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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Po uwa¿nym wys³ucha-
niu papie¿a podczas
ostatniej pielgrzymki w

Polsce, ponownie wzywam
wszystkich Polaków, aby�my
nikomu nie dali siê skusiæ do
Unii Europejskiej. Papie¿ mó-
wi³ o wzro�cie bezrobocia, bez-
domno�ci, nêdzy, krzywdy i
niesprawiedliwo�ci w Polsce, a
wszystko to jest skutkiem za-
borczej polityki Unii Europej-
skiej, której s³u¿¹ elity poli-
tyczne. Jest ona �miertelnym
wrogiem Polski i innych
Pañstw narodowych, a zw³asz-
cza s³owiañskich. Jej celem jest
zagrabienie naszego przemy-
s³u i ziemi, zniszczenie nasze-
go Pañstwa, wynarodowienie
Polaków i zrobienie z nas �le
op³acanej lub bezrobotnej
masy biedaków.

Ludzie uczestnicz¹cy w spo-
tkaniach z papie¿em robili
wra¿enie czekaj¹cych na jaki�

cud, który odmieni z³y los Pol-
ski i Polaków. Takim cudem
niechaj bêdzie odrzucenie
przez nas integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹ i uzyskanie
niepodleg³o�ci, a wraz z ni¹
samodzielnego rozwoju gospo-
darczego, który przyniesie Po-
lakom dobrobyt. Bêdzie to cud
na miarê Cudu nad Wis³¹ w
1920 roku.

Ta przewrotna, biurokra-
tyczna struktura, szatañskie
paskudztwo, jak¹ jest Unia
Europejska, daje o sobie znaæ
na ka¿dym kroku. Jak poda³a
telewizja, po si³owym wyrzu-
ceniu przez stoczniowców pre-
zesa Zak³adów Przemys³u
Odzie¿owego �Odra� w Szcze-
cinie, ich unijni w³a�ciciele czy-
li z³odzieje zgodzili siê wyp³a-
ciæ g³oduj¹cym pracownicom
nie wyp³acane od pó³ roku za-

[..] Na podstawie tre�ci ar-
tyku³ów, zamieszczanych w
Waszej gazecie mo¿na doj�æ
do wniosku, ¿e u nas w kra-
ju odgrywany jest ten sam
scenariusz, wcze�niej lub
pó�niej, lecz sens i rezulta-
ty � dok³adnie takie same.
Szkoda tylko, ¿e ludzie bar-
dzo pó�no zaczynaj¹ siê do-
my�laæ, co siê dzieje i z ja-
kich przyczyn.

Wielu jest sk³onnych
zwalaæ to na rachunek �ko-
munizmu i komunistów�.
Mamy te same problemy co
u Was. Mieszkamy i pracu-
jemy w Warnie i k³opoty
Waszej stoczni w Szczecinie
s¹ nam bliskie i w pe³ni zro-
zumia³e. Nasz¹ stoczniê po
prostu zamkniêto i ju¿
czwarty rok jest �sprzeda-
wana�. Nie sprzedadz¹, bo
ju¿ j¹ rozgrabili. Sze�æ tysiê-
cy stoczniowców i jeszcze
czterdzie�ci tysiêcy specjali-

stów z zak³adów kooperuj¹-
cych zosta³o bez pracy. Ca³y
schemat sprzeda¿y i ogra-
biania przedsiêbiorstw jest
taki sam jak u Was. W sa-
mej tylko Warnie zlikwido-
wano: Stocznie, Zak³ad Ra-
diolokacyjny, Zak³ad Elek-
trotechniki, Kombinat Che-
miczny, Kompleks Promowy
Warna-Odessa, Zak³ad Wy-
robów Szklanych i wiele in-
nych du¿ych zak³adów bu-
dowlanych i maszynowych.
Co drugi mieszkaniec War-
ny jest bez pracy!

Rozgrabione zosta³y na-
sze przepiêkne kurorty �
Z³ote Piaski wykupi³ Nec-
kerman. Przywo¿¹ tutaj
Niemców, a wszystkie zyski
wywo¿one s¹ do Niemiec itd.

Ale ludzie z trudem poj-
muj¹, ¿e trzeba siê broniæ
�zêbami i paznokciami�.

Pod koniec sierpnia za-
proszono mnie do
udzia³u w Kongresie

�Mut zur Ethik� (Odwaga by
¿yæ etycznie), zorganizowa-
nym przez szwajcarski tygo-
dnik �Zeit-Fragen�. Podobnie
jak w latach poprzednich, rze-
czony Kongres odby³ siê w
miejscowo�ci Feldkirch, po³o-
¿onej na pograniczu Austrii,
Szwajcarii oraz Niemiec i
uczestniczy³o w nim oko³o
600 osób, w tym 60 zaproszo-
nych go�ci, którzy wyg³osili
szereg do�æ interesuj¹cych
referatów. Temat tegoroczne-
go kongresu brzmia³ �Ludz-

ko�æ na rozdro¿u� i w zasa-
dzie ca³e to ogromne przed-
siêwziêcie by³o po�wiêcone
sprawie coraz �ci�lejszego
�ujednolicania� kulturowo-
politycznego naszego Globu
pod przywództwem USA oraz
Izraela. A oto przegl¹d naj-
wa¿niejszych wyst¹pieñ.

Palestyñczyk Nazzal Na-
fez z Ramallach (ale wycho-
wany na amerykañskich uni-
wersytetach 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. Przy-
gotowywany obecnie atak
USA � i narodów sprzymie-
rzonych � na Irak, jest pod-
stawowym elementem tego
�planu pokoju na Bliskim
Wschodzie�, jako ¿e do pod-
bitego Iraku mo¿na by bez
przeszkód przesiedliæ wygna-
nych z ich ziem Palestyñczy-
ków. Nazzal twierdzi³, ¿e
oczywi�cie, atak na Irak zo-
stanie odczytany przez
wszystkich muzu³manów

Dokoñczenie na stronie 3

GLOBALNA WOJNA Z TERROREM
Marek G³ogoczowski

List z Bu³garii

Drodzy Przyjaciele!

Dokoñczenie na stronie 2
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�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 � Pa-
rowozownia kolejowa, nie-
stety ju¿ w upad³o�ci, a ko-
lejarze tam ¿yj¹cy pozostali
bez pracy. Poza tym do upa-
d³o�ci doprowadzony zosta³

ZWOLTEKS, jeden z najlep-
szych zak³adów tekstylnych,
produkuj¹cych du¿e ilo�ci
np. rêczników i kocy we³nia-
nych . Zatrudnionych tam
by³o 4 tys. osób. Dzisiaj ten
zak³ad stoi zamkniêty. Obec-
nie sprowadza siê rêczniki i
koce z Argentyny i z Brazy-
lii. Wiele innych zak³adów
równie¿ zosta³o zamkniê-
tych. Ca³y nasz przemys³
zosta³ zniszczony.
�W.�: To co Pan mówi brzmi
do�æ ponuro. Dlaczego tak
siê dzieje, dlaczego te zak³a-
dy s¹ zamykane, czy one �le
pracowa³y, czy by³y nie do�æ
nowoczesne?
W.G.: Zak³ady te by³y dobrze
prosperuj¹ce i pracowa³y do-
brze. Ludzie byli zadowole-
ni bo mieli pracê, mieli
chleb, a nasi odbiorcy byli
zadowoleni z naszych pro-
duktów. Ale komu� to prze-
szkadza³o. Wszystko zaczê-
³o siê psuæ od czasu wprowa-
dzenia tzw. dzia³añ przysto-

Kandydat Polskiej Wspólnoty Narodowej
na prezydenta miasta Zduñska Wola

Rozmowa z W³adys³awem Gogolewskim
� kandydatem na prezydenta miasta w dniu 25 wrze�nia br.

W³adys³aw Gogolewski - kandydat PWN na prezydenta Zduñskiej Woli
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

robki pod warunkiem sprzeda-
nia im przez samorz¹d Szcze-
cina gruntu, na którym stoj¹
Zak³ady. Chc¹ je bowiem roze-
braæ i postawiæ na ich miejscu

wielkie centrum rozrywki, za-
pewne z prostytucj¹, hazar-
dem i narkotykami. Pracowni-
ce oczywi�cie pójd¹ na bezro-
bocie.

Tych w³a�cicieli nale¿a³oby
aresztowaæ, a zagrabione przez
nich pañstwowe Zak³ady Prze-
mys³u Odzie¿owego �Odra�
przej¹æ ponownie na w³asno�æ
Pañstwa Polskiego. Tak samo
nale¿a³oby zrobiæ z unijnymi
w³a�cicielami Stoczni Szcze-
ciñskiej � aresztowaæ, skonfi-
skowaæ ich zagrabiony maj¹-
tek i z niego wyp³aciæ g³oduj¹-
cym stoczniowcom zaleg³e za-
robki oraz uruchomiæ Stoczniê
ponownie jako pañstwow¹.
Trzeba wreszcie skoñczyæ z
rabowaniem Polski  pod sztan-
darem  Unii Europejskiej!

Poniewa¿ samorz¹dy mo-
g³yby mieæ wp³yw na powstrzy-
manie bandyckiego rabunku
Polski przez kapitalistów unij-
nych, Polska Wspólnota Naro-
dowa ma obowi¹zek  wzi¹æ
udzia³ w wyborach samorz¹do-
wych. Gdzie tylko bêdziemy
mogli, wystawimy naszych
kandydatów na radnych, wój-
tów, burmistrzów i prezyden-
tów miast.

Najprawdopodobniej bêdzie
mo¿na g³osowaæ na kandyda-
tów Polskiej Wspólnoty Naro-
dowej w Poznaniu, Stargardzie
Szczeciñskim i Zduñskiej Woli.
Gdziekolwiek bêdziemy zare-
jestrowani jako kandydaci do
w³adz samorz¹dowych � g³o-
sujcie na nas! Nasz program
jest umieszczony na ostatniej
stronie tej gazety w formie pla-
katu. Rozlepiajcie go i rozda-
wajcie! Niech ogó³ Polaków

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

Nie pozwala siê nam zaist-
nieæ dlatego, ¿e nie chcemy
NATO i Unii Europejskiej, nie
chcemy grabie¿y naszej gospo-
darki przez obcy kapita³, nie
chcemy wyprzeda¿y obcokra-
jowcom polskiej ziemi, nie
chcemy obcych supermarke-
tów niszcz¹cych polskich wy-
twórców i handlowców, nie
chcemy bezrobocia, bezdomno-
�ci i g³odu, nie chcemy, ¿eby
mniejszo�æ mia³a coraz wiêcej,
a wiêkszo�æ coraz mniej. Na-
tomiast 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, Ukra-
ina, Bia³oru�, czeka Po³udnie
� Czechy, S³owacja, Jugos³a-
wia, Bu³garia. Zachód nie cze-
ka, przeciwnie, zmusza nas do
zmniejszania   naszej produk-
cji, a sam  zwiêksza swoj¹ i
zalewa nas towarami. W³a�nie
dlatego ro�nie bezrobocie i nê-
dza w Polsce. Ro�nie te¿ licz-
ba Polaków opuszczaj¹cych
Polskê byæ mo¿e na zawsze,
zmniejsza siê natomiast przy-
rost naturalny, a wzrasta licz-
ba 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 wej�cia do
Unii Europejskiej? Bo jej na-
stêpnym krokiem bêdzie zasie-
dlanie naszych Ziem Zachod-

nich i Pó³nocnych milionami
Niemców i dawanie im ca³ej
w³asno�ci oraz przygotowywa-
nie tych Ziem do w³¹czenia do
Niemiec. Niemcy nie chc¹ woj-

ny. Chc¹ pokoju, ale i pokojo-
wej zmiany granicy polsko-nie-
mieckiej na swoj¹ korzy�æ.

Niemcy nie chc¹ nawet woj-
ny 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 Narodo-
wa i my�lê, ¿e ca³y Naród Pol-
ski jest przeciw napa�ci USA
na Irak. Jeste�my równie¿
przeciw nieustannemu napa-
daniu Izraela na Palestynê. To
te¿ jest po�rednio dzie³em w³a-
dzy USA. Dlatego spo³eczeñ-
stwu amerykañskiemu ¿yczy-
my zmiany takiej w³adzy. Prze-
cie¿ demokracja na to zezwa-
la! Natomiast demokracja nie
zezwala robiæ takie polowania,
jakie ̄ ydzi urz¹dzaj¹ na Pale-
styñczyków w ich w³asnym
Kraju � w Palestynie. Przypo-
mina to polowania Niemców
na Polaków w Polsce pod nie-
mieck¹ okupacj¹ w czasie II
wojny �wiatowej.

Zagro¿enie Iraku i Palesty-
ny oraz ekonomiczna agresja
zniemczonej Unii Europejskiej
na Polskê ka¿e nam pamiêtaæ
o 1-szym wrze�nia � rocznicy
zbrojnej napa�ci Niemiec na
Polskê w 1939 roku i rozpoczê-

Dokoñczenie ze strony 1

cia II wojny �wiatowej. Napa�æ
niemiecka poci¹gnê³a za sob¹
17-go wrze�nia napa�æ radziec-
k¹. Oddajmy cze�æ wszystkim
Polakom, którzy walczyli o
Polskê w II wojnie �wiatowej!
Chwa³a wszystkim Polakom i
innym S³owianom, a zw³aszcza
Rosjanom, którzy pokonali
Niemcy faszystowskie i wywal-
czyli powrót Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych do Polski � do
Macierzy! Ziemie te, wywalczo-
ne przez miliony ¿o³nierzy s³o-
wiañskich oraz zagospodaro-
wane i rozwiniête przez milio-
ny Polaków s¹ zagro¿one, gdy¿
w obliczu prawa unijnego zo-
stan¹ zaw³aszczone przez
Niemców.
Niepokoje klasowe i narodowe
ogarniaj¹ �wiat. Niepokój
ogarnia te¿ Polskê.  Burzy siê
te¿ Polska. Mo¿e w tym wzra-
staj¹cym napiêciu spo³ecznym,
wybory samorz¹dowe przynio-
s¹ dobre zmiany. Spróbujmy je
przynajmniej wykorzystaæ,
aby uczyniæ co� dobrego dla
Polski i Polaków.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Na prze³omie czerwca i lip-
ca kilka polskojêzycznych
dzienników poruszy³o dra¿liwy
dla demoliberalnych mediów
temat marnotrawienia pomo-
cowych funduszy przedakce-
syjnych. Pojawi³y siê równie¿
g³osy o fikcji bezinteresownej
pomocy UE dla Polski.

Spo�ród ró¿nych progra-
mów pomocowych najpopular-
niejszym, a jednocze�nie naj-
dro¿szym jest twinning czyli
pomoc bli�niacza. Polega ona
na wybraniu spo�ród krajów
piêtnastki pañstwa partner-
skiego, które nastêpnie wysy-
³a do nas swoich doradców. Ich
pobyt w Polsce trwaj¹cy od 12
do 24 miesiêcy jest finansowa-
ny ca³kowicie z funduszy pro-
gramu przedakcesyjnego
PHARE. Po kompromitacji
programu SAPARD, (z które-
go jak ju¿ wiemy bêdziemy w
stanie wykorzystaæ ok. 30% de-
klarowanych przez UE �rod-
ków) program PHARE jawi siê
jako kolejny sposób nabijania
Polaków w butelkê. Jak ujaw-
ni³y �¯ycie Warszawy� i �Super
Express� du¿a czê�æ rzekomej
bezinteresownej pomocy wra-
ca z powrotem do UE. �[..] choæ
ich pracê (doradców � przyp.
red.) finansuj¹ unijni podatni-

cy, pieni¹dze wydane na ten cel
uszczuplaj¹ kwoty przeznaczo-
ne na realizowany obecnie pro-
gram PHARE. Innymi s³owy
spora czê�æ przyznawanych
nam przez Uniê dotacji (cza-
sami nawet po³owa), wraca do
UE z powrotem�. Pisze Karo-
lina Wo�niak w ̄ yciu Warsza-
wy.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e mówi-
my tu o niebagatelnej sumie
ponad 21 milionów 600 tysiê-
cy 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 la-
tach 1990-1999 wynios³a po-
dobno 30 milionów euro. Na
utrzymanie �doradcy� sk³ada-
j¹ siê: pensja (od 9 tysiêcy do
21 tysiêcy euro miesiêcznie
czyli odpowiednio 36 tysiêcy
900 z³ i 86 tysiêcy 100 z³), kosz-
ty prowadzonych szkoleñ,
�rodki na cele reprezentacyj-
ne oraz zwrot kosztów utrzy-
mania i podró¿y. W sumie oko-
³o 30 tysiêcy euro (120 tysiêcy
z³) na ka¿dego spo�ród 60 prze-
bywaj¹cych w Polsce doradców
miesiêcznie. Dane te pochodz¹
z lipca br. i jak pisze �¯ycie
Warszawy� �[..] w najbli¿szych

miesi¹cach przyjedzie jeszcze
kilkudziesiêciu (doradców-
przyp. red.) �[..] przyje¿d¿aj¹
na rok lub dwa, dostaj¹ miesz-
kanie, dobr¹ pensjê i nie bar-
dzo wiedz¹, co maj¹ robiæ �
przyznaje Richard Rozwadow-
ski [..]� (¯ycie Warszawy). Po-
zostawmy to bez komentarza.

�[..] UE jest jak ¿ona ma-
fiosa: trwoni kasê i bêdzie j¹
trwoniæ. Ale spróbuj j¹ skryty-
kowaæ, a poleci twoja g³owa [..]�
(Super Express). Autorem tych
z³owieszczych s³ów jest by³y
specjalista unijny w Polsce �
Carl Beddermann. Wieloletni
pracownik niemieckiego mini-
sterstwa rolnictwa wys³any do
Polski w nagrodê za osi¹gniê-
cia zawodowe, niedawno stra-
ci³ pracê. Powodem tych repre-
sji by³o udzielenie wywiadu
dziennikowi Super Express.
�[..] Jego niemiecka gospodar-
no�æ nie mog³a znie�æ, ¿e na
³apanie powietrza w s³oiki (wy-
konywa³ �badania powietrza�,
analogiczne do rutynowo prze-
prowadzanych w Polsce, tyle
¿e za ni¿sze pieni¹dze � przyp.
red.) oraz przygotowywanie
konferencji i bankietów dla
innych unijnych ekspertów
wydawane s¹ co miesi¹c

Eksperci za ponad 21 milionów euro

Dokoñczenie na stronie 4

Pikieta stowarzyszenia  ,,Placówka� przed Sejmem
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Wydaje im siê � ot zmieni-
my prezydenta i wszystko
bêdzie jak trzeba. Ale kapi-
talizmu pobo¿nymi ¿ycze-
niami siê nie ulepszy. A to
w³a�nie on jest ca³¹ przyczy-
n¹ obecnych trudno�ci. Za-
miast powiedzieæ to sobie
wprost, ludzie szukaj¹ wci¹¿
nowych iluzji i znów nie bio-
r¹ siê do walki o swoje.

Informacje o Waszych
strajkach i protestach bar-
dzo zdziwi³y Bu³garów. Cze-
go� takiego, od konserwa-
tywnych w stosunku do so-
cjalizmu Polaków, zupe³nie
siê nie spodziewali. A ja siê
cieszê i mam nadziejê, ¿e Po-
lacy, najinteligentniejszy
naród w Europie, nie dadz¹
zrobiæ z siebie niewolników.
Dobrze znam Wasz¹ histo-
riê: wszystkie powstania,
Westerplatte, Monte Cassi-

no... Po powstaniu warszaw-
skim, po bombardowaniach,
z 1,2 miliona zosta³o 120
tysiêcy Warszawiaków. I
nikt nie wierzy³, ¿e Warsza-
wa siê odrodzi! A ona siê
odrodzi³a i sta³a siê jeszcze
piêkniejsza.
[...] Mam w Polsce wielu
przyjació³, i chocia¿ nie
wszyscy podzielaj¹ moje po-
gl¹dy, zawsze byli serdecz-
ni i gotowi do kontaktów,
rzetelni i oddani naszej
przyja�ni. Zawsze dobrze
czu³am siê w Polsce i my�lê,
¿e nie ma nic wa¿niejszego
od naszej przyja�ni. Bez niej
byliby�my bezbronni i smut-
ni.

Pozdrawiam Was ser-
decznie, ¿yczê si³ i optymi-
zmu w Waszej nie ³atwej
pracy.

A³³a Gigowa

W Bydgoszczy w dniu 10
wrze�nia br. zebrali siê
przedstawiciele zak³adów
pracy, reprezentowanych  w
Ogólnopolskim Komitecie
Protestacyjnym.

Spotkanie by³o po�wiêco-
ne omówieniu sytuacji w po-
szczególnych zak³adach pra-
cy i w ca³ym Kraju oraz oce-
nie bie¿¹cej dzia³alno�ci
Ogólnopolskiego Komitetu
Protestacyjnego i ustaleniu
programu dzia³ania do koñ-
ca roku.

Uczestnicy zwracali uwa-
gê na z³¹ i stale pogarszaj¹-
c¹ siê sytuacjê, zw³aszcza w
Stoczni Szczeciñskiej, Stocz-
ni Gdañskiej, w Zak³adach
Cegielskiego w Poznaniu,
Fabryce Kabli w O¿arowie,
Miejskich Zak³adach Komu-
nikacyjnych w Bydgoszczy,
Zak³adach Przemys³u
Odzie¿owego �Odra� w
Szczecinie i wielu innych.
Coraz czêstszym zjawiskiem
jest nie wyp³acanie pracow-
nikom zarobków przez kilka
miesiêcy, zmniejszanie pro-
dukcji, masowe zwalnianie
pracowników z pracy, celo-
we doprowadzanie przedsiê-

biorstw do upad³o�ci. Pry-
watyzacja zosta³a s³usznie
oceniona przez uczestników
spotkania jako �wiadome
niszczenie polskich zak³a-
dów pañstwowych i robotni-
czych stanowisk pracy. Zy-
skuj¹ na tym nieliczni, g³ów-
nie obcy w³a�ciciele, a traci
wiêkszo�æ polskich pracow-
ników, z których robi siê bez-
robotnych nêdzarzy.

Wiêkszo�æ pracowników
przemys³owych, ³¹czy z³¹ sy-
tuacjê swoich zak³adów pra-
cy z tak zwanymi dzia³ania-
mi przystosowawczymi do
Unii Europejskiej, z których
w rezultacie wynika upadek
zak³adów. Dlatego uczestni-
cy spotkania Ogólnopolskie-
go Komitetu Protestacyjne-
go wyrazili swój zdecydowa-
ny sprzeciw wobec integra-
cji Polski z Uni¹ Europej-
sk¹.

W spotkaniu � na pra-
wach go�ci � wziê³a udzia³
4-osobowa delegacja Zarz¹-
du Naczelnego Polskiej
Wspólnoty Narodowej.

Stanis³aw Bareja
¯ywia Cie�lak

Dokoñczenie ze strony 1

List z Bu³garii

Drodzy Przyjaciele!
Dokoñczenie ze strony 1

Spotkanie Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego

sowawczych do Unii Euro-
pejskiej, która domaga siê
ograniczania naszego prze-
mys³u i produkcji, a to pro-
wadzi kraj do zniszczenia.
�W.�: Ale, czy by³ zbyt na te
towary, czy by³y zamówie-
nia?
W.G.: Oczywi�cie, ¿e by³
zbyt. By³a praca i by³ zbyt.
Wiele eksportowali�my, ale
by³ nacisk na likwidacjê za-
k³adów, na zwolnienia pra-
cowników.
�W.�: Chodzi prawdopodob-
nie o to, ¿eby sprowadzaæ go-
towe towary z innych kra-
jów?
W.G.: Tak, jak ju¿ mówi³em
na przyk³ad sprowadzane s¹
z Argentyny i z Brazylii, a
przecie¿ nasz zak³ad by³ jed-
nym z najlepszych na �wie-
cie w tej bran¿y. A w ci¹gu
dwunastu lat kolejnych rz¹-
dów kliki kumoterskiej czy
jak niektórzy mówi¹ mafii,
zniszczone zosta³y te zak³a-
dy.
�W.�: A czy samorz¹d nie
protestowa³ kiedy zamyka-
no zak³ady, czy nie musia³
opiniowaæ lub nawet podpi-
sywaæ 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 do-
stosowywa³ do AWS-u, obec-
nie do SLD, Unii Pracy i
PSL.
�W.�: A wiêc samorz¹dy nie
dbaj¹ o dobro swojego mia-
sta, mieszkañców tego mia-
sta , tylko realizuj¹ jakie�
wskazania polityczne przy-
sy³ane z Warszawy?
W.G.: To w³a�nie tak, w ten
sposób to siê odbywa, ¿e nie
dba siê o interesy swojej spo-
³eczno�ci, tylko siê dba o in-
teresy �sfer wy¿szych.�
�W.�:A jak Pan s¹dzi, czy sa-
morz¹d by³by zdolny zorga-
nizowaæ jaki� opór, przeciw-
stawiæ siê takiej niszcz¹cej
polityce?
W.G.: Jak dotychczas samo-
rz¹dowcy dostosowuj¹ siê do
elit politycznych i s¹ sko-
rumpowani. Tu ju¿ by trze-
ba siêgn¹æ do uchwa³ sejmo-
wych czy rz¹dowych, które
zmuszaj¹ samorz¹d do pod-
porz¹dkowania siê.
�W.�: To znaczy s¹dzi Pan,
¿e samorz¹d nie ma jakiego�
pola manewru? A jak w ta-
kim razie zamierza Pan

dzia³aæ jako prezydent mia-
sta?
W.G.: Ja bym chcia³ siê prze-
ciwstawiæ w³a�nie tym za-
rz¹dzeniom i gospodarzyæ w
interesie spo³eczno�ci na
tym terenie, znam bol¹czki
i problemy ludzi w naszym
mie�cie i chcia³bym im po-
móc.
�W.�:A czy s¹ jakie� organi-
zacje spo³eczne, lub indywi-
dualni dzia³acze, którzy my-
�l¹ tak jak Pan i chcieliby z
Panem razem dzia³aæ?
W.G.: Jest Stowarzyszenie
Bezrobotnych, które prowa-
dzi Jan Tobiasz i du¿o zro-
bi³ na rzecz bezrobotnych, a
trzeba zaznaczyæ ,¿e bezro-
bocie w naszym mie�cie
przekracza normy krajowe.
Przy czym te wska�niki s¹
oficjalnie zani¿ane, a w rze-
czywisto�ci bezrobocie w
kraju siêga 20%. Na przy-
k³ad robotnicy rolni nie s¹
ujêci w tych spisach bezro-
botnych.
�W.�:A nie s¹dzi Pan, ¿e po
wst¹pieniu do Unii jako� te
problemy bêd¹ rozwi¹zane?
W.G.: Nie s¹dzê i tak nie bê-
dzie, 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 zamy-
ka w Polsce jeszcze przed
wst¹pieniem do Unii. A to
oznacza zagro¿enie dla na-
szego m³odego pokolenia,
Ani pracy, ani wykszta³cenia
Unia im nie da.
�W.�: No to jak Pan my�li po
co mamy do tej Unii wstê-
powaæ, po co siê nas tam ci¹-
gnie?
W.G.: O nie, nie powinni�my
wstêpowaæ! To jest zagro¿e-
nie dla naszego spo³eczeñ-
stwa. Mówi siê nam, ¿e nie
mamy alternatywy, ¿e je¿e-
li nie Unia to co? My powin-
ni�my siê zrzeszaæ z kraja-
mi nam bliskimi, my S³owia-
nie powinni�my siê ³¹czyæ w
zwi¹zki, wspó³pracowaæ,
handlowaæ, organizowaæ
wspó³pracê kulturaln¹, bo
przecie¿ mamy podobne jê-
zyki, wspólne korzenie.
�W.�: My�li Pan na przyk³ad
o wspó³pracy Polski, Czech
i S³owacji!
W.G.: Oczywi�cie, ale nie
tylko. Równie¿ z Wêgrami
powinni�my �ci�lej wspó³-

pracowaæ i z Rosj¹. Mo¿na
by zawieraæ umowy gospo-
darcze z miastami bli�nia-
czymi. Zreszt¹, my przecie¿
przed likwidacj¹ zak³adów
du¿o eksportowali�my do
Rosji.
�W.�: Czy ludzie w waszym
mie�cie mówi¹ jakie s¹ przy-
czyny, ¿e dzieje im siê coraz
gorzej?
W.G.: Przede wszystkim dla-
tego, ¿e nie ma pracy. Rodzi-
ny nie maj¹ za co utrzymy-
waæ dzieci. Powinni�my pod-
j¹æ walkê o zniesienie bez-
robocia, 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 gospo-
darowania. Sprzeciwiamy
siê równie¿ inwazji hiper-
marketów, bo one korzysta-
j¹ z przywilejów i nie p³ac¹
podatków, a nasi rzemie�l-
nicy musz¹ p³aciæ, nie maj¹
¿adnych ulg.
 �W.�: Zarzuca siê nam Po-
lakom , ¿e nie mamy inicja-
tywy gospodarczej, ¿e dopie-
ro jak Unia wejdzie  to bê-
dziemy gospodarzyæ nowo-
cze�nie, co Pan o tym s¹dzi?
W.G.: Mówi siê co innego, a
wprowadza  siê co innego.
To Unia ratuje swoj¹ gospo-
darkê, zalewaj¹c nas swoimi
towarami. Unia nam nic nie
da, je¿eli my jej nie damy.
Ju¿ dawno ludzie powinni
zaprotestowaæ, powinni
wyj�æ na ulicê, bo nam za-
gra¿a skre�lenie z mapy, je-
¿eli nie bêdziemy mieæ w³a-
sno�ci, ziemi, kultury i swo-
jego pieni¹dza.
�W.�: A od czego by Pan za-
cz¹³ w swoim mie�cie jako
prezydent?
W.G. : Przede wszystkim
utrzymaæ nasze zak³ady,
¿eby by³a praca i od razu na-
wi¹zaæ kontakty handlowe z
Rosj¹ , Wêgrami, Ukrain¹.
�W.�: No ,ale dopóki jest ta
polityka pro-unijna to by³o-
by bardzo trudno zacz¹æ
tak¹ pracê?
W.G.: Tak, bo Unia jest ha-
mulcem naszego rozwoju.
Ludzie musz¹ to zrozumieæ
 i opowiedzieæ siê za progra-
mem Polskiej Wspólnoty
Narodowej.
�W.�: Dziêkujemy za rozmo-
wê i ¿yczymy sukcesu w wy-
borach.
Rozmowê prowadzi³a
red. Barbara Krygier

Kandydat Polskiej Wspólnoty Narodowej
na prezydenta miasta Zduñska Wola



Numer 9 (38)  Wrzesieñ  2002 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 4

21 wrze�nia w Ostrawie
go�cili�my na V Zje�dzie
Klubu Czeskiego Pograni-
cza. W du¿ej zamkowej sali
zebra³o siê 200 delegatów i
go�ci z ca³ego kraju, którzy
w kole¿eñskiej, rzeczowej
atmosferze prowadzili
sprawnie obrady.

Na zje�dzie obecnych
by³o kilku  pos³ów czeskie-
go parlamentu, cz³onkowie
Prezydium Miêdzynarodo-
wego Komitetu S³owiañskie-
go z Pragi  oraz go�cie z Nie-
miec i Polski. Obradom
przewodniczyli dr J. Grou�l
i dr J. Cisaø.
   Klub Czeskiego Pograni-
cza jest organizacj¹ spo³ecz-
n¹, licz¹c¹ ponad 20 tysiêcy

dzia³aczy i w³a�nie obcho-
dzi³ 10 rocznicê swojego po-
wstania. Delegaci w swoich
wyst¹pieniach podkre�lali,
¿e nikt siê nie spodziewa³,
¿e z jednego kilkudziesiêcio-
osobowego klubu wyro�nie
tak wielka i silna, ogólno-
krajowa organizacja obywa-
telska. Klub wydaje swoje
pismo �Hranièáø�, prowadzi
dzia³alno�æ kulturaln¹, na-
ukow¹ i samopomocow¹.
Jest organizacj¹ patriotycz-
n¹, która zwraca uwagê na
zagro¿enia zwi¹zane z silny-
mi tendencjami germaniza-
cyjnymi i rewan¿ystowskimi
w ramach �przygotowañ�
Czech do w³¹czenia do Unii

U czeskich przyjació³
Europejskiej. KCzP takiemu
w³¹czeniu siê sprzeciwia.

Prezesem Klubu Czeskie-
go Pogranicza jest Karel
Janda, ponownie wybrany
przez Zjazd na drug¹ kaden-
cjê. W 1999 roku zosta³a
podpisana umowa o wspó³-
pracy pomiêdzy KCzP a Pol-
sk¹ Wspólnot¹ Narodow¹,
której przedstawiciele zosta-
li zaproszeni na Zjazd. Prze-
wodnicz¹cy Polskiej Wspól-
noty Narodowej  Boles³aw
Tejkowski w swoim wyst¹-
pieniu przedstawi³ zagro¿e-
nia i szanse narodów i
pañstw S³owiañszczyzny Za-
chodniej.

Barbara Krygier

ogromne pieni¹dze. Swoimi
spostrze¿eniami podzieli³ siê z
�Super Expressem� [..]�. I to
w³a�nie nie mie�ci³o siê w po-
jêciu demokratycznej swobody
wolno�ci s³owa, któr¹ czêsto
szafuj¹ demolibera³owie i so-
cjali�ci. Jak pisze w swoim ar-
tykule Martyna Mistarz, Carl
Beddermann bêdzie dalej za-
chêca³ Polaków do opamiêta-
nia i nie pchania siê do UE za
wszelk¹ cenê. �[..] Wedle Car-
la Beddermanna, lepiej nawet
odczekaæ trochê, ale wej�æ do
systemu na swoich prawach.
Albo nie wchodziæ wcale [..] �
[..] Ja równie¿ my�la³em po-
dobnie jak wiêkszo�æ Polaków:
Unia to raj - t³umaczy Bedder-
mann. � Ale obserwuj¹c poczy-
nania urzêdników UE, anali-
zuj¹c przepisy przez nich wy-
dawane, zacz¹³em zmieniaæ
zdanie. W mózgu zapali³a mi
siê czerwona ¿arówka. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e Unia trakto-
waæ bêdzie Polskê tylko jak ry-
nek zbytu [..]�

W odpowiedzi na rozpêta-
n¹ przez eurokratów nagonkê,
by³y ju¿ doradca wystosowa³
list do Bruno Dethomasa, sze-
fa unijnej delegacji w Polsce.
Jego fragmenty opublikowane
przez Super Ekspress dla eu-
rorealistów nie s¹ niczym no-
wym, a eurofilom powinny daæ
wiele do my�lenia: �[..] Rozu-
miem, ¿e w kraju z 20-proc.

bezrobociem i przeciêtnymi
p³acami wynosz¹cymi oko³o 1
tysi¹c z³otych otwarta dysku-
sja na temat wynagrodzeñ per-
sonelu unijnego musi byæ dla
Pana bardzo dra¿liwa (na
przyk³ad w Pana przypadku
chodzi tu o oko³o 65 tysiêcy z³o-
tych miesiêcznie, czyli piêæ
razy tyle, co wynosi pensja
Prezydenta RP). [..] Ekspert
Unijny otrzymuje 27 razy wy-
¿sze wynagrodzenie od swoje-
go polskiego kolegi � przy jed-
nakowej pracy! To nieco tr¹ci
kolonializmem, nie s¹dzi Pan,
Panie Ambasadorze? [..] Nega-
tywny wynik referendum w
sprawie przyst¹pienia do Unii
nie by³by katastrof¹ dla Pol-
ski, ale w³a�nie dla samej Unii,
która dla zwalczania w³asne-
go kryzysu pilnie potrzebuje
nowych cz³onków�.

Na podsumowanie tej krót-
kiej informacji dodajmy tylko,
¿e w systemie rozliczania efek-
tów dzia³alno�ci eurodoradców
bierze siê pod uwagê jedynie
czas spêdzony w Polsce, a nie
efekty ich pracy. Jest to kolej-
ne �wiadectwo jak bardzo ko-
rupcjogenny jest aparat admi-
nistracyjny Unii Europejskiej.

Przemys³aw Ciechanowic
Na podstawie Super Express,
¯ycie Warszawy oraz dane CIE
Przedruk za: http://www.inne-
strony.pl/?isi=xi98

Zwierzenia nacjonalisty
Je¿eli w³¹czali�my telewi-

zor lub radioodbiornik w po-
³owie sierpnia, to nie by³o
¿adnych innych wiadomo�ci
ze �wiata poza powodzi¹ w
Pradze czeskiej i Dre�nie nie-
mieckim (obecnie po wytêpie-
niu mieszkaj¹cych tam nie-
gdy� S³owian) oraz podró¿¹
do Polski Ojca �wiêtego. Ro-
bi³o to wra¿enie rozpaczli-
wych prób propagandzistów
rz¹du Leszka Millera odwra-
cania uwagi widzów i s³ucha-
czy polskich od ciê¿kiej sytu-
acji ekonomicznej i spo³ecz-
nej, w jakiej znalaz³ siê nasz
kraj w ramach �dostosowywa-
nia siê� do wymogów Unii Eu-
ropejskiej.

Chodzi tu o masowe bez-
robocie, zapa�æ s³u¿by zdro-
wia, s¹dów, niemo¿no�æ
sprzedania zbo¿a przez wiêk-
szo�æ naszych rolników na

skutek przymusowego, na-
rzuconego nam przez Uniê
jego importu,  g³ównie z kra-
jów Unii, upadku kolejnych
kopalni,  a przede wszystkim
upadku do niedawna dobrze
prosperuj¹cych stoczni szcze-
ciñskiej i zagro¿onych upad-
kiem gdañskiej i gdyñskiej,
którym banki w Polsce prze-
jête przez zagraniczny kapi-
ta³ odmawiaj¹ kredytów na
budowê ju¿ zamówionych
przez zagranicznych armato-
rów statków. Przekraczaj¹ce
wszelkie proporcje nag³a�nia-
nie 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

Kwa�niewskiego i jego mini-
stra Marka Siwca, w nie-
trze�wym chyba stanie prze-
drze�niaj¹cych gesty powita-
nia ziemi polskiej przez Pa-
pie¿a zaledwie kilka lat
temu! A teraz z kolei uroczy-
ste powitania i przemówienia
Kwa�niewskiego pe³ne fa³-
szywej czo³obitno�ci wobec
Papie¿a, równie ob³udne jak
s³awienie Bitwy Warszaw-
skiej, broni¹cej nas przed za-
raz¹ bolszewick¹, której wier-
nym s³ugusem, kilkadziesi¹t
lat pó�niej by³ obecny prezy-
dent w latach osiemdziesi¹-
tych ubieg³ego stulecia!

Kuda idiosz Rossija ?
Propagandzi�ci w�ród s³u-

¿¹cych NATO wy¿szych woj-
skowych (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. �Rywali-
zacjê zastêpuje wspó³praca�
wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e
�nie mo¿na oczekiwaæ lepszej
sytuacji ni¿ taka kiedy Mo-
skwa staje siê naszym part-
nerem - w stosunkach dwu-
stronnych oraz w ramach
NATO�. Chodzi tu o iluzjê, ¿e
za rz¹dów W³adimira Putina,
a w szczególno�ci po ataku
terrorystycznym na World
Trade Center w dniu 11 wrze-
�nia ubieg³ego roku, Rosja
bêdzie siê wys³ugiwaæ Sta-
nom Zjednoczonym w ramach
Rady NATO  i mo¿e da siê na-
k³oniæ nawet do wspólnego
uderzenia na Irak (do czego
nie daj¹ siê jak na razie na-
k³oniæ ani pos³uszne USA

Turcja, Arabia Saudyjska,
ani Niemcy, ani Francja!).
Hola! panie generale, Rosja
deklaruj¹c wsparcie dla anty
- terrorystycznej akcji Sta-
nów Zjednoczonych uzyska³a
wycofanie siê USA i zale¿-
nych od nich krajów ze wspie-
rania separatystów czeczeñ-
skich, ale jak siê wydaje nie
bardzo dowierza Ameryka-
nom, bo mimo ciê¿kiej wci¹¿
sytuacji ekonomicznej wci¹¿
zbroi siê: buduje nowe atomo-
we ³odzie podwodne jak np.
ostatnio zwodowany �Gie-
pard� uzbrojony w rakiety
manewruj¹ce RK - 55 Gra-
nat, tak¿e, co najwa¿niejsze
wci¹¿ handluje z Irakiem
Saddama Husajna, wcale siê
nie przejmuj¹c amerykañski-
mi planami wojny z tym kra-
jem! Tak¿e wci¹¿ mamy na-
dziejê, ¿e Rosja zachowa sw¹
niepodleg³o�æ i nie zostanie
satelit¹ Stanów Zjednoczo-
nych!

 Zygmunt K. Kuligowski

Eksperci za ponad 21 milionów euro
Dokoñczenie ze strony 2

Prezydium Zjazdu Klubu Czeskiego Pogranicza
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jako nowa �Wyprawa Krzy¿o-
wa� i nienawi�æ muzu³ma-
nów, jak dot¹d kierowana tyl-
ko przeciw Izraelowi i jego
protektorom w USA, z ko-
nieczno�ci przeniesie siê na
ca³e chrze�cijañstwo, które
nam tê wspania³¹, judeo-
amerykañsk¹ Cywilizacjê
ufundowa³o.

Choæ Nazzal przyzna³ mi
siê, ¿e obecny na kongresie
pu³kownik US Special Ope-
rations Command (USSO-
COM), a jednocze�nie i pro-
fesor Uniwersytetu Narodo-
wego Bezpieczeñstwa na Flo-
rydzie, Robert Hickson, jest
prawdopodobnie �wtyczk¹�
CIA na tym Kongresie, to jed-
nak ten by³y ¿o³nierz z Wiet-
namu wyg³osi³ odwa¿nie tak¹
mowê, ¿e poczu³em siê jak na
kongresie antysyjonistycz-
nym, zorganizowanym w sa-
mym �rodku Europy. Hikson
bowiem powiedzia³ co nastê-
puje �W jakim stopniu plano-
wana interwencja USA w Ira-
ku, i prawdopodobnie tak¿e
w Arabii Saudyjskiej zaogni
nienawi�æ do nas i do ca³ego
�Zachodu�, wci¹gaj¹c nas w
prawdziw¹ i d³ugotrwa³¹
wojnê religijn¹? ... By³oby
dla wszystkich rodzajem
o�wiecenia zrozumienie moty-
wacji oraz wp³ywów, które
kszta³tuj¹ zza sceny nasz¹
(amerykañsk¹), ju¿ nie tylko
�mesjanistyczn¹�, ale �apoka-
liptyczn¹� politykê zagranicz-
n¹. Tak zwani Protestanccy
Chrze�cijañscy Syjoni�ci z
pewno�ci¹ odgrywaj¹ powa¿-
n¹ rolê w tej polityce, opiera-
j¹c swe polityczno-militarne
pogl¹dy na swej �teologii zba-
wienia� i swym przekonaniu
o nadchodz¹cym �koñcu cza-
sów�, kiedy to �wybrañcy
boga� zostan¹ �w niebo wziê-
ci� (raptured out) zanim �na-
dejdzie Armageddon� i ich
�Mesjasz powróci�. Co wiêcej,
istniej¹ pewne od³amy ¯y-
dów, które marz¹ o odbudo-
waniu �(Trzeciej) �wi¹tyni
Jerozolimskiej�, co oczywi�cie
bêdzie wymaga³o desakrali-
zacji oraz zburzenia meczetu
i najprawdopodobniej wywo-
³a gigantyczn¹ wojnê, je�li
nawet nie gorsze zniszczenia,
a tak¿e zachêtê do dalszych
dewastacji�1.

W dalszej czê�ci swego re-
feratu Hikson zauwa¿y³, ¿e
�armia USA sta³a siê w pew-
nym stopniu �wojskiem za-
stêpczym� (proxy) Izraela, w
jego rozszerzaj¹cych siê woj-

nach na Bliskim Wschodzie.�
W zwi¹zku z tym siê zapyty-
wa³, dlaczego tak wielu ludzi
da³o siê og³upiæ przez media
i dlaczego �nasza nawa pañ-
stwowa ¿egluje jak statek we
mgle, z coraz wiêkszym ryzy-
kiem, ¿e zderzy siê z rzeczy-
wisto�ci¹ jak statek ze ska³¹.�
Jak dowiedzieli�my siê od
innego wy¿szego oficera z
West Point, Roberta L. Ma-
ginnisa, broni¹cego �impe-

rialnej� decyzji o likwidacji
Iraku, w pó³nocnej, kontrolo-
wanej przez �Wolnych Kur-
dów�, czê�ci tego kraju prze-
znaczonego do rozbiorów,
USA dysponuj¹ ju¿ sze�cioma
nowymi lotniskami przygoto-
wanymi na przyjêcie tych
�proxy� (czyli zastêpuj¹cych
Izrael) samolotów US Air
Force.

Od amerykañskiego pisa-
rza Michaela Jonesa, auto-
ra witryny culturewars.com,
dowiedzieli�my siê jak przy-
gotowywane jest �uderzenie
od wewn¹trz�, g³ównie w pa-
lestyñsk¹ m³odzie¿, maj¹ce
na celu rozmiêkczenie � i w
dalszej konsekwencji likwi-
dacjê � kultury islamu. Po
prostu Izrael (i sprzymierze-
ni z nim �chrze�cijanie�) zaj-
muj¹ si³¹ palestyñskie stacje
telewizyjne na Zachodnim
Brzegu i zaczynaj¹ z nich
nadawaæ debilizuj¹ce progra-
my MTV oraz filmy pornogra-
ficzne, zakazane oczywi�cie
przez islam.

Na temat konieczno�ci od-
zyskania trochê innego typu
wolno�ci wypowiada³ siê by³y
senator z Georgii, Bob Barr,
podkre�laj¹c, ¿e najwa¿niej-
sz¹ wolno�ci¹ Ameryki jest
privacy, czyli wolno�æ izolo-
wania siê od innych, która to
wolno�æ po 11 wrze�nia zosta-
³a znacznie ograniczona,
przez uchwalone wkrótce po
tym wydarzeniu Ustawy Spe-
cjalne. Przy okazji stwierdzi³

on, ¿e misj¹ USA w �wiecie �
i to od pocz¹tku zaistnienia
tego specyficznego pañstwa �
sta³o siê w³a�nie wyzwalanie
autonomicznych ludzkich jed-
nostek od ich zniewolenia
przez �cis³e spo³eczne wiêzi,
jakie charakteryzuj¹ przed-
przemys³owe wspólnoty ple-
mienne, a tak¿e pañstwa o
charakterze �ca³o�ciowym�,
gdzie obywatel jest uwiêzio-
ny w spo³eczno�ci jak komór-
ka w tkance.

Wyst¹pienie senatora Bar-
ra potwierdzi³o me najgorsze
obawy odno�nie �misji� USA
w �wiecie: te bowiem komór-
ki, które w z³o¿onych tkan-
kach zaczynaj¹ realizowaæ
sw¹ �potrzebê autonomii�,
oraz swój �prywatny interes�,
to przecie¿ s¹ komórki raka!
Zanim jednak przysz³a kolej
na moje wyst¹pienie, wys³u-
chali�my ca³ej litanii bardzo
katastroficznych g³osów.  W
do�æ pesymistycznym tonie
wypowiedzia³ siê tak¿e prof.
Jerzy Przystawa z Wroc³a-
wia, który mówi³ o kolonial-

nej eksploatacji Polski i jej
ca³kowitym uzale¿nieniu od
o�rodków zewnêtrznych.

Pesymistyczne postrzega-
nie rzeczywisto�ci nie doty-
czy³o li tylko prelegentów z
Europy po³udniowo-wschod-
niej. Austriak z Vorarlbergu
Jakob Neyer nas poinformo-
wa³, ¿e w jego kraju codzien-
nie ulega likwidacji oko³o 8
ma³ych wiejskich gospo-
darstw, liczne dotychczas w

Austrii kooperatywy rolnicze
s¹ �odgórnie� niszczone i ¿e
wszystko zmierza do restau-
racji najzwyklejszego niewol-
nictwa. Co wiêcej, niedawna
próba zorganizowania refe-
rendum w sprawie wyj�cia
Austrii z Unii Europejskiej �
pod petycj¹, o które to refe-
rendum podpisa³o siê ponad
sto tysiêcy obywateli � zosta-
³a sabotowana przez wyra�-
nie �kontrolowany z ze-
wn¹trz� austriacki parla-
ment.

Mnie poproszono o przygo-
towanie materia³u wskazuj¹-
cego dlaczego Amerykanie
maj¹ tak¹ predylekcjê do ci¹-
g³ych wojen. Do ilustracji
mego wyst¹pienia wykorzy-
sta³em wcze�niejszy g³os se-
natora Barra twierdz¹cego,
¿e privacy i prywatna w³a-
sno�æ to jest istota �mesjani-
zmu� USA. Porówna³em ten
g³os z wyst¹pieniem japoñ-
skiego prawnika Akira Mo-
rita, który krytycznie oceni³
Prawa Cz³owieka, a zw³asz-
cza komiczne (wed³ug niego)

�Prawa Dziecka�, uchwalone
przez ONZ w 1989 roku. Mo-
rita dowodzi³, ¿e pozbawianie
dziecka ,a pó�niej i doros³ego
cz³owieka naturalnych uza-
le¿nieñ od rodziców, nauczy-
cieli, a w wieku dojrza³ym od
autorytetów zawodowych
oraz pañstwowych, musi wy-
wo³ywaæ okaleczenie i dewia-
cjê ludzkiej osobowo�ci. Roz-
szerzaj¹c koncepcjê Mority
stara³em siê wykazaæ, ¿e
ustanowione w wyniku Rewo-
lucji Francuskiej oraz Ame-
rykañskiej Prawa Cz³owieka,
które to prawa �u�wiêcaj¹�
(uprzednio nale¿¹c¹ do
wspólnoty) W³asno�æ Prywat-
n¹, musz¹ logicznie prowa-
dziæ do hipertrofii ludzkiego
egoizmu oraz do spotêgowa-
nia siê chciwo�ci, z koniecz-
no�ci bardzo ograniczonej w
spo³eczeñstwach o charakte-
rze kolektywnym, gdzie w³a-
sno�æ (królewska, pañstwo-
wa, wzglêdnie komunalna,
gminna) by³y traktowane
jako nienaruszalne �sacrum�.
Za� jak to zauwa¿y³ ju¿ w
bardzo odleg³ej staro¿ytno�ci
Sokrates, najbardziej nisz-
czycielskie wojny wynikaj¹ z
niczym niepokie³zanej ludz-
kiej chciwo�ci, która to pospo-
lita wada tak wspaniale roz-
kwit³a � szczególnie w�ród
polityczno-gangsterskich elit
� chocia¿by w Polsce, po
upadku �komuny�. Bo to
przecie¿ ta ob³¹kañcza chci-
wo�æ oraz pycha �wiatowej
oligarchii finansowej stoi i za
napa�ci¹ NATO na Jugos³a-
wiê i za spektakularnym wy-
burzeniem wie¿ WTC w No-
wym Yorku, co sta³o siê pre-
tekstem do uderzenia �Ryce-
rzy Wielkiego Syjonu� � jak-
by tê kulturotwórcz¹ forma-
cjê nazwa³ p³k. prof. Hikson
� na �wiat ca³y.

Pomimo i¿ Kongres w
Feldkirch skupi³ blisko setkê
do�æ wysoko postawionych
osób z oko³o dwudziestu kra-
jów, nie by³o na nim przedsta-
wicieli ¿adnych mediów � jak
mi to mówili organizatorzy,
po wcze�niejszych, bardzo ne-
gatywnych do�wiadczeniach
ze szwajcarsk¹ pras¹, grupa
�Mut zur Ethik� po prostu nie
istnieje w �wiecie ponadnaro-
dowych korporacji, które nam
codziennie serwuj¹ ujednoli-
cone racje informacyjnej
�papki� do prze¿ucia. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e dok³adnie w dzie-
siêæ dni po spotkaniu w Feld-
kirch, by³em obecny w Kra-
kowie na spotkaniu po�wiê-
conym roli mediów w Global-
nej Wojnie z (ang. On) Ter-
rorem (skrót GWOT � jak
ironizowa³ Hickson). W prze-
ciwieñstwie do �za�ciankowe-
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GLOBALNA WOJNA Z TERROREM
Marek G³ogoczowski

Dokoñczenie na stronie 7



Numer 9 (38)  Wrzesieñ  2002 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 6

Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

08.08.2002

Peter Hain - minister do
spraw europejskich Wielkiej
Brytanii wezwa³ Irlandczy-
ków do g³osowania za raty-
fikacj¹ Traktatu z Nicei pod-
czas jesiennego referendum.
Apel ten mo¿e przynie�æ
skutki odwrotne od zamie-
rzonych. Irlandia by³a kra-
jem mocno skonfliktowanym
i przez wiele lat okupowa-
nym przez Wielk¹ Brytaniê.
Irlandczycy mog¹ odczytaæ
ten apel by³ego okupanta i
niedawn¹ proaborcyjn¹ de-
klaracjê Parlamentu Euro-
pejskiego jako wtr¹canie siê
w ich wewnêtrzne sprawy.
Irlandia najwiêcej straci na
ewentualnym rozszerzeniu
(dotacje), za� Wielka Bryta-
nia (i Niemcy) najwiêcej zy-
skaj¹. Odrzucenie ratyfika-
cji bêdzie oznacza³o wyga-
�niêcie z koñcem roku pod-
stawy prawnej ewentualne-
go rozszerzenia UE.

 Robert Korzeniowski
zwyciê¿y³ w mistrzostwach
Europy w chodzie na 50 ki-
lometrów. Na zdjêciu, które
obieg³o prasê, widaæ nasze-
go mistrza trzymaj¹cego
polsk¹ flagê do góry nogami.
Czy jest mu naprawdê
wszystko jedno czy reprezen-
tuje Polskê czy Indonezjê?

 Rz¹dy Rumunii, Serbii i
Czarnogóry (Jugos³awii)
podpisa³y z USA dwustron-
ne porozumienia dotycz¹ce
nieprzekazywania amery-
kañskich obywateli Miêdzy-
narodowemu Trybuna³owi
Karnemu ONZ. Szwajcaria
odmówi³a podpisania podob-
nego porozumienia. Te same
Stany Zjednoczone, ¿¹daj¹-
ce od Jugos³awii wydania
w³asnych obywateli trybu-
na³owi �do spraw zbrodni w
by³ej Jugos³awii�, który
dzia³a w sprzeczno�ci z Kar-
t¹ Narodów Zjednoczonych,
uniemo¿liwiaj¹ Trybuna³o-
wi Karnemu ONZ �cigania
swoich obywateli za pope³-
nienie ciê¿kich przestêpstw
karnych. Bardzo interesuj¹-
cy relatywizm i praktyka
stosowania prawa miêdzy-
narodowego tylko wtedy, kie-
dy jest to korzystne dla w³a-
snych interesów. Ale ob³uda!

09.08.2002

Polskie Lobby Przemys³owe
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego krytykuje zapropono-
wan¹ przez rz¹d strategiê
przekszta³ceñ w sektorze
zbrojeniowym, w której za-
miast fuzji i konsolidacji w
bran¿y, wprowadza siê  tylko
dodatkowy szczebel decyzyj-
ny, co skomplikuje jedynie
struktury zarz¹dzania.  �W

mêtnej wodzie lepiej ryby bio-
r¹�

 Urzêdnicy Unii Europej-
skiej otrzymali ostatnio przy-
wilej dostêpu do tañszej via-
gry w ramach specjalnego
systemu ubezpieczenia zdro-
wotnego. Miesiêczny przy-
dzia³ wynosi 6 tabletek. Z
przywileju mo¿e korzystaæ 45
tysiêcy urzêdników oraz 85
tysiêcy pozosta³ej admini-
stracji. To ju¿ wiemy dlacze-
go 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.

Rze�biarze wykonali 2 pos¹-
gi bóstw s³owiañskich, które
zosta³y ustawione w miejscu,
gdzie w przysz³o�ci zostanie
zrekonstruowana pras³o-
wiañska �wi¹tynia.

11.08.2002

Minister finansów przedsta-
wi³ propozycjê zmian prawa
upad³o�ciowego. Projekt
umo¿liwia  zak³adom zagro-
¿onym upad³o�ci¹ skorzysta-
nie z odd³u¿enia i postêpowa-

nia naprawczego pod nadzo-
rem s¹du zamiast sprzeda¿y
resztek maj¹tku firmy za gro-
sze przez syndyka. Projekt
przewiduje instrumenty od
wielu lat stosowane na Za-
chodzie. Pytanie jest dlacze-
go dopiero teraz, po doprowa-
dzeniu wiêkszo�ci zak³adów
do ruiny? Gdyby powy¿sze
prawo funkcjonowa³o 10 lat
temu wiêkszo�æ zamkniêtych
zak³adów funkcjonowa³oby
jako polski kapita³, maj¹c ju¿
za sob¹ k³opoty gospodarcze.
Niestety taka mo¿liwo�æ by³a
gro�na dla egzystencji zagra-
nicznych producentów  na
polskim rynku oraz na ich
rynkach rodzimych, dlatego
zadbano by korzystne dla
przedsiêbiorstw zmiany w
prawie pojawia³y siê zbyt pó�-
no lub wcale.

12.08.2002

Policja ONZ aresztowa³a w
Kosowie Rustema Mustafê,
by³ego dowódcê albañskiej
rebelii. Zarzuty dotycz¹ po-
dejrzeñ o zabójstwa, tortury
i bezprawne zatrzymania
mieszkañców Kosowa. Prze-
ciwko aresztowaniu demon-
struj¹ Albañczycy.

14.08.2002

Mija 39-ta rocznica �mierci
filozofa i dzia³acza spo³eczne-
go Jana Stachniuka, twórcy
�Zadrugi�, autora wielu ksi¹-
¿ek m.in. �Heroiczna  wspól-
nota narodu�, �Dzieje bez
dziejów�, �Cz³owieczeñstwo i
kultura�. Grób Jana Stach-
niuka znajduje siê na Pow¹z-
kach. Pomnik nagrobny zo-
sta³ wybudowany w 1981
roku staraniem komitetu,
utworzonego przez dzia³aczy
Polskiej Wspólnoty Narodo-
wej.

31.08.2002
�Rzeczypospolita� opubliko-
wa³a informacje dotycz¹ce
kontroli wydatkowania w la-
tach 1997 � 2001 funduszy z
UE. Najwy¿sza Izba Kontro-
li  ustali³a, ¿e 18% �rodków z
funduszu PHARE wydatko-
wano niezgodnie z przezna-
czeniem, a 4,5 miliona euro
musiano zwróciæ z powodu
up³ywu terminu. Z funduszu
na wyrównywanie ró¿nic po-
miêdzy regionami wynagra-
dzano i ubezpieczano 194
pracowników Urzêdu Komi-
tetu Integracji Europejskiej
oraz zakupiono 3 luksusowe
samochody osobowe BMW,
wyposa¿enie biura i urz¹dze-
nia klimatyzacyjne. 48 tysi¹-
ce z³otych wydano na bale
karnawa³owe zorganizowane
przez pracowników Fundu-
szu Wspó³pracy. Równie cie-
kawe by³y wyniki przeprowa-
dzonej inwentaryzacji w biu-
rze Funduszu Wspó³pracy,
która wykaza³a: brak mebli,
komputerów, telefonów i
grzejników.... £¹czna warto�æ
brakuj¹cego wyposa¿enia
biura i sprzêtu wynosi 102
tysi¹ce z³otych (ponad 1 mi-
liard starych z³otych).

01.09.2002

W miejscowo�ci w Feldkirchu
(Austria) odby³ siê X Kongres
Mut Zur Ethik (Odwaga za-
jêcia moralnej postawy). W

referacie Niemca prof. Ale-
xandera von Waldow, zastêp-
cy Federalnego Przewodni-
cz¹cego Stowarzyszenia ds.
Problemów Gospodarczych
Wschód (Stellvertretender
Bundesvorsitzender der Ar-
beitgemeinschaft fuer Wirt-
schaftsfragen Ost) dotycz¹-
cym przysz³o�ci stosunków
polsko � niemieckich zawar-
to nastêpuj¹ce tezy: Po zjed-
noczeniu, Republika Federal-
na Niemiec zachowa³a ci¹-
g³o�æ prawna z przedwojenna
Rzesz¹ Niemieck¹. Ostatecz-
ne rozwi¹zanie problemów
w³asno�ci i zado�æuczynienie
historycznej niesprawiedli-
wo�ci powinno nast¹piæ po-
przez od³¹czenie od Polski
ziemi odzyskanych, od³¹cze-
nie od Rosji enklawy króle-
wieckiej oraz objêcie ich pro-
tektoratem miêdzynarodo-
wym i  konstytucyjne zwi¹-
zanie z Unia Europejska. W
ramach rekompensaty Pol-
ska ma otrzymaæ  posiadane
w przesz³o�ci tereny Bia³oru-
si i Ukrainy.

05.09.2002
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
zakoñczeniem negocjacji do-
tycz¹cych �polityki konkuren-
cji polski rz¹d zaproponowa³
radykalne ograniczenie mocy
produkcyjnych g³ównych kra-
jowych hut o wiele wiêksze
ni¿ rozwa¿a³ do tej pory.
Ograniczenia maj¹ dotyczyæ
hut Sêdzimira i Katowice,
które wytwarzaj¹ 70% krajo-
wej produkcji. Komisja Euro-
pejska nie przyjê³a polskich
propozycji i za¿¹da³a jeszcze
wiêkszego ograniczenia mocy
produkcyjnych. Oznacza to w
praktyce likwidacje obu hut,
gdy¿ z tak okrojonymi mo¿li-
wo�ciami nie znajd¹ ¿adnej
mo¿liwo�ci kontynuowania
produkcji.

06.09.2002

Biuro do spraw rolnictwa
Komisji Europejskiej skiero-
wa³o do polskiego rz¹du pi-
smo z ¿¹daniem wyja�nienia
w ci¹gu tygodnia zmian ka-
drowych dokonanych w od-
dzia³ach Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Przedstawiciele UE do
spraw rolnictwa napisali, ¿e
Komisji Europejska jest �za-
niepokojona prowadzon¹ re-
krutacj¹ kadr do oddzia³ów
regionalnych i powiatowych
agencji [..] zatrudnianie na
kluczowych stanowiskach
dzia³aczy SLD i PSL odbiera
jako objaw politycznego wp³y-
wania obu partii na realiza-
cjê unijnych programów [..]�.
Komisja Europejska grozi

Dokoñczenie na stronie 7

Grób Jana Stachniuka



Numer 9 (38)  Wrzesieñ  2002 r.Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 7

Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Redaguje zespó³. Redaktor naczelny: Barbara Krygier.
Rada programowa: Marek G³ogoczowski, Jan Jêdrak, prof.
dr hab. Adam J. Karpiñski, Barbara Krygier, prof. dr hab. Ta-
deusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski, dr
Stanis³awa Stachnik - Czajkowska, Boles³aw Tejkowski, dr Je-
rzy Wieluñski.
Przedstawiciel redakcji w USA: W³odzimierz Wiktorow-
ski,  P.O. Box 2321 Chicago, Ill. 60641 -2321.

Ukazuje siê co miesi¹c. Nak³ad: 12000 egzemplarzy.

Adres redakcji: 00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62/1,
tel. (22) 621-55-71, (22) 625-41-70.
Internet: http://www.pwn.waw.pl, pwn@pwn.waw.pl
Wydawca: Polska Wspólnota Narodowa,

00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 62/1.
Konto bankowe: Polska Wspólnota Narodowa,
PKO BP S.A. I O/ Warszawa nr 83 10201013 122670132
Druk: POLSKAPRESSE, Kraków, ul. Nowohucka 50.

Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrze-
ga sobie prawo ich skracania.  Za tre�æ og³oszeñ redakcja
nie odpowiada i publikuje je na wy³¹czn¹ odpowiedzialno�æ
og³oszeniodawcy.

Gazeta jest bezp³atna.
Osoby mog¹ce pomóc w rozwoju naszej gazety

proszone s¹ o wp³aty i darowizny na konto Polskiej
Wspólnoty Narodowej.

Drogi Czytelniku !
Dziêkujemy za wspieranie naszej gazety.

Ciesz¹ nas nawet drobne sumy wp³at na

ni¹, bo �wiadcz¹ o Twoim poparciu.

Nasze konto bankowe:

Polska Wspólnota Narodowa,  PKO BP

S.A. I O/Warszawa, nr rachunku: 83

10201013 122670132

Redakcja

wstrzymaniem programu
SAPARD.  List poprzedzi³y
publikacje w prasie dotycz¹-
ce zawarcia przez SLD i PSL
partyjnej umowy, na podsta-
wie której dokonano podzia-
³u stanowisk szefów Agencji
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w powiatach.

07.09.2002

Trybuna³ Sprawiedliwo�ci
Malty nakaza³ równe trakto-
wanie stron kampanii infor-
macyjnej dotycz¹cej  cz³onko-
stwa w UE.  Trybuna³ orzek³,
¿e publiczny nadawca radio-
wy i telewizyjny PBS ³amie
konstytucjê, nie zezwalaj¹c
na emisjê programów infor-
macyjnych o UE, wyproduko-
wanych przez maltañskich
przeciwników �integracji�.
S¹d oceni³,  ¿e materia³y
wyprodukowane przez rz¹do-
we Centrum Informacyjne
Malta - Unia Europejska (od-
powiednik polskiego Cen-
trum Informacji Europej-
skiej) nie odzwierciedlaj¹

pogl¹dów obu stron kampa-
nii informacyjnej. Na Malcie
w odpowiedzi na nieobiek-
tywne programy informacyj-
ne rz¹du oraz nierówn¹ po-
litykê medialn¹ publicznych
�rodków masowego przekazu
przeciwnicy UE wyproduko-
wali w³asne programy. Jed-
nak publiczne radio i telewi-
zja odmówi³y ich emisji. Try-
buna³ Sprawiedliwo�ci
orzek³, ¿e publiczne �rodki
masowego przekazu musz¹
udostêpniæ 1/3 bezp³atnego
czasu antenowego dla pro-
gramów Kampanii na rzecz
Narodowej Niepodleg³o�ci
(CNI).
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W Chorzowie ods³oniêto po-
mnik grafa Fryderyka Wil-
helma von Reden ministra w
rz¹dach Fryderyka II Wiel-
kiego (pomys³odawcy rozbio-
rów Polski), Fryderyka Wil-
helma II (uczestnika II i III
rozbioru Polski) i Fryderyka
Wilhelma III. Zdaniem w³adz
Chorzowa zas³u¿y³ on na po-

go� Fedkirch, w �europej-
skim� Krakowie, w auli UJ,
czu³em siê jak na przedsta-
wieniu teatru kukie³kowego.
Ka¿dy z powszechnie zna-
nych �sterników� � jak sami
siê nazwali � polskich me-
diów (telewizji, radia oraz
prasy) recytowa³ pean na
cze�æ solidno�ci, delikatno�ci
oraz fachowo�ci mediów
amerykañskich, które nam
tak wspaniale przybli¿y³y
pasjonuj¹ce sceny wyburza-
nia dwóch najwiêkszych w
Nowym Yorku wie¿owców.

Oceniaj¹c ten spektakl
GWOT � czyli po polsku, po
prostu �gniot� � ze swojego
stanowiska profesora Uni-
wersytetu Joint Special Ope-
rations (Po³¹czonych Opera-
cji Specjalnych), Robert
Hickson wyrazi³ w Feldkirch
opiniê zgo³a odmienn¹ od tej,
jak¹ �fachowcy od mediów�
recytowali bez zaj¹knienia w
auli UJ w Krakowie: �W na-
szym w³asnym kraju, w okre-
sie od 11 wrze�nia 2001 do

mnik, gdy¿ �zapocz¹tkowa³
rozwój przemys³u ciê¿kiego
na �l¹sku, czym doprowadzi³
do rozkwitu regionu�. Wygl¹-
da³o to jednak inaczej. Nie-
mieccy w³a�ciciele kopalni
zak³adanych na pocz¹tku
XIX wieku prowadzili rabun-
kow¹ eksploatacjê m.in. z³ó¿
wêgla kamiennego z korzy-
�ci¹ dla potêgi gospodarczej
i militarnej Prus, a nie pol-
skich mieszkañców regionu.
W tym okresie ziemie �l¹ska
zosta³y zdegradowane, a lud-
no�æ miejscowa umêczona
ciê¿k¹ prac¹.

Pomnik Redena ods³oniêto
29 sierpnia 1853 roku. Zosta³
zniszczony w 1939 roku i po-
nownie odbudowany i uroczy-
�cie ods³oniêty z udzia³em naj-
wy¿szych w³adz III Rzeszy w
1940 roku. Przeciwko ods³o-
niêciu pomnika wypowiedzia-
³y siê liczne organizacje kom-
batanckie i Przewodnicz¹cy
Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa.

lata 2002, wiele wa¿nych
spraw zosta³o usuniêtych w
cieñ, wzglêdnie nawet pod-
stêpnie zakamuflowanych �
tak jak sprawa naszej w³a-
snej � wzglêdnie innych kra-
jów � wcze�niejszej wiedzy o
przygotowanych atakach, czy
nawet o przygotowywanej ju¿
od d³u¿szego czasu prowoka-
cji, w której uczestniczyli�my.
Bardzo niewiele zosta³o po-
wiedziane publicznie, w jaki
sposób USA, jawnie lub taj-
nie, przyczyni³o siê do ude-
rzeñ 11 wrze�nia 2001, cho-
cia¿by wskutek naszych dzia-
³añ oraz zaniedbañ  w zakre-
sie naszej strategii politycz-
nej wzglêdem Izraela wzglêd-
nie Talibów.� Czyli us³ysze-
li�my bardzo kompetentn¹
opiniê, demonstruj¹c¹ jak
bardzo ubodzy duchem s¹
�zdalnie sterowani sternicy�
nie tylko polskich mediów
masowych.

Na zakoñczenie tego spra-
wozdania z Kongresu �Mut
zur Ethik� , jedna ciekawost-
ka. Organizatorzy pragnêli

zakoñczyæ trzydniowe obra-
dy podpisaniem rezolucji
�Burger gegen der Krieg�
(Obywatele przeciw wojnie z
Irakiem). Sprzeciwi³ siê jed-
nak temu, siedz¹cy podów-
czas w prezydium, amery-
kañski senator Bob Barr i or-
ganizatorzy w po�piechu rze-
czon¹ rezolucjê wycofali, g³o-
sowanie nad ni¹ ponoæ ma
siê odbyæ w privacy, za pomo-
c¹ internetu. Czyli tak jak w
�p. PRL-u, gdy jaka� komór-
ka partyjna zapêdzi³a siê za
daleko w projektowanej
przez ni¹ uchwale, to czuwa-
j¹cy nad demokratycznym
przebiegiem obrad przedsta-
wiciel KC mówi³ �wicie, ro-
zumicie, tego nie mo¿ecie
uchwaliæ� i by³o po wszyst-
kim: Roma locuta, causa fi-
nita. I to niestety jest przy-
k³ad demokracji bezpo�red-
niej, w której istnienie wie-
rz¹ zapraszaj¹cy nas Szwaj-
carzy.
Przypisy:
1. Tutaj nale¿¹ siê pewne
wyja�nienia dla mieszkañ-

ców Polski, nie znaj¹cych
amerykañskich realiów. Otó¿
Stany Zjednoczone zosta³y
zbudowane przez �ludzi Bi-
blii�.I tych twardog³owych,
Protestanckich Chrze�cijañ-
skich Syjonistów, próbuj¹-
cych realizowaæ Izajaszowe
rojenia o �Nowej Ziemi�, jest
w USA oko³o 40 milionów.
Ju¿ w wieku XIX wielu ob-
serwatorów zauwa¿y³o � i to
nie tylko znienawidzony Ka-

rol Marks � ¿e s³owo �amery-
kanizacja� znaczy dok³adnie
to samo co �judaizacja� kultu-
ry. Jak mi to potwierdzi³ Hik-
son � z którym, pomimo
mego antyamerykanizmu,
siê do�æ zaprzyja�ni³em � za-
bójstwa braci Kennedych w
latach 1963 i 1968 to by³ pe³-
zaj¹cy zamach stanu, maj¹-
cy na celu odsuniêcie katoli-
ków od wp³ywu na w³adzê.
Wed³ug Lyndona LaRouche ,
tak¿e wydarzenia 11 wrze-
�nia ubieg³ego roku mia³y
cechy zamachu stanu, zor-
ganizowanego przez fanaty-
ków z tej samej �parafii�.

GLOBALNA WOJNA Z TERROREM
Marek G³ogoczowski
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹
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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 BEZDOMNO�CI,
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. RAZEM ZAPEWNIMY POLSCE DOSTATEK I NIEPODLEG£O�Æ, BEZ SKORUMPOWANEJ

I  NISZCZ¥CEJ NAS UNII EUROPEJSKIEJ!

POLSKA CZEKA  NA NOWYCH LUDZI W NOWYCH SAMORZ¥DACH


