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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Ro�nie w Polsce napiêcie spo-
³eczne, proporcjonalnie do
przy�pieszenia  wyprzeda¿y
unijnemu kapita³owi polskie-
go maj¹tku narodowego, co
powoduje coraz wiêksz¹ bie-
dê, bezrobocie i bezdomno�æ
Polaków.

�wiadcz¹ o tym manife-
stacje Ogólnopolskiego Komi-
tetu Protestacyjnego 11 pa�-
dziernika przed Sejmem oraz
Solidarno�ci Górnego �l¹ska
15 pa�dziernika i stoczniow-
ców Gdañska, Gdyni i Szcze-
cina 22 pa�dziernika przed
siedzib¹ rz¹du. By³y to ostre
protesty przeciwko kilkumie-
siêcznemu zaleganiu z wyp³a-
tami, przeciwko wyrzucaniu
ludzi z pracy i rosn¹cemu

bezrobociu, przeciwko
zmniejszaniu produkcji, za-
mykaniu zak³adów, wyprze-
dawaniu obcemu kapita³owi
przemys³u, handlu i ziemi.

�le siê dzieje, ¿e na prze-
�ladowanych i g³oduj¹cych
robotników, a ostatnio na nie
op³acanych lekarzy napusz-
cza siê policjê, która ich bije.
To bicie pokrzywdzonych Po-
laków ju¿ nied³ugo obróci siê
przeciwko bij¹cym.

Ostre protesty przeciwko
wymuszonej przez Uniê Eu-
ropejsk¹ z³odziejskiej i zdra-
dzieckiej wyprzeda¿y Polski
przenios³y siê do Sejmu. Ga-
briel Janowski, domagaj¹cy

Kryzys bliskowschodni
jest najbardziej krwaw¹ i
zapaln¹ czê�ci¹ narastaj¹ce-
go kryzysu �wiatowego. Za-
ostrza go wzmagaj¹ca siê
ekspansja globalizmu jako
najwy¿szego stadium kapi-
talizmu i imperializmu, jako
wspó³czesnej doktryny pa-
nowania USA i Unii Euro-
pejskiej nad �wiatem.

Globalizm to podporz¹d-
kowywanie USA i Unii Eu-

ropejskiej wszystkich
Pañstw, pozbawianie ich su-
werenno�ci, zabór ich gospo-
darki, ograniczanie ich pro-
dukcji i zalewanie zachodni-
mi towarami, wyzyskiwanie
ich i niszczenie odrêbno�ci
narodowych. Globalizm wy-
zyskuje ca³e Narody, a
zw³aszcza ludzi pracy. Za-
pewnia maksymalny zysk
mniejszo�ci przez maksy-
malny wyzysk wiêkszo�ci.

Likwiduje spo³eczn¹ w³a-
sno�æ wspóln¹ i skupia w³a-
sno�æ i bogactwo w rêkach
nielicznych. Pozbawia wiêk-
szo�æ ludzi godziwych zarob-
ków, a wielu z nich pozba-
wia pracy i mieszkañ, powo-
duj¹c biedê, bezrobocie i
bezdomno�æ.

Celem globalizmu jest
nowy �wiatowy ³ad jednobie-

Tegoroczne wakacje by³y dla
mnie okresem wyj¹tkowo
owocnym. Odwiedzi³em zarów-
no wschodnie jak i zachodnie
krañce Europy. Spotka³em
wiêc rozmaitych ludzi: przed-
stawicieli Afryki i nordyków z
pó³nocy; roz�piewanych Rosjan
i naburmuszonych Anglików;
tak¿e Francuzów, Niemców,
Arabów... Takie do�wiadczenia
pozwalaj¹ mi stwierdziæ, ¿e
cz³owiek jako P³aszczyzn¹, któ-
ra ujawnia ró¿ne rozumienia
owego dobra, jest kultura. Ró¿-
ne kultury warunkuj¹ bowiem

ró¿ne postawy, zwyczaje, war-
to�ci. W tym tkwi w³a�nie rze-
czywiste bogactwo ludzko�ci.
Jednak dostrzec mo¿na tak¿e
inn¹ prawid³owo�æ - kulturo-
w¹ unifikacjê. Proces ten po-
woduje stopniowe zaprzepasz-
czanie owego bogactwa. Czy
jego przebieg ma charakter
przypadkowy?

 W cywilizacji ³aciñskiej
pojêcie kultura wywodzi siê z
okresu, w którym dominowa-
³o rolnictwo i zwi¹zane jest z
upraw¹ ziemi. �ród³os³owem
kultury w jêzyku arabskim jest

termin thaqfa, który oznacza
wiedzê lub �wiadomo�æ warun-
kuj¹c¹ zachowanie siê ludzi.
Kultura nie daje siê zrozumieæ
przez studiowanie literatury;
mo¿na j¹ odkryæ dopiero w rze-
czywistym ¿yciu wspólnot; w
stosunkach spo³ecznych po-
miêdzy jednostkami. Jako bar-
dziej uniwersaln¹ mo¿emy
przyj¹æ definicje, i¿ kultura to:
�ogó³ wytworów cz³owieka;
wszystko to, co nie powsta³o na
drodze naturalnej, ale jest wy-
nikiem dzia³ania ludzi, dziêki

Co dzieje siê dzisiaj na Ukra-
inie � prawie nikt nie rozu-
mie, nawet ci, którzy ¿yj¹ na
jej b³ogos³awionych ziemiach.
Nie rozumiej¹, nie ze wzglê-
du na s³abo�æ umys³u, ale z
powodu z³o¿ono�ci, kontro-
wersyjno�ci, a nawet para-
doksalno�ci sytuacji, która
wytworzy³a siê na tej zara-
zem �postsowieckiej� i �nieza-
le¿nej� przestrzeni geopoli-
tycznej. Za to wspaniale po-
j¹³ szczególn¹ rolê Ukrainy
na �szachownicy� wspó³cze-
snej geopolityki, znany sk¹d-
in¹d Zbigniew Brzeziñski,
przypisuj¹c jej funkcjê rozwa-
lenia by³ego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego i rozszerzenia w
najbli¿szym czasie natow-
skiego poligonu przeciwko
wspó³czesnej Rosji. St¹d bio-
r¹ siê dwie przeciwstawne
tendencje w wyborze cywili-
zacyjnym Ukrainy � �zachod-
nioeuropejska� i �s³owiañ-
ska�.
Geopolityczne poszukiwania
i szamotania Ukrainy za-

ostrzone s¹ przez wewnêtrz-
ne spo³eczno-ekonomiczne i
polityczne problemy. Chodzi
o kontrowersje miêdzy parla-
mentem (Wierchown¹ Rad¹),
a prezydentem, miêdzy
�wiêkszo�ci¹ parlamentarn¹�
a opozycj¹, miêdzy poszcze-
gólnymi ambitnymi partiami,
a frakcjami zarówno w jed-
nym jak i w drugim obozie.
Trafnie wyrazi³ paradoksalny
sens wspó³czesnej, wewnêtrz-
nej sytuacji politycznej na
Ukrainie jeden z przywódców
opozycji, lider najwiêkszej
frakcji parlamentarnej �Na-
sza Ukraina�, by³y premier
Wiktor Juszczenko. Zauwa¿y³
on rezolutnie, ¿e w³adza w
parlamencie obecnie nie na-
le¿y do tych, na których g³o-
sowa³a wiêkszo�æ wyborców.
W drodze wyrafinowanych
technik wyborczych i mani-
pulacji, a tak¿e parlamentar-
nych gier i intryg, naprêdce
sklecona �wiêkszo�æ� Rady

Kryzys bliskowschodni wynikiem
wzmo¿onej ekspansji globalizmu

Referat na Europejskie Posiedzenie Konferencji Bagdackiej, Kijów, 8-9 listopada 2002 roku
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

siê debaty sejmowej na temat
sprzeda¿y Niemcom przedsiê-
biorstwa dystrybucji energii
elektrycznej STOEN i unie-
wa¿nienia tej transakcji, zo-
sta³ 16 pa�dziernika wyklu-
czony przez marsza³ka Bo-
rowskiego z obrad Sejmu, a
17 pa�dziernika nad ranem

si³¹ wyrzucony z sali sejmo-
wej przez stra¿ marsza³kow-
sk¹. Burzliwe obrady Sejmu
17 pa�dziernika dotyczy³y
odwo³ania Borowskiego z
funkcji marsza³ka oraz prze-
prowadzenia debaty na temat
sprzeda¿y STOEN-u i w ogó-
le na temat wyprzeda¿y Pol-
ski zwanej prywatyzacj¹. W
tym samym dniu warszawscy
bezrobotni przez kilka godzin
okupowali budynek STOEN-
u, brutalnie wyrzuceni przez
policjê broni¹c¹ �wiêtej w³a-
sno�ci prywatnej Niemców.

Jednak kiedy Sejm 18 pa�-
dziernika rozpocz¹³ obrady
na temat odwo³ania Borow-
skiego oraz sprzeda¿y STO-
EN-u i innych przedsiê-
biorstw, pos³owie Samoobro-
ny (na zlecenie?) zablokowa-
li mównicê i udaremnili de-
batê. Odby³a siê ona dopiero
28 i 29 pa�dziernika. Wresz-

cie niektórzy opozycyjni po-
s³owie nazwali rz¹dz¹cych
wrogami i zdrajcami Polski,
któr¹ wyprzedaj¹ za bezcen i
za ³apówki, demontuj¹c pol-
sk¹ gospodarkê i Polskie Pañ-
stwo. Wyprzeda¿ Polski jest
dok³adnie przemy�lana.
Sprzedany Niemcom STOEN
bêdzie wymieniaæ ogromne

ilo�ci starych kabli, zak³adaæ
nowe kable, zamieniaæ na-
ziemne linie przesy³owe na
podziemne. Kabli maj¹ do-
starczaæ fabryki niemieckie i
dlatego zawczasu likwiduje
siê fabrykê kabli w O¿arowie,
by nie by³a konkurencj¹ dla
Niemców. Nie ma ju¿ w¹tpli-
wo�ci, ¿e minister od wyprze-
da¿y Wies³aw Kaczmarek jest
reprezentantem interesów
niemieckich i ¿ydowskich za-
gra¿aj¹cych Polsce.

Nie ma te¿ w¹tpliwo�ci, ¿e
sama opozycja sejmowa �
choæby nawet bardzo chcia³a
� nie poradzi sobie z koalicj¹
rz¹dz¹c¹ i nie powstrzyma
wyprzeda¿y Polski i jej wcie-
lenia do Unii Europejskiej.
Bowiem pomimo burzliwych
obrad sejmowych, Borowski
jest nadal marsza³kiem, a
Sejm uchwali³ prywatyzacjê
PKP czyli wyprzeda¿ Polski

postêpuje coraz szybciej. Jest
to wynik struktury obecnego
Sejmu. Po pierwsze, Platfor-
ma Obywatelska i Prawo i
Sprawiedliwo�æ popieraj¹
SLD-UP i PSL. Po drugie,
Samoobrona i Liga Polskich
Rodzin s¹ zmienne i dzia³aj¹
niekonsekwentnie. Gdyby
rzeczywi�cie chcia³y ratowaæ

Polskê, musia³yby siê przy³¹-
czyæ do spontanicznego opo-
ru budz¹cego siê Narodu, do
poza sejmowej opozycji tych
partii politycznych, zwi¹zków
zawodowych i stowarzyszeñ
spo³ecznych, które od lat wal-
cz¹ z plag¹ wyprzeda¿y pol-
skiego maj¹tku narodowego
oraz patologiczn¹ i wrog¹
koncepcj¹ przy³¹czenia Pol-
ski do Unii Europejskiej.
Wydaje siê, ¿e ta druga czê�æ
sejmowej opozycji tego nie
uczyni.

Wobec tego warto przyczy-
niæ siê do przyspieszenia doj-
rzewaj¹cego od dawna roz³a-
mu w SLD na polskich patrio-
tów i liberalnych kosmopoli-
tów. Patriotyczna frakcja w
SLD sk³onna jest kierowaæ
siê interesem Polski i wiêk-
szo�ci Polaków czyli ludzi
pracy. Przejawia w zwi¹zku
z tym niechêæ do wyprzeda¿y

maj¹tku narodowego, do li-
kwidowania fabryk i miejsc
pracy, do zagra¿aj¹cej Polsce
integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Frakcja ta widzi szanse roz-
woju Polski jako samodziel-
nego Pañstwa wspó³pracuj¹-
cego ze s³owiañskim Wscho-
dem.

Roz³am w SLD poci¹gnie
za sob¹ roz³am w innych par-
tiach i stworzenie wielopar-
tyjnego bloku, który skutecz-
nie bêdzie móg³ przeciwdzia-
³aæ wyprzeda¿y polskiego
maj¹tku i uniemo¿liwiæ inte-
gracjê Polski z Uni¹ Europej-
sk¹.

Liberalno-kosmopolitycz-
ni przywódcy SLD strasz¹
swoich dzia³aczy utrat¹ w³a-
dzy w przypadku odrzucenia
przez Polskê integracji z Uni¹
Europejsk¹. Ma to zapobiec
roz³amowi w SLD i zmusiæ
wszystkich jego cz³onków do
antynarodowego dzia³ania na
rzecz Unii Europejskiej. Tym-
czasem nachalne pchanie
Polski do Unii Europejskiej i
wyzbywanie siê na jej rzecz
maj¹tku narodowego i suwe-
renno�ci oraz pogarszanie
sytuacji ¿yciowej Polaków
pozbawi SLD w³adzy. Sta³o

siê to ju¿ czê�ciowo w tych
wyborach samorz¹dowych.
SLD mo¿e zachowaæ w³adzê
tylko wtedy, gdy przeistoczy
siê w partiê patriotyczn¹
strzeg¹c¹ polskiego interesu
narodowego i socjalnego inte-
resu ludzi pracy � zarówno
polskiej inteligencji jak i pol-
skich rolników i robotników.
Przeobra¿enie takie jest mo¿-
liwe, bowiem spora czê�æ
dzia³aczy i szeregowych
cz³onków SLD ma �wiado-
mo�æ zdrady przez w³asn¹
partiê i jej kierownictwo ide-
a³ów patriotyzmu i sprawie-
dliwo�ci spo³ecznej, przyczy-
niaj¹cych siê w okresie powo-
jennym do rozwoju Polski i
awansu Polaków. W wielu
przypadkach ci sami ludzie
buduj¹cy wtedy polski dobro-
byt, dzi� go zaprzepa�cili, za-
przedaj¹c Polskê obcemu i
krwio¿erczemu kapita³owi.

Spotka³em takich SLD-
owskich kandydatów na rad-
nych, którzy od 1945 roku �
od swego dzieciñstwa �
mieszkaj¹ w Stargardzie
Szczeciñskim i budowali na
polecenie PZPR przemys³ow¹
potêgê miasta, a teraz na po-
lecenie SLD maj¹ niszczyæ j¹
i zaprzedawaæ niemieckim i
innym unijnym kapitalistom.
Przedtem jako osiedleñcy s³a-
wili polsko�æ tego miasta, a
dzisiaj s¹ zmuszani przez li-
beraln¹ czê�æ kierownictwa
SLD do g³oszenia potrzeby
sprowadzania do miasta
Niemców i wcielenia Polski
do Unii Europejskiej. Co
prze¿ywaj¹ tacy Polacy �
SLD-owcy, którzy w dodatku
wraz z ca³ym Narodem bied-
niej¹. Z takich ludzi i ich dzie-
ci wyrasta antyunijna si³a,
która mo¿e przeciwstawiæ siê
liberalnemu kierownictwu
SLD i uczyniæ tê partiê pol-
sk¹, patriotyczn¹, socjaln¹.

Odnoszê wra¿enie, ¿e m³o-
dzie¿ SLD-owska jest szcze-
gólnie zainteresowana takim
zwrotem swojej partii � zwro-
tem ku Polsce, a przeciw Unii
Europejskiej.

Z okazji przypadaj¹cego
11-go listopada Narodowego
�wiêta Niepodleg³o�ci, ¿yczê
wszystkim Polakom zacho-
wania przez Polskê Niepod-
leg³o�ci i Narodowego Oblicza
czyli odrzucenia integracji z
Uni¹ Europejsk¹, która nisz-
czy te nasze �wiête polskie i
s³owiañskie warto�ci, okrada-
j¹c nas jednocze�nie z wielo-
pokoleniowego dobytku mate-
rialnego.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Dokoñczenie ze strony 1
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Najwy¿szej w istocie nie re-
prezentuje wiêkszo�ci naro-
du. Oznacza to, ¿e nie jest ona
reprezentatywna, a zatem
jest niedemokratyczna.

Taka politycznie nienatu-
ralna i dlatego niezrównowa-
¿ona, niestabilna sytuacja
zrodzi³a ruch opozycyjny �Po-
wstañ Ukraino!�. W akcjach
protestacyjnych uczestnicz¹
przedstawiciele i zwolennicy
czterech wiod¹cych frakcji,
obejmuj¹cych partie i organi-
zacje spo³eczne tak prawico-
wej (narodowo-pañstwowej),
jak i lewicowej (lewo-cen-
trycznej) orientacji. Do nich
nale¿y wspomniana ju¿ �Na-
sza Ukraina�, w³¹czaj¹c
�Ruch� i inne narodowo-pa-
triotyczne si³y (W. Juszczen-
ko), partiê komunistyczn¹ (P.
Simonienko), partiê socjali-
styczn¹ (A. Moroz), partiê
�Bat�kiwszczina i frakcje
�BJUTi� (blok Julii Timo-
szenko).

Sytuacja komplikuje siê,
poniewa¿ opozycja ¿¹daj¹c
dymisji prezydenta wykorzy-
stuje w swojej walce o w³adze
g³o�ne skandale, które maj¹
miêdzynarodowy rezonans, a
nawet �ONZ-towsk¹� rangê
(zabójstwo dziennikarza Gon-
gadze, ta�my majora Mielni-
czenko, rozgonienie demon-
stracji w 2001 w rocznicê uro-
dzin Tarasa Szewczenki,
ogólnokrajowa akcja prote-
stacyjna we wrze�niu 2002,
sprawa systemu �Kolczuga�
dla Iraku, itp.).

Na zaostrzenie walki po-
litycznej wp³ywa równie¿ i to,

¿e nastêpne wybory prezy-
denckie powinny siê odbyæ
zgodnie z Konstytucj¹ za dwa
lata i wzajemnie zwalczaj¹ce
siê si³y ju¿ zaczê³y przygoto-
wania siê do nich w formie

reformowania w³adzy parla-
mentarnej. Prezydent i jego
otoczenie wysunêli nawet
ideê przekszta³cenia Ukrainy
w republikê parlamentarno -
prezydenck¹. Na pierwszy
rzut oka odpowiada to jak
gdyby demokratycznej prak-
tyce Europy, ale w gruncie
rzeczy ma tylko wzmocniæ
w³adzê obecnie dzia³aj¹cej
parlamentarno - prezydenc-
kiej wiêkszo�ci, spo�ród któ-
rej mo¿e byæ wybrany nowy
(stary) prezydent.

Jeszcze bardziej paradok-
salny jest wzajemny stosunek
spo³eczno-ekonomicznych i
zewnêtrznych politycznych
orientacji w³adzy i opozycji.

Dru¿yna prezydencka,
reprezentuj¹c interesy
wielkich przemys³owców i
przedsiêbiorców, ekono-
micznie zorientowana jest
na bogat¹ �elitê� spo³e-
czeñstwa, na �politykê�
prywatyzacji mienia naro-
dowego, na zagarniêcie
swojej �doli� by³ej radziec-
kiej w³asno�ci spo³ecznej.
Jednocze�nie jej ze-
wnêtrzna polityka, szcze-
gólnie w ostatnim czasie,
coraz bardziej zoriento-
wana jest na Rosjê i inne
pañstwa postsowieckie,
niezale¿nie od deklaratyw-
nych o�wiadczeñ o integracji
z Uni¹ Europejsk¹ i wst¹pie-
niu do NATO.

Opozycja, przeciwnie,
broni¹c ekonomicznych i
spo³ecznych praw wiêkszo-
�ci narodu bierze kurs na
�europeizacjê� spo³eczeñ-
stwa, umocnienie rzeczywi-

stych praw i
swobód wszyst-
kich obywateli,
na autentyczn¹
demokracjê. Nie-
którzy obwiniaj¹
j¹ nawet o spisek
z Zachodem, o
kontakty z zain-
teresowanymi
krêgami z USA,
krajów Europy
Zachodniej, z
miêdzynarodo-
w¹ socjaldemo-
kracj¹, z Miêdzy-
narodówk¹ So-
cjalistyczn¹ itp.
Oczywi�cie, s¹
w�ród opozycjo-
nistów jawnie
antyrosyjskie,
rusofobiczne si³y,
w�ród których
nawet s³owo �s³o-

wiañskie� rozumiane jest
jako synonim �rosyjskiego�,
to jest jako antyukraiñskie i
dlatego jako antynarodowe.

Taki rozk³ad si³
politycznych i sta-
nowisk czyni obec-
n¹ sytuacjê skraj-
nie kontrowersyj-
n¹, paradoksaln¹,
brzemienn¹ ró¿ny-
mi konfliktami.

Przede wszyst-
kim �wiadomo�æ
spo³eczna gubi siê
wobec oceny prero-
gatyw i wad za-
równo w³adzy, jak
i opozycji i czêsto
nie jest w stanie
wypracowaæ ade-
kwatnego stosun-
ku zarówno do
pierwszej, jak i do
drugiej. Powstaje
klasyczna sytu-
acja, o której mówi
stare ludowe przys³owie: �kij
który ma dwa koñce�.

Chodzi tu o jednoczesne
wystêpowanie dwóch prze-
ciwstawnych dzia³añ, dwóch
sprzecznych rezultatów, któ-
re wynikaj¹ z jednego �ród³a,
z nieprzemy�lanego, a nawet
z agresywnego dzia³ania. Na
tym polega jak widaæ para-
doksalno�æ sytuacji w dzisiej-
szej Ukrainie, która mo¿e siê
utrzymaæ co najmniej do naj-

bli¿szych wyborów prezy-
denckich.

K. O. Valenko (Ukraina)
przek³ad  B. Krygier

Komentarz redakcji
Zachód dokonuj¹c poli-

tyczno-ekonomicznej ofensy-
wy na prze¿ywaj¹cy kryzys
blok pañstw socjalistycznych
zdo³a³ przeforsowaæ jego roz-
bicie. Jednym z mechani-
zmów zapewniaj¹cych utrzy-
manie kontroli nad krajami
bloku socjalistycznego by³o
wprowadzenie w pañstwach
na wschód od Polski prezy-
denckiego modelu rz¹dów.

Model ten pozwala stosun-
kowo ³atwo umie�ciæ na
szczycie prozachodniego cz³o-
wieka, który wraz z w¹sk¹
grup¹ pomocników jest w sta-
nie rz¹dziæ krajem wbrew in-
teresom ogó³u, bogaciæ siê i
podejmowaæ korzystne decy-
zje dla �zagranicznych inwe-
storów�, pomimo protestów
parlamentu i demonstracji
opozycji (m.in. �z³ych� by³ych
�komunistów�). Przyk³adem
takiego cz³owieka jest Borys
Jelcyn, który w trakcie swo-

ich rz¹dów umo¿liwi³ oligar-
chii finansowej rozkradniêcie
maj¹tku narodowego Rosji,
który spacyfikowa³ wojskiem
parlament, masakruj¹c tysi¹-
ce cywilów � obroñców parla-
mentu.

Jednak system prezydenc-
ki niesie dla Zachodu ogrom-
ne ryzyko. W sytuacji, gdy w
wyborach zwyciê¿y kandydat
niezale¿ny stosunkowo ³atwo
mo¿e opanowaæ sytuacjê i

skutecznie przeciwdzia³aæ
naciskom. Taka sytuacja pa-
nowa³a w Jugos³awii i panu-
je na Bia³orusi, gdzie mimo
ogromnej presji zewnêtrznej,
sankcji, finansowania opozy-
cji (czytaj p³atnych zdrajców)
trudno jest usun¹æ prezyden-
ta i wprowadziæ w ¿ycie poli-
tykê niszczenia i rabunku
przemys³u (�prywatyzacjê�)
oraz degradacji socjalnych
przywilejów spo³eczeñstwa.
Wtedy ju¿ nie pozostaje nic
innego, jak rozkrêciæ na �wia-
tow¹ skalê spiralê propagan-
dy oczerniaj¹c¹ niewygodne-
go przywódcê i czekaæ na
zmianê sytuacji.

Ciekawym przyk³adem
�pata� rz¹dów prezydenckich
jest równie¿ Ukraina, gdzie
Leonid Kuczma pocz¹tkowo
postrzegany jako prozachod-
ni zatrzyma³ �integracjê z
Zachodem� i w polityce zagra-
nicznej o¿ywi³ kontakty z
Rosj¹, zak³ócaj¹c plany stwo-
rzenia z Ukrainy antyrosyj-
skiego bastionu. Jednocze-
�nie ten sam prezydent pro-
wadzi w polityce wewnêtrznej
dzia³ania podobne do dzia³añ
przeprowadzanych przez Bo-
rysa Jelcyna, dotycz¹cych
skupiania w rêku oligarchów
w³asno�ci spo³ecznej. Widnie-
je tu sprzeczno�æ.

Opozycja na Ukrainie pro-
wadzi równie¿ sprzeczn¹ po-
litykê. Jej dzia³ania miêdzy-
narodowe, orientuj¹ce Ukra-

inê na Zachód, w d³u¿szej
perspektywie mog¹ doprowa-
dziæ do wprowadzenia mecha-
nizmów niszczenia gospodar-
ki, co wywo³a g³êbokie skut-
ki takie jak bezrobocie i zu-
bo¿enie spo³eczeñstwa,  prze-
ciw czemu w³a�nie protestu-
j¹.

Redakcja
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swoi�cie ludzkim cechom ga-
tunkowym: biologicznym, du-
chowym i spo³ecznym.� Tak
wiêc kultura jest immanentn¹
czê�ci¹ ¿ycia jednostek i naro-
dów. Czy kto� tego chce, czy nie
kultura istotnie warunkuje
sposób my�lenia, odczuwania
i dzia³ania ludzi. I oto okazuje
siê, ¿e kultura mo¿e staæ siê
wspó³czesnym narzêdziem
podboju. Na czym opieram
swoje za³o¿enie? Otó¿ powróæ-
my do historii.

Kultura ju¿ w staro¿ytno-
�ci by³a u¿ywana jako instru-
ment ujarzmiania podbitych
ludów. Grecy, Rzymianie a tak-
¿e chrze�cijanie dokonywali
podbojów w imiê walki z bar-
barzyñcami, czy te¿ poganami
nios¹c im �wiat³o �wy¿szej cy-
wilizacji�. Ca³a historia ludz-
ko�ci pe³na jest przyk³adów
narzucania w³asnego sytemu
warto�ci, wierzeñ i relacji spo-
³ecznych. Warto jednak zwró-
ciæ uwagê na specyfikê zjawi-
ska w XX wieku. Po zakoñcze-
niu II wojny �wiatowej stwo-
rzony zosta³ ³ad maj¹cy zapo-
biec kolejnym wybuchom kon-
fliktów. Symbolem nowej sytu-
acji miêdzynarodowej sta³a siê
podpisana 24 czerwca 1945
Karta Narodów Zjednoczo-
nych. Do jej g³ównych ustaleñ
nale¿a³o m.in.: zakaz gro�by i
u¿ycia si³y przeciwko integral-
no�ci terytorialnej lub niezawi-
s³o�ci oraz obowi¹zek za³atwia-
nia sporów �rodkami pokojo-
wymi. Oznacza³o to formaln¹
rezygnacjê z militaryzmu, nie
oznacza³o natomiast wyrzecze-
nia siê zamiarów imperiali-
stycznych.. Agresorzy wyna-
le�li wiêc nowe sposoby. Zaczê-
to stosowaæ embargo zarówno
o charakterze ekonomicznym,
jak i naukowym, czy ideologicz-
nym; wspieraæ ruchy opozycyj-
ne (i to o rozmaitych ideolo-
giach - od komunistów do libe-
ra³ów jak dzisiaj na Ukrainie);
stosowaæ bojkot polityczny.
Najskuteczniejszym i najgro�-
niejszym sta³ siê jednak zabór
ludzkich umys³ów, uczuæ i dzia-
³añ, czyli podbój kulturowy.
Obecne mo¿liwo�ci technolo-
giczne zapewniaj¹ skuteczno�æ
kulturowej inwazji na nie spo-
tykan¹ do tej pory skalê.
Wspó³czesny cz³owiek, w wie-
ku 50 lat na ogó³ stwierdzi, i¿
97% dostêpnej wiedzy powsta-
³o w trakcie jego ¿ycia. Niemal
ca³y ten ogromny potencja³
powsta³ w ramach tzw. cywili-
zacji zachodniej i w ten sposób
reprezentuj¹ce j¹ pañstwa ka-

pitalistyczne uzyska³y nowe
narzêdzia i mo¿liwo�ci dla pod-
boju i kolonizacji reszty �wia-
ta.

Chc¹c zrozumieæ wagê kul-
tury nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê na inne aspekty nowo-
czesnego podboju:
a) Kontrolowane przez �za-
chód� miêdzynarodowe insty-
tucje finansowe reguluj¹ po-
ziom �bogactwa� w danym kra-
ju m.in. obsadzaj¹c swoimi
lud�mi stanowiska zwi¹zane z
finansami danego pañstwa
(d³ug Gierka wynosi³ 22 miliar-

dy $ i zosta³ sp³acony; w 1990
by³o jednak 48,5 miliarda $ i
mimo umorzenia 50% obecnie
d³ug Polski wynosi oko³o 70
miliardów $ - oto matematyka
na jakiej znaj¹ siê �specjali�ci�
tacy jak Balcerowicz i Ole-
chowski)
b) Podbite pañstwa zostaj¹
przyjmowane w obrêb zachod-
nich paktów militarnych, co
oznacza pacyfikacjê ich si³ bo-
jowych (patrz przyjêcie Polski
do NATO i destrukcja wojska
polskiego);
c) Elita polityczna kolonizo-
wanego narodu przystêpuje do
kolaboracji (patrz tzw. lewica i
prawica w Polsce w okresie
ostatnich 13 lat), pozwalaj¹c
na ca³kowite zniszczenie pañ-
stwa (patrz wyprzeda¿ maj¹t-
ku narodowego).

Aby przedstawiony stan
móg³ trwaæ potrzebne jest jed-
nak zaw³adniêcie umys³ami i
uczuciami podbitego narodu,
gdy¿ jak pisa³ Arystoteles �naj-
wa¿niejsz¹ jednak rzecz¹ dla
zapewnienia trwa³o�ci ustro-
jów (...) jest przystosowane do

ustroju wychowanie�. Wybitny
polski socjolog Florian Zna-
niecki do najwa¿niejszych
sk³adników �rodowiska wycho-
wawczego zalicza: rodzinê, oto-
czenie s¹siedzkie, grupy rówie-
�ników, nauczyciela, szko³ê,
oraz tzw. instytucje wychowa-
nia po�redniego, czyli gazety,
ksi¹¿ki, radio, muzea i teatr;
dzisiaj mogliby�my zaliczyæ do
nich mass media oraz tzw.
przemys³ public relations. Te
ostatnie stanowi¹ wspó³cze-
�nie najskuteczniejszy �pejcz�
powstrzymuj¹cy u�wiadomie-

nie cz³owieka. To, co przeciêt-
nemu Kowalskiemu wydaje siê
powszechnie akceptowan¹ i
po¿¹dan¹ przez ludzi rozryw-
k¹, jest w rzeczywisto�ci �rod-
kiem precyzyjnej kontroli ludz-
kiego my�lenia i dzia³ania. Ko-
lonizatorzy dokonuj¹ równie¿
zmian w szkolnictwie. Pod nie-
winnym has³em �reformy�
wprowadza siê chaos. Nawet
tzw. ministrowie edukacji nie
potrafi¹ wymieniæ jasnych
przyczyn i celów dokonania
zmian. Mo¿emy ich wyrêczyæ.
Tam gdzie ba³agan, tam z³o-
dzieje wiêcej wynosz¹! A prze-
cie¿ sytuacja finansowa zmu-
sza wiele dzieci do zakoñcze-
nia edukacji ju¿ po sze�ciu la-
tach. Wy¿sze szkolnictwo opa-
nowuje z kolei system funda-
cji i miêdzynarodowych orga-
nizacji (np.: Fundacja Batore-
go, Adenauera, Schumana;
AISEC; YMCA). Celem tego
typu inwestycji jest po prostu
urabianie wyznawców zachod-
nich warto�ci. Biedny polski
wyk³adowca chêtnie pojedzie
na zagraniczne stypendium,

pozbawiony perspektyw polski
student chêtnie zgodzi siê na
dotacje z Unii Europejskiej.
Zaprzedanie w³asnej �wiado-
mo�ci staje siê czym� drugo-
rzêdnym wobec bie¿¹cych po-
trzeb materialnych.

Zarysowana powy¿ej inwa-
zja kulturowa przejawia siê na
wielu p³aszczyznach.
1) Na p³aszczy�nie spo³ecznej
dokonuje siê atomizacja spo³e-
czeñstwa. Ludzie staj¹ siê izo-
lowanymi monadami, co jest
zgodne z indywidualistyczn¹
koncepcj¹ liberalizmu; twier-

dz¹ oni, ¿e jednostka to niepo-
wtarzalne i wolne indywiduum
zapominaj¹c, ¿e �niezale¿ne�
media robi¹ z ludzi zunifiko-
wane kuk³y, rzeczywi�cie wol-
ne, ale od samodzielnego my-
�lenia. Zanikaj¹ cechy charak-
teru narodowego. Ludzie sta-
j¹ siê dla siebie obcy. Wzmaga
siê walka na ka¿dym poziomie.
Oczywi�cie atomizacja spo³e-
czeñstwa jest warunkiem sine
qua non kapitalizmu. Samot-
na jednostka wytrwale poszu-
kuje zaspokojenia swoich po-
trzeb spo³ecznych. Zamiast
naturalnych kontaktów po-
przez wspó³uczestnictwo w
ró¿nych grupach spo³ecznych,
jedynym mo¿liwym �rodkiem
zaspokojenia staje siê nabywa-
nie. Kupuje siê wiêc wszystko
- od jogurtu do religii. Co siê
dzieje z tak¹ jednostk¹? Czy
jest w stanie zado�æuczyniæ
swoim potrzebom duchowym?
Arystoteles ju¿ dawno stwier-
dzi³, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo-
³eczn¹, dla której ¿ycie grupo-
we jest niezbêdnym w osi¹-
gniêciu szczê�cia jako najwy¿-

szej warto�ci i celu ¿ycia cz³o-
wieka. Logicznym wnioskiem
jest, i¿ jednostka wychowana
w spo³eczeñstwie kapitali-
stycznym nie osi¹ga tego celu.
Ma przed sob¹ ci¹g³e jego sub-
stytuty - atrapy.
2) P³aszczyzna polityczna uka-
zuje wielorakie konsekwencje.
Przyk³adem pacyfikuj¹cej
umys³ dzia³alno�ci jest tzw.
�poprawno�æ polityczna�. Nie
mo¿emy nazwaæ kogo� sko-
rumpowanym z³odziejem, gdy¿
on �tylko restrukturyzowa³�,
nie mo¿emy domagaæ siê pod-
wy¿ek dla nauczycieli, emery-
tów i rencistów, czy policjan-
tów, gdy¿ jest to �postawa rosz-
czeniowa�. Wreszcie nie mo¿e-
my nazywaæ siê Polakami w
obawie o obrzucenie nas sloga-
nami typu antysemity, czy na-
cjonalisty. Niedawno w TV po-
kazano konferencje liberalnej
m³odzie¿y na temat �jak wal-
czyæ z populizmem i nacjonali-
zmem� - g³adcy ch³opcy i boga-
te smarkule szkol¹ siê jako
nowocze�ni inkwizytorzy my-
�li. Skutki stosowania in¿ynie-
rii spo³ecznej? Naród wyra¿a
brak zainteresowania polity-
k¹, wzrasta skuteczno�æ pro-
pagandy, maleje opór wobec
jawnych przekroczeñ w³adzy,
wreszcie zostaje zniszczona
wra¿liwo�æ spo³eczna. Niebez-
pieczeñstwo szczególnie uwi-
dacznia siê w warunkach no-
woczesnej kolonizacji, jakiej
obecnie poddana jest Polska,
czy w ogóle pañstwa by³ego
bloku socjalistycznego. Naród
pokonany militarnie jest w sta-
nie siê odrodziæ, agresor jest
bowiem widoczny i budzi wolê
do walki. Tymczasem podbój
przez wpajanie warto�ci, sty-
lu ¿ycia, stosunki spo³eczne,
czyni agresjê niewidzialn¹, a
przez to wyj¹tkowo gro�n¹ dla
bytu narodowego. Podbity za-
czyna wierzyæ, ¿e naje�d�ca
jest jego dobroczyñc¹ i wystar-
czy go s³uchaæ i na�ladowaæ, by
osi¹gn¹æ podobny �sukces�.
Bezkrytycznie uznaje �wolny
rynek� (w istocie dyktaturê
wielkich kapitalistów); walkê
o �prawa cz³owieka� (w istocie
walkê o prawa do wyzysku i
zniewolenia s³abszych); libe-
raln¹ �równo�æ wobec prawa�
(w istocie prawo tworzone na
potrzeby klas posiadaj¹cych).
Przypominaj¹ siê has³a Orwel-
la: �wolno�æ to zniewolenie�;
�wojna to pokój�, �ignorancja
to potêga�. Konsekwencje w
najwy¿szym stopniu dotykaj¹
m³odzie¿y. Wychowanie w du-
chu relatywizmu dokonuje
szczególnego spustoszenia.
Skutkiem: brak celów ¿ycio-
wych; zanik takich warto�ci
jak patriotyzm, przyja�ñ,
wspó³czucie; narkotyki jako
substytut szczê�cia. A chocia¿

KULTURA JAKO NOWOCZESNE NARZÊDZIE PODBOJU
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gunowej dominacji USA,
które chce zdobyæ wiêkszo�æ
w³asno�ci i dochodów �wia-
ta, zapewniæ wybranym kla-
som i Narodom dobrobyt
kosztem pozosta³ych wyzy-
skiwanych Narodów, skaza-
nych na nêdzê i uzale¿nie-
nie. Nowego ³adu �wiatowe-
go ma pilnowaæ NATO, któ-
rego bazy rozprzestrzeniaj¹
siê wraz z ekspansj¹ globa-
lizmu i zagra¿aj¹ wielu Pañ-
stwom ludobójcz¹ agresj¹.
NATO uzurpuje sobie prawo
do ka¿dej formy zbrojnej
agresji w ka¿dym miejscu i
o ka¿dym czasie przeciwko
ka¿demu Pañstwu dla reali-
zacji globalistycznych inte-
resów.

Globalizm amerykañski,
nios¹cy niesprawiedliwo�æ
spo³eczn¹ oraz niewolê kla-
sow¹ i narodow¹, gwa³c¹cy
prawa cz³owieka, rodziny i
Narodu, stosuje agresjê pro-
pagandow¹, finansow¹, go-
spodarcz¹ i polityczn¹ w
celu opanowywania innych
Pañstw. Je�li to nie skutku-

je, stosuje agresjê militarn¹
w celu podporz¹dkowania
sobie upatrzonego Pañstwa,
pod pozorem nie przestrze-
gania przez jego w³adzê
praw cz³owieka.

Taka by³a g³ówna przy-
czyna agresji NATO na Irak
w 1991 roku i na Jugos³a-
wiê w 1999 roku. Taka jest
przyczyna obecnie przygoto-
wywanej agresji na Irak. Ta
zbrodnicza walka z Irakiem
jest procesem ci¹g³ym. Wy-
nika z zaplanowanych dzia-
³añ zmierzaj¹cych do domi-
nacji nad Irakiem, bêd¹cych
czê�ci¹ planu dominacji nad
ca³ym �wiatem.

Realizacja interesów i ce-
lów globalizmu by³a przy-
czyn¹ podjêtych w 1991 roku
decyzji nakazuj¹cych jed-
nostkom NATO, aby wraz z
wypieraniem wojska irac-
kiego z Kuwejtu niszczy³y w
ca³ym Iraku zarówno obiek-
ty wojskowe jak i cywilne,
zabija³y walcz¹cych ¿o³nie-
rzy jak te¿ poddaj¹cych siê
jeñców oraz ludno�æ cywiln¹
wraz z dzieæmi. Zabito w
sumie 250 tysiêcy Irakijczy-

ków. Chodzi³o bowiem o lu-
dobójcze pomniejszenie lud-
no�ci irackiej, jak równie¿
sterroryzowanie ca³ego Na-
rodu i wywo³anie masowych
demonstracji niezadowole-
nia, ¿¹daj¹cych kapitulacji
Iraku i zmiany jego w³adzy
na prozachodni¹.

Pomimo zakoñczenia w
1991 roku wojny z Irakiem
i ponownego od³¹czenia od
niego dawnego irackiego te-
rytorium Kuwejtu, pomimo
wykonania przez Irak rezo-
lucji Rady Bezpieczeñstwa
ONZ nr 687 czyli zwolnienia
jeñców, zwrotu maj¹tku ku-
wejckiego oraz umo¿liwienia
Miêdzynarodowej Agencji
Energii Atomowej kontroli
o�rodków nuklearnych, che-
micznych i rakietowych, wy-
dzielono z terytorium irackie-
go strefy � pó³nocn¹ i po³u-
dniow¹, nad którymi kontro-
lê przejê³y samoloty NATO.
Strefy te od 1991 roku s¹ nie-
ustannie patrolowane oraz
ostrzeliwane i bombardowa-
ne przez samoloty NATO, co
spowodowa³o zniszczenie
wielu obiektów cywilnych i

�mieræ ponad 1000 Irakijczy-
ków.

Najbardziej ludobójcza w
skutkach okaza³a siê wymu-
szona przez Pañstwa natow-
skie decyzja ONZ na³o¿enia
na Irak embarga na towary,
w tym na ¿ywno�æ i lekar-
stwa. Spowodowa³o to w ci¹-
gu minionych 11 lat �mieræ z
g³odu i chorób na skutek bra-
ku ¿ywno�ci i lekarstw oko³o
3,5 miliona Irakijczyków,
g³ównie niemowl¹t i dzieci.
Embargo spowodowa³o tak¿e
znaczne straty materialne.
Jest to jak widaæ wojna z ca-
³ym Narodem irackim w celu
jego biologicznego wyniszcza-
nia i opanowywania.

Poniewa¿ nie uda³o siê
obaliæ irackiej w³adzy i opa-
nowaæ irackiego Pañstwa,
przygotowuje siê w tym celu
now¹ agresjê pod nowym pre-
tekstem walki ze �wiatowym
terroryzmem. Globalistyczna
zaciek³o�æ amerykañskiej
w³adzy zasz³a tak daleko, ¿e
planuje uderzenie na Irak nie
tylko bez zgody ONZ, ale na-
wet bez zgody europejskich
Pañstw natowskich. Jest to
klasyczny przyk³ad politycz-
nego szaleñstwa, dyktowane-
go niepohamowan¹ ¿¹dz¹ zy-
sku i panowania nad �wia-
tem za wszelk¹ cenê. Bowiem
w tej agresji chodzi o przy-
w³aszczenie przez USA irac-
kich z³ó¿ ropy naftowej i opa-
nowanie strategicznego tery-
torium Iraku w celu zbrojne-
go szanta¿u Pañstw arab-
skich.

 Do takiego szanta¿u i
agresji na Pañstwa arabskie
s³u¿y zintegrowany z USA
Izrael, prowadz¹cy od 35 lat
ludobójcz¹ wojnê z Palestyñ-
czykami na ich w³asnej zie-
mi, czyni¹c zabór ich w³asno-
�ci i terytorium, likwiduj¹c
ich Pañstwo i Naród trac¹cy
dziesi¹tki tysiêcy zabitych.

Znaj¹c cenê pokoju dla ca-
³ej ludzko�ci, nale¿y aktywi-
zowaæ i organizowaæ wszelkie
postêpowe si³y �wiata dla
przeciwstawienia siê plano-
wanej przez USA agresji na
Irak oraz nieustannej agresji
Izraela na Palestynê. Zagra-
¿aj¹ one nie tylko pokojowej
egzystencji Iraku i Palestyny,
lecz tak¿e pokojowi ca³ego
�wiata, nara¿aj¹c go na III
wojnê �wiatow¹. Zadaniem
postêpowych w³adz i organi-
zacji jest mobilizowanie Na-
rodów i Pañstw do poparcia
powstania niepodleg³ego

Pañstwa Palestyñskiego, do
udaremnienia agresji USA na
Irak oraz potêpienia jej jako
formy przestêpczego terrory-
zmu pañstwowego w³adzy
amerykañskiej. Nale¿y wyko-
rzystaæ w tym celu listopado-
wy szczyt NATO w Pradze.
USA musi byæ osamotnione w
swojej globalistycznej agresji
na Irak, Palestynê i inne Pañ-
stwa. Co wiêcej, globalistycz-
na w³adza amerykañska po-
winna doczekaæ siê rych³ego
potêpienia ze strony swego
w³asnego amerykañskiego
spo³eczeñstwa. W tym celu
konieczn¹ staje siê wspó³pra-
ca naszych si³ postêpowych z
postêpowymi si³ami w USA.

Trwa³¹ zapor¹ przeciwko
globalistycznej agresji USA,
przeciwko rozszerzaniu glo-
balistycznych agend w ro-
dzaju Unii Europejskiej i
NATO, mo¿e staæ siê postê-
powa integracja Pañstw.
Zast¹pi ona jednobiegunow¹
dominacjê USA wielobiegu-
nowym �wiatem gwarantu-
j¹cym wszystkim Pañstwom
samodzielno�æ i niepodle-
g³o�æ.

Dlatego dziejow¹ ko-
nieczno�ci¹, dyktowan¹ do-
brem naszych Narodów i
ca³ej ludzko�ci, staje siê in-
tegracja Rosji, Ukrainy i
Bia³orusi, integracja Polski,
Czech i S³owacji, integracja
s³owiañskich Pañstw ba³-
kañskich, a nastêpnie inte-
gracja wszystkich Pañstw
s³owiañskich we Wspólnotê
S³owiañsk¹. Jej zadaniem
bêdzie powstrzymanie glo-
balizmu, nadanie �wiatu
wielobiegunowego oblicza,
wprowadzenie efektywnego
gospodarczo i sprawiedliwe-
go spo³ecznie ustroju, który
skutecznie zast¹pi globali-
styczny kapitalizm powodu-
j¹cy wojny oraz wyzysk klas
spo³ecznych ¿yj¹cych z pra-
cy.

Ta postêpowa integracja
pañstwowa i wprowadzenie
nowego ustroju spo³ecznego
jest misj¹ dziejow¹ S³o-
wiañszczyzny nie tylko wo-
bec swoich Narodów, lecz
tak¿e wobec ca³ej ludzko�ci.
Tak¹ misj¹ dziejow¹ S³o-
wian by³o zwyciêstwo nad
niemieckim faszyzmem, któ-
ry sta³ siê wzorem dla obec-
nego globalizmu.

Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
i Polskiego Komitetu
S³owiañskiego,
cz³onek
Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego

Boles³aw Tejkowski

czêsto s³yszy siê narzekania ze
strony starszego pokolenia to
nale¿y stwierdziæ, i¿ skutecz-
nie wszczepiany wirus kultu-
rowy oraz istniej¹ca sytuacja
ekonomiczna po prostu deter-
minuj¹ takie postawy.
3) P³aszczyzna ekonomiczna,
choæ wymieniana jako ostat-
nia, jest w rzeczywisto�ci przy-
czyn¹ ca³ego imperialistyczne-
go zamieszania. Ekonomia ka-
pitalistyczna opiera siê na kr¹-
¿eniu kapita³u tj. ci¹g³ym ob-
rocie towarami: kupnie i sprze-
da¿y, transporcie, kredytach i
porêczeniach; permanentnej
walce konkurencyjnej i ceno-
wej. Celownik ustawiony jest
jednoznacznie na zysk! Nie-
zbêdnym warunkiem funkcjo-
nowania takiej ekonomii s¹
tryby, które j¹ poruszaj¹, czyli
odpowiednio ponumerowani
konsumenci. Po pierwsze ka-
pita³ walczy o nowe rynki, a
tym samym nowych ludzi. Po-
zwala to bowiem na rozszerza-
nie skali kr¹¿enia, a tym sa-
mym wzrost zysków. Po dru-
gie jego kulturowa ekspansja
odpowiada potrzebom struktu-

ry ekonomicznej i po prostu
tresuje ludzi, jako konsumen-
tów. Jak pisze niemiecki socjo-
log �w teorii ekonomicznej kon-
sument krañcowy przes¹dza o
kierunku produkcji. W prak-
tyce (...) to przedsiêbiorca w
du¿ym stopniu budzi potrze-
by konsumenta i steruje
nimi�. Zachodnie warto�ci kul-
turowe, relatywizm i dezorien-
tacja s¹ wiêc konieczno�ci¹ z
punktu widzenia �rynku�. Np.
we wszechpanuj¹cych nam mi-
³o�ciwie Stanach Zjednoczo-
nych wydatki na marketing,
czyli wszelkie sposoby obrabia-
nia umys³u, siêgaj¹ tryliona
dolarów rocznie (tysi¹ca mi-
liardów dolarów). Nie �miejmy
siê jednak z g³upiutkich twa-
rzy amerykañskich obywateli,
którzy wierz¹ to w Lalkê Bar-
bii, to w gro�nego Bin Ladena,
a lepiej zastanówmy siê czy
wirus ów nie zal¹g³ siê ju¿ w
nas. Na razie Polacy nie rozu-
miej¹, ¿e Polska to kraj neo-
kolonialny, ¿e 3 miliony dzieci
g³oduj¹ choæ mo¿emy wy¿ywiæ
120 milionów ludzi, ¿e kapita-
lizm s³u¿y bogatym, ¿e Niem-
cy dokonuj¹ na Polsce agresji

ekonomicznej, ¿e kler katolic-
ki nie zawsze ma interes w do-
brobycie i szczê�ciu narodu i
wielu, wielu innych...

Pewnego wieczora nasz³a
mnie refleksja - przypomnieli
mi siê ludzie, których spotka-
³em podczas moich woja¿y.
Siergiej z Moskwy nie nale¿y
do bogatych. Jak to w Rosji
bywa, ledwo starcza mu na
¿ycie. Sam mówi³, ¿e schabo-
wego widzi tylko od �wiêta, za
to zawsze na jego ustach go�ci
u�miech, �piewa jak wiatr, a i
owszem lubi przechyliæ kieli-
szek, ale... jest ludzki i wolny.
Jorgen ma dobrze p³atn¹ pra-
cê, dwa samochody, wielki
dom, zaliczone Hawaje, ale...
No w³a�nie, znudzona mina,
du¿y brzuch i brak spontanicz-
no�ci....Informacja z banku
precyzyjnie wylicza poziom
jego wolno�ci. Czy to jest wol-
no�æ? Czy to jest szczê�cie? Czy
to jest bogactwo?

I tak siê zastanawiam, któ-
ry z nich jest nam, Polakom
bli¿szy.

Gracjan Cimek

KULTURA JAKO NOWOCZESNE NARZÊDZIE PODBOJU
Dokoñczenie ze strony 4

Kryzys bliskowschodni wynikiem
wzmo¿onej ekspansji globalizmu

Dokoñczenie ze strony 1
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Warszawa, 11 pa�dziernika 2002 roku

Telewizja szczeciñska odmówi³a wyemitowania
wyst¹pienia wyborczego Boles³awa Tejkowskiego

W ramach bezp³atnych telewizyjnych audycji wyborczych w Szczecinie, Boles³aw Tej-
kowski, kandyduj¹cy w wyborach samorz¹dowych na prezydenta Stargardu Szczeciñskie-
go, otrzyma³ 56 sekund na wyst¹pienie emitowane jednorazowo w dniu 12 pa�dziernika br.
o godz. 9.44.

Pomimo dostarczenia w wyznaczonym terminie kasety z nagraniem wyst¹pienia Bole-
s³awa Tejkowskiego i przyjêcia jej jako odpowiadaj¹cej wymogom, telewizja szczeciñska
odmówi³a jej wyemitowania.

Oto tre�æ telewizyjnego wyst¹pienia wyborczego, które nie spodoba³o siê telewizji szcze-
ciñskiej:

�Kandydujê na prezydenta Stargardu Szczeciñskiego, bo tu dzieje siê Polakom najwiêksza
krzywda.

Na polecenie Unii Europejskiej fabryki s¹ wyprzedawane, zamykane, rozkradane. W
Stargardzie Szczeciñskim niszczy siê Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego, Przedsiêbior-
stwo Automatyki i Telekomunikacji, w Szczecinie niszczy siê Stoczniê i wiele innych. Pra-
cownicy nie dostaj¹ zarobków, s¹ wyrzucani z pracy i mieszkañ.

Niszczy siê kupców, rolników, by ich ziemiê sprzedaæ obcokrajowcom. Niemieccy koloni-
�ci wykupuj¹ tutaj fabryki, sklepy, ziemiê.

Na ca³ym Pomorzu Zachodnim zagro¿ony jest byt materialny i narodowy Polaków, za-
gro¿ona jest nasza w³asno�æ i polsko�æ.

My to zmienimy! G³osujcie na kandydatów Polskiej Wspólnoty Narodowej do Rady Miej-
skiej Stargardu Szczeciñskiego.�

Polska Wspólnota Narodowa skieruje do s¹du oskar¿enie przeciwko telewizji szczeciñ-
skiej za pogwa³cenie Ordynacji wyborczej.

Zarz¹d Naczelny
Polskiej Wspólnoty Narodowej



Numer 11 (40) Listopad 2002 r.Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 7

Kiedy po kapitulacji Wester-
platte we wrze�niu 1939r,
wieziono polskich ¿o³nierzy
do koszar we Wrzeszczu, roz-
bestwiona germañska t³usz-
cza atakowa³a samochody,
którym ich przewo¿ono. Naj-
bardziej agresywnymi byli
m³odsi Niemcy w mundur-

kach Hitler Jugend. Pe³ni
nienawi�ci wdzierali siê na
pojazdy, chc¹c zlinczowaæ
jeñców. Eskorta Polaków z
kompanii szturmowej Krieg-
smarine zwróci³a siê prze-
ciwko uzbrojonemu w kamie-
nie, kije i bagnety t³umowi
gdañskich Niemców. Zdecy-
dowana postawa eskortuj¹-
cych zapobieg³a masakrze
bezbronnych ¿o³nierzy.

Kilka dni wcze�niej, dru-
giego wrze�nia 1939 roku,
aresztowanych w Gdañsku
Polaków, kolejarzy, pocztow-
ców, celników, a tak¿e urzêd-
ników Komisariatu General-
nego, w tym posiadaczy pasz-
portów dyplomatycznych z
ministrem Chodackim w³¹cz-
nie - zgromadzono na dzie-
dziñcu Victoria-Schule. Co
tam siê dzia³o, najlepiej od-
daj¹ s³owa Melchiora Wañko-
wicza:

�Byli pêdzeni w�ród t³u-
mu zalegaj¹cego chodniki.
T³um szala³, plu³, kobiety
szarpa³y ich za ubrania, obe-
lgi ze wszystkich stron sypa-
³y siê na g³owy wojskowych i
cywilów. Pod Victoria-Schu-
le t³oczy³a siê m³odzie¿ nie-
miecka. M³odzie¿ wy³a, plu-
³a, grozi³a. Dzieci ciekawie
zerka³y w g³¹b bramy, ocze-
kuj¹c widowiska. Przed Vic-
toria-Schule t³um czarnych
mundurów SS. W bramie

przepuszczaj¹ ich przez dwu-
szereg esesmanów - po o�miu
z ka¿dej strony z pa³kami
gumowymi. Jeden z nich ma
pa³kê drewnian¹ nabijan¹
gwo�dziami. Na Polaków
pada grad uderzeñ, oczy za-
lewa krew, nic nie widz¹cych
wpychaj¹ na podwórze szko-

³y, gdzie esesmani pastwi¹
siê nad innymi ju¿ pobitymi
w bramie lud�mi.�

Wyj¹ca z uciechy na po-
dwórzu Victoria-Schule nie-
miecka m³odzie¿, to dzisiaj
nobliwi ludzie grubo po sie-
demdziesi¹tce lub osiemdzie-
si¹tce. Wiêkszo�æ z nich
wcze�niej lub pó�niej zamie-
ni³a mundurki H.J. na uni-
formy Wehrmachtu, Waffen
SS lub gestapo. Stali siê
wspó³sprawcami jednego z
najwiêkszych drañstw w hi-
storii �wiata. Ta wojenna ge-
neracja pilnie potrzebowa³a
oczyszczenia przez powojen-
ne pokolenie m³odych Niem-
ców nie obci¹¿onych rachun-
kami z przesz³o�ci. Dolegli-
wo�ci przymusu rekonwale-
scencji moralnej, jaki narzu-
cili pokonanym Niemcom
alianci, ju¿ siê skoñczy³y.
Czas pokuty min¹³. Nadszed³
czas dzia³ania.

W dniu 28 lipca 2002 roku
na stadionie w olsztyñskim
Kortowie odby³ siê pierwszy
zjazd �wschodnioprusaków�.
Imprezê zorganizowa³y dwie
niemieckie organizacje. Przy
ca³kowitej bierno�ci olsztyñ-
skich w³adz miejskich i wo-
jewódzkich, Olsztyñskie Sto-
warzyszenie Mniejszo�ci
Niemieckiej i Ziomkostwo
Wschodniopruskie urz¹dzi³o

sobie rewizjonistyczny kon-
wentykiel.

W�ród blisko dwutysiêcz-
nej rzeszy �wschodnioprusa-
ków�, wyró¿nia³a siê du¿¹
aktywno�ci¹ grupa m³odzie-
¿y z Bund Junges Ostpreus-
sen, czyli Zwi¹zku M³odych
Prusaków. M³odzi �Prusacy�
kolportowali materia³y jed-
noznacznie rewizjonistyczne,
godz¹ce w zagwarantowan¹
konstytucyjnie nierozerwal-
no�æ Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Obecnym na zje�dzie wrê-
czano ulotki i mapy w jêzy-
ku niemieckim, na których
zaznaczono obszar by³ych
Prus Wschodnich otoczony
barwami narodowymi Nie-
miec. Na jednej ze stron ulot-
ki znajdowa³a siê fotografia
ma³ej dziewczynki z napi-
sem: �Heimat nur für Oma?�
� �Czy ojczyzna tylko dla
babci?�. Sugestia pod adre-
sem �wschodnioprusaków�
by³a a¿ nadto czytelna.

Zwi¹zek M³odych Prusa-
ków, który ulotkê zredagowa³

nie pozostawi³ jej czytelni-
kom ¿adnych w¹tpliwo�ci.
Ostpreussen to Heimat nie
tylko dla babci, ale tak¿e dla
wnusi, bo ma ona takie samo
prawo do naszej Warmii i
Mazur, jakie ongi� do tej
dawnej czê�ci Vaterlandu
mia³a babunia. Tekst pod
zdjêciem wyja�nia³ dlaczego.
Napisano tam:

�Od ponad 800 lat obszar
kulturowy Prus Wschodnich

by³ budowany przez naszych
przodków. To dziedzictwo jest
dla nas zbyt wa¿ne, a¿eby
pozostawiæ je w zapomnie-
niu. Wschodnie Prusy ¿yj¹
dalej z nami, ze Zwi¹zkiem
M³odych Prusaków.�

Generacja wojny osi¹gnê-
³a sukces. Zbudowa³a uczu-
ciowe pomosty z generacj¹
najm³odszych, pokolenia ¿y-
j¹cego w dobrobycie i luksu-
sie. Pokolenia jak¿e ró¿nego
od swoich rówie�ników z ulic
Gdañska i dziedziñca Victo-
ria-Schule, w pamiêtnym dla
nas wrze�niu 1939 roku, po-
kolenia pamiêtaj¹cego za-
pewne ciêgi, jakie brali ich
dziadkowie w 1945 roku, ale
tak¿e upojonego w³asnymi
mo¿liwo�ciami w nowej rze-
czywisto�ci europejskiej.

M³odzie¿ niemiecka za-
czyna poczuwaæ siê do obo-
wi¹zku podtrzymywania
wiêzi pokoleniowej. Coraz
bardziej przekonuje siê, ¿e to
co robili ich dziadowie i ojco-
wie, by³o zawsze m¹dre i

piêkne, a to o co walczyli by³o
szlachetnym celem.

Celem u�wiêcaj¹cym
�rodki, chocia¿by by³y nimi
drewniane pa³y nabijane
gwo�dziami, którymi masa-
krowano s³owiañskich �pod-
ludzi� w gdañskiej Victoria-
Schule. Wtedy to te¿ by³ ich
obszar kulturowy i dziedzic-
two, z którego w trybie na-
g³ym i niespodziewanym zo-
stali wyzuci. Na zawsze.

Ofiara polskich ¿o³nierzy z
Westerplatte i Polaków po-
mordowanych w Victoria-
Schule nie posz³a na marne.
Nie germañski Danzig, lecz
polski Gdañsk, nie Allenste-
in, lecz polski Olsztyn, nie
Ostpreussen, lecz polska
Warmia i Mazury. Dziew-
czynka z fotografii na ulotce
Zwi¹zku M³odych Prusaków
urodzi³a siê w Niemczech i
tam pozostanie. Tutaj w war-
miñsko - mazurskiej krainie
tysi¹ca jezior rodzi siê ju¿
trzecie powojenne pokolenie
Polaków. Tutaj urodzi³ siê
mój syn i moja córka. Tutaj
jest ich ojczyzna, tutaj jest
ich rodzinny dom. Nigdy nie
pozwolimy, aby na te ziemie
powróci³y upiory przesz³o�ci.
Doniesienie, jakie grupa pol-
skich patriotów z³o¿y³a w
dniu 31 lipca br. do Prokura-
tury Rejonowej w Olsztynie
jest najlepsz¹ odpowiedzi¹
na poczynania osobników
zw¹cych siê m³odymi �Prusa-
kami�. Z materia³ów, których
byli autorami i które rozda-
wali swoim �wspó³ziomkom�
wynika niezbicie, ¿e by³o to
przygotowanie do oderwania
od Pañstwa Polskiego czê�ci
jego terytorium. Dzia³anie to
w pe³ni wyczerpuje znamio-
na przestêpstwa okre�lonego

w artykule 127 § 2 Kodeksu
Karnego.

Niestety z³o¿enie zawia-
domienia o przestêpstwie, ja-
kie mia³o miejsce kilka mie-
siêcy temu, jak dot¹d skut-
kuje jedynie milczeniem.
Milczeniem, które mo¿e byæ
kolejnym �wiñstewkiem w
historii III Rzeczpospolitej.

Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny

Zjazd �Wschodnioprusaków� w Olsztynie



Numer 11 (40) Listopad 2002 r. Przeczyta³e�, daj przeczytaæ innym!

Strona 8

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.xox.pl, pwn@xox.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

W dniach 8-9 listopada 2002
roku w Kijowie odby³o siê
zorganizowane przez anty-
globalistyczne partie parla-
mentarne Ukrainy Euro-
pejskie Posiedzenie Kon-
ferencji Bagdackiej, po-
wo³anej do ujawnienia
zbrodni USA, Izraela i
NATO w Iraku i Palestynie
oraz zapobie¿enia dalszej
agresji na te Pañstwa.

W Europejskim Posiedze-
niu wziêli udzia³ reprezen-
tuj¹cy �rodowiska politycz-
ne i naukowe delegaci z Bia-
³orusi, Grecji, Iraku, Nie-
miec, Palestyny, Polski (Bo-
les³aw Tejkowski, Tadeusz
Sikorski), Rosji, Rumunii,

Syrii, Ukrainy, Wielkiej Bry-
tanii.

Obecni byli przedstawi-
ciele ambasad Algerii, Bia-
³orusi, Bu³garii, Chin, Chor-
wacji, Egiptu, Francji, Indii,
Iraku, Iranu, Jordanii, Ju-
gos³awii, Kuby, Libii, Mace-
donii, Marokka, Niemiec,
Palestyny, Republiki Po³u-
dniowej Afryki, Rosji, Wiel-
kiej Brytanii, Wietnamu.

Naocznymi �wiadkami
zbrodni USA, Izraela i
NATO w Iraku i Palestynie
byli delegaci z Grecji, Iraku,
Palestyny, Polski, Rosji,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

W Europejskim Posiedze-
niu przemówienia wyg³osili
delegaci ze wszystkich
Pañstw i �wiadkowie zbrod-
ni oraz niektórzy przedsta-
wiciele ambasad. Uwagê
zwraca³a jednomy�lno�æ i

radykalizm wyst¹pieñ, na-
zywaj¹cych amerykañsk¹
ideologiê globalizmu impe-
rializmem zmierzaj¹cym do
panowania USA nad �wia-
tem. Globalizm jest przy-
czyn¹, a zarazem uzasad-
nieniem wszelkich agresji
na Palestynê, Irak, Soma-
liê, Jugos³awiê, Afganistan.

Bardzo mocne przemó-
wienie oskar¿ycielskie wy-
g³osi³ delegat z Wielkiej
Brytanii, cz³onek parla-
mentu z Partii Pracy Geor-
ge Galaway. Nazwa³ on
USA siedliskiem z³a, które
wraz ze �wiatowym syjoni-
zmem szykuje siê do podbo-
ju ca³ego �wiata, u¿ywaj¹c
dla swych celów Unii Euro-

pejskiej i NATO. Je�li
�wiat chce zachowaæ war-
to�ci humanistyczne oraz
to¿samo�æ i stan posiada-
nia swoich licznych Naro-
dów, to musi siê zjednoczyæ
przeciwko polityce agresji i
dominacji USA, nie dopu-
�ciæ do nowej wojny z Ira-
kiem i kontynuowania woj-
ny z Palestyn¹. Angielski
delegat nawo³ywa³ do uka-
rania zbrodniarzy rz¹dz¹-
cych USA, Uni¹ Europejsk¹
i NATO, odpowiedzialnych
miêdzy innymi za celowe
zbombardowanie schronu i
zabicie w nim kilkuset ko-
biet z dzieæmi oraz znisz-
czenie wszystkich szkó³ w
Bagdadzie, a tak¿e zburze-
nie wszystkich szpitali w
Palestynie i zabicie znajdu-
j¹cych siê w nich lekarzy,
pielêgniarek i chorych.

Potwierdzali to inni
uczestnicy, mówi¹c o pogwa³-
ceniu przez USA oraz Pañ-
stwa Unii Europejskiej i
NATO wszelkich konwencji
miêdzynarodowych uchwalo-
nych przez ONZ i obowi¹zu-
j¹cych wszystkie Pañstwa
cz³onkowskie. Nawo³ywali do
bojkotu USA i Izraela i ich to-
warów. Zwracali uwagê na
to, ¿e USA znajduje siê na
krawêdzi kryzysu gospodar-
czego i socjalnego, szukaj¹c
wyj�cia w zbrojeniach, woj-
nach i podporz¹dkowaniu
sobie �wiata jako swej kolo-
nii. Delegaci s³owiañscy, ale
tak¿e z Grecji, Rumunii i in-
nych Pañstw podkre�lali ko-
nieczno�æ integracji Pañstw

s³owiañskich, a zw³aszcza
Bia³orusi, Rosji i Ukrainy dla
stworzenia mocnego organi-
zmu pañstwowego, który
skutecznie powstrzyma glo-
balistyczn¹ agresjê wojskow¹
i kapita³ow¹, niszcz¹c¹ go-
spodarczo wiele Narodów.

Europejskie Posiedzenie
Konferencji Bagdackiej
uchwali³o jednog³o�nie i z
wielkim aplauzem dwie Re-
zolucje. Pierwsza ¿¹da na-
tychmiastowego zakoñczenia
agresji Izraela na Palestynê
i wycofania wojska izrael-
skiego ze wszystkich ziem
palestyñskich oraz utworze-
nia suwerennego Pañstwa
Palestyñskiego. Druga ¿¹da
zakoñczenia trwaj¹cej od
1991 roku agresji NATO na
Irak i zaniechania nowej
agresji, zniesienia embarga i
wyp³acenia Irakowi przez

Pañstwa NATO odszkodo-
wañ za zniszczenia spowo-
dowane agresj¹ i embar-
giem, zniesienia podzia³u
Iraku na strefy pó³nocn¹ i
po³udniow¹ i ich kontrolo-
wania przez NATO.

W dniu 9 listopada 2002
roku w Kijowie odby³o siê
równie¿ posiedzenie Miêdzy-
narodowego Trybuna³u Spo-

³ecznego Do Spraw Ludobój-
stwa Wobec Narodów Iraku
i Palestyny. Po wys³uchaniu
oskar¿ycieli z wielu kra-
jów(z Polski Tadeusz Sikor-
ski) i obroñców, cz³onkowie
Trybuna³u (z Polski Bole-
s³aw Tejkowski) uchwalili
jednog³o�nie Werdykt, uzna-
j¹cy winnymi zbrodni ludo-
bójstwa w Iraku i Palesty-
nie przywódców Izraela i
Pañstw NATO, a przede
wszystkim USA i Wielkiej
Brytanii.

Tadeusz Sokorski

S³owianie w obronie Iraku i Palestyny


