy urzêdników oraz 85
tysiêcy pozosta³ej administracji. To ju¿ wiemy dlaczego polskojêzyczne elity tak
garn¹ siê do integracji z UE.

10.08.2002
Na wyspie Wolin rozpocz¹³
siê VIII Festiwal Wikingów.
Do jego g³ównych atrakcji
nale¿a³a inscenizacja bitwy
S³owian z Wikingami, turniej
³uczniczy, pokazy tañców.
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nia naprawczego pod nadzorem s¹du zamiast sprzeda¿y
resztek maj¹tku firmy za grosze przez syndyka. Projekt
przewiduje instrumenty od
wielu lat stosowane na Zachodzie. Pytanie jest dlaczego dopiero teraz, po doprowadzeniu wiêkszoci zak³adów
do ruiny? Gdyby powy¿sze
prawo funkcjonowa³o 10 lat
temu wiêkszoæ zamkniêtych
zak³adów funkcjonowa³oby
jako polski kapita³, maj¹c ju¿
za sob¹ k³opoty gospodarcze.
Niestety taka mo¿liwoæ by³a
grona dla egzystencji zagranicznych producentów na
polskim rynku oraz na ich
rynkach rodzimych, dlatego
zadbano by korzystne dla
przedsiêbiorstw zmiany w
prawie pojawia³y siê zbyt póno lub wcale.

Rzeczypospolita opublikowa³a informacje dotycz¹ce
kontroli wydatkowania w latach 1997  2001 funduszy z
UE. Najwy¿sza Izba Kontroli ustali³a, ¿e 18% rodków z
funduszu PHARE wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem, a 4,5 miliona euro
musiano zwróciæ z powodu
up³ywu terminu. Z funduszu
na wyrównywanie ró¿nic pomiêdzy regionami wynagradzano i ubezpieczano 194
pracowników Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej
oraz zakupiono 3 luksusowe
samochody osobowe BMW,
wyposa¿enie biura i urz¹dzenia klimatyzacyjne. 48 tysi¹ce z³otych wydano na bale
karnawa³owe zorganizowane
przez pracowników Funduszu Wspó³pracy. Równie ciekawe by³y wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji w biurze Funduszu Wspó³pracy,
która wykaza³a: brak mebli,
komputerów, telefonów i
grzejników.... £¹czna wartoæ
brakuj¹cego wyposa¿enia
biura i sprzêtu wynosi 102
tysi¹ce z³otych (ponad 1 miliard starych z³otych).

01.09.2002
W miejscowoci w Feldkirchu
(Austria) odby³ siê X Kongres
Mut Zur Ethik (Odwaga zajêcia moralnej postawy). W

referacie Niemca prof. Alexandera von Waldow, zastêpcy Federalnego Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia ds.
Problemów Gospodarczych
Wschód (Stellvertretender
Bundesvorsitzender der Arbeitgemeinschaft fuer Wirtschaftsfragen Ost) dotycz¹cym przysz³oci stosunków
polsko  niemieckich zawarto nastêpuj¹ce tezy: Po zjednoczeniu, Republika Federalna Niemiec zachowa³a ci¹g³oæ prawna z przedwojenna
Rzesz¹ Niemieck¹. Ostateczne rozwi¹zanie problemów
w³asnoci i zadoæuczynienie
historycznej niesprawiedliwoci powinno nast¹piæ poprzez od³¹czenie od Polski
ziemi odzyskanych, od³¹czenie od Rosji enklawy królewieckiej oraz objêcie ich protektoratem miêdzynarodowym i konstytucyjne zwi¹zanie z Unia Europejska. W
ramach rekompensaty Polska ma otrzymaæ posiadane
w przesz³oci tereny Bia³orusi i Ukrainy.

05.09.2002
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
zakoñczeniem negocjacji dotycz¹cych polityki konkurencji polski rz¹d zaproponowa³
radykalne ograniczenie mocy
produkcyjnych g³ównych krajowych hut o wiele wiêksze
ni¿ rozwa¿a³ do tej pory.
Ograniczenia maj¹ dotyczyæ
hut Sêdzimira i Katowice,
które wytwarzaj¹ 70% krajowej produkcji. Komisja Europejska nie przyjê³a polskich
propozycji i za¿¹da³a jeszcze
wiêkszego ograniczenia mocy
produkcyjnych. Oznacza to w
praktyce likwidacje obu hut,
gdy¿ z tak okrojonymi mo¿liwociami nie znajd¹ ¿adnej
mo¿liwoci kontynuowania
produkcji.

06.09.2002
Biuro do spraw rolnictwa
Komisji Europejskiej skierowa³o do polskiego rz¹du pismo z ¿¹daniem wyjanienia
w ci¹gu tygodnia zmian kadrowych dokonanych w oddzia³ach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiciele UE do
spraw rolnictwa napisali, ¿e
Komisji Europejska jest zaniepokojona prowadzon¹ rekrutacj¹ kadr do oddzia³ów
regionalnych i powiatowych
agencji [..] zatrudnianie na
kluczowych stanowiskach
dzia³aczy SLD i PSL odbiera
jako objaw politycznego wp³ywania obu partii na realizacjê unijnych programów [..].
Komisja Europejska grozi
Dokoñczenie na stronie 7

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Strona 7

GLOBALNA WOJNA Z TERROREM
Dokoñczenie ze strony 5
go Fedkirch, w europejskim Krakowie, w auli UJ,
czu³em siê jak na przedstawieniu teatru kukie³kowego.
Ka¿dy z powszechnie znanych sterników  jak sami
siê nazwali  polskich mediów (telewizji, radia oraz
prasy) recytowa³ pean na
czeæ solidnoci, delikatnoci
oraz fachowoci mediów
amerykañskich, które nam
tak wspaniale przybli¿y³y
pasjonuj¹ce sceny wyburzania dwóch najwiêkszych w
Nowym Yorku wie¿owców.
Oceniaj¹c ten spektakl
GWOT  czyli po polsku, po
prostu gniot  ze swojego
stanowiska profesora Uniwersytetu Joint Special Operations (Po³¹czonych Operacji Specjalnych), Robert
Hickson wyrazi³ w Feldkirch
opiniê zgo³a odmienn¹ od tej,
jak¹ fachowcy od mediów
recytowali bez zaj¹knienia w
auli UJ w Krakowie: W naszym w³asnym kraju, w okresie od 11 wrzenia 2001 do

Marek G³ogoczowski
lata 2002, wiele wa¿nych
spraw zosta³o usuniêtych w
cieñ, wzglêdnie nawet podstêpnie zakamuflowanych 
tak jak sprawa naszej w³asnej  wzglêdnie innych krajów  wczeniejszej wiedzy o
przygotowanych atakach, czy
nawet o przygotowywanej ju¿
od d³u¿szego czasu prowokacji, w której uczestniczylimy.
Bardzo niewiele zosta³o powiedziane publicznie, w jaki
sposób USA, jawnie lub tajnie, przyczyni³o siê do uderzeñ 11 wrzenia 2001, chocia¿by wskutek naszych dzia³añ oraz zaniedbañ w zakresie naszej strategii politycznej wzglêdem Izraela wzglêdnie Talibów. Czyli us³yszelimy bardzo kompetentn¹
opiniê, demonstruj¹c¹ jak
bardzo ubodzy duchem s¹
zdalnie sterowani sternicy
nie tylko polskich mediów
masowych.
Na zakoñczenie tego sprawozdania z Kongresu Mut
zur Ethik , jedna ciekawostka. Organizatorzy pragnêli

zakoñczyæ trzydniowe obrady podpisaniem rezolucji
Burger gegen der Krieg
(Obywatele przeciw wojnie z
Irakiem). Sprzeciwi³ siê jednak temu, siedz¹cy podówczas w prezydium, amerykañski senator Bob Barr i organizatorzy w popiechu rzeczon¹ rezolucjê wycofali, g³osowanie nad ni¹ ponoæ ma
siê odbyæ w privacy, za pomoc¹ internetu. Czyli tak jak w
p. PRL-u, gdy jaka komórka partyjna zapêdzi³a siê za
daleko w projektowanej
przez ni¹ uchwale, to czuwaj¹cy nad demokratycznym
przebiegiem obrad przedstawiciel KC mówi³ wicie, rozumicie, tego nie mo¿ecie
uchwaliæ i by³o po wszystkim: Roma locuta, causa finita. I to niestety jest przyk³ad demokracji bezporedniej, w której istnienie wierz¹ zapraszaj¹cy nas Szwajcarzy.
Przypisy:
1. Tutaj nale¿¹ siê pewne
wyjanienia dla mieszkañ-

Przegl¹d wydarzeñ

ców Polski, nie znaj¹cych
amerykañskich realiów. Otó¿
Stany Zjednoczone zosta³y
zbudowane przez ludzi Biblii.I tych twardog³owych,
Protestanckich Chrzecijañskich Syjonistów, próbuj¹cych realizowaæ Izajaszowe
rojenia o Nowej Ziemi, jest
w USA oko³o 40 milionów.
Ju¿ w wieku XIX wielu obserwatorów zauwa¿y³o  i to
nie tylko znienawidzony Ka-

rol Marks  ¿e s³owo amerykanizacja znaczy dok³adnie
to samo co judaizacja kultury. Jak mi to potwierdzi³ Hikson  z którym, pomimo
mego antyamerykanizmu,
siê doæ zaprzyjani³em  zabójstwa braci Kennedych w
latach 1963 i 1968 to by³ pe³zaj¹cy zamach stanu, maj¹cy na celu odsuniêcie katolików od wp³ywu na w³adzê.
Wed³ug Lyndona LaRouche ,
tak¿e wydarzenia 11 wrzenia ubieg³ego roku mia³y
cechy zamachu stanu, zorganizowanego przez fanatyków z tej samej parafii.

Drogi Czytelniku !
Dziêkujemy za wspieranie naszej gazety.
Ciesz¹ nas nawet drobne sumy wp³at na
ni¹, bo wiadcz¹ o Twoim poparciu.
Nasze konto bankowe:
Polska Wspólnota Narodowa, PKO BP
S.A. I O/Warszawa, nr rachunku: 83
10201013 122670132
Redakcja
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wstrzymaniem programu
SAPARD. List poprzedzi³y
publikacje w prasie dotycz¹ce zawarcia przez SLD i PSL
partyjnej umowy, na podstawie której dokonano podzia³u stanowisk szefów Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w powiatach.

07.09.2002
Trybuna³ Sprawiedliwoci
Malty nakaza³ równe traktowanie stron kampanii informacyjnej dotycz¹cej cz³onkostwa w UE. Trybuna³ orzek³,
¿e publiczny nadawca radiowy i telewizyjny PBS ³amie
konstytucjê, nie zezwalaj¹c
na emisjê programów informacyjnych o UE, wyprodukowanych przez maltañskich
przeciwników integracji.
S¹d oceni³, ¿e materia³y
wyprodukowane przez rz¹dowe Centrum Informacyjne
Malta - Unia Europejska (odpowiednik polskiego Centrum Informacji Europejskiej) nie odzwierciedlaj¹

pogl¹dów obu stron kampanii informacyjnej. Na Malcie
w odpowiedzi na nieobiektywne programy informacyjne rz¹du oraz nierówn¹ politykê medialn¹ publicznych
rodków masowego przekazu
przeciwnicy UE wyprodukowali w³asne programy. Jednak publiczne radio i telewizja odmówi³y ich emisji. Trybuna³
Sprawiedliwoci
orzek³, ¿e publiczne rodki
masowego przekazu musz¹
udostêpniæ 1/3 bezp³atnego
czasu antenowego dla programów Kampanii na rzecz
Narodowej Niepodleg³oci
(CNI).

08.09.2002
W Chorzowie ods³oniêto pomnik grafa Fryderyka Wilhelma von Reden ministra w
rz¹dach Fryderyka II Wielkiego (pomys³odawcy rozbiorów Polski), Fryderyka Wilhelma II (uczestnika II i III
rozbioru Polski) i Fryderyka
Wilhelma III. Zdaniem w³adz
Chorzowa zas³u¿y³ on na po-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

mnik, gdy¿ zapocz¹tkowa³
rozwój przemys³u ciê¿kiego
na l¹sku, czym doprowadzi³
do rozkwitu regionu. Wygl¹da³o to jednak inaczej. Niemieccy w³aciciele kopalni
zak³adanych na pocz¹tku
XIX wieku prowadzili rabunkow¹ eksploatacjê m.in. z³ó¿
wêgla kamiennego z korzyci¹ dla potêgi gospodarczej
i militarnej Prus, a nie polskich mieszkañców regionu.
W tym okresie ziemie l¹ska
zosta³y zdegradowane, a ludnoæ miejscowa umêczona
ciê¿k¹ prac¹.
Pomnik Redena ods³oniêto
29 sierpnia 1853 roku. Zosta³
zniszczony w 1939 roku i ponownie odbudowany i uroczycie ods³oniêty z udzia³em najwy¿szych w³adz III Rzeszy w
1940 roku. Przeciwko ods³oniêciu pomnika wypowiedzia³y siê liczne organizacje kombatanckie i Przewodnicz¹cy
Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa.
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POLACY RAZEM
RAZEM DO WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH
1. RAZEM WYBIERZEMY DO SAMORZ¥DÓW UCZCIWYCH POLAKÓW-PATRIOTÓW CZU£YCH
NA LUDZKIE POTRZEBY!
2. RAZEM USUNIEMY Z SAMORZ¥DÓW ZDRAJCÓW, AFERZYSTÓW, OSZUSTÓW I Z£ODZIEI, ZMNIEJSZYMY
ADMINISTRACJÊ I OBNI¯YMY JEJ WYGÓROWANE P£ACE!
3. RAZEM

PODEJMIEMY WALKÊ O ZNIESIENIE HAÑBY G£ODU, BEZROBOCIA I BEZDOMNOCI ,

O WPROWADZENIE MINIMALNEJ P£ACY, RENTY I EMERYTURY GWARANTUJ¥CEJ UTRZYMANIE SIÊ
PRZY ¯YCIU.

4. RAZEM

PRZECIWSTAWIMY SIÊ LIKWIDOWANIU SZKÓ£ I SZPITALI ORAZ ROSN¥CYM KOSZTOM

NAUCZANIA I LECZENIA!

5. RAZEM POWSTRZYMAMY UNIJN¥ GRABIE¯ POLSKICH FABRYK, SKLEPÓW, BANKÓW I ZIEMI!
6. RAZEM

PRZECIWSTAWIMY SIÊ OBCYM NIE OPODATKOWANYM SUPERMARKETOM NISZCZ¥CYM

POLSKICH WYTWÓRCÓW I KUPCÓW!

7. RAZEM

ROZWINIEMY WSPÓ£PRACÊ

POLSKI

Z

ROSJ¥

I POZOSTA£YMI

PAÑSTWAMI

S£OWIAÑSKIMI

JAKO NIEZAWODNY SPOSÓB NA WZROST POLSKIEJ PRODUKCJI, HANDLU I ZATRUDNIENIA!

8. R AZEM
I

P OLSCE DOSTATEK
NISZCZ¥CEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ!
ZAPEWNIMY

I NIEPODLEG£OÆ , BEZ SKORUMPOWANEJ

POLSKA CZEKA NA NOWYCH LUDZI W NOWYCH SAMORZ¥DACH
Numer 9 (38) Wrzesieñ 2002 r.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

