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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

Witamy 2003 rok, w którym
rozstrzygn¹ siê losy Polski
na najbli¿sze kilkadziesi¹t
lat. Rozstrzygn¹ siê za spra-
w¹ czerwcowego referen-
dum, w którym Polacy opo-
wiedz¹ siê za lub przeciw in-
tegracji Polski z Uni¹ Euro-
pejsk¹, czyli opowiedz¹ siê
za lub przeciw ca³kowitemu
skolonizowaniu i zaw³asz-
czeniu Polski przez Uniê
Europejsk¹.

Przysz³o Polakom decy-
dowaæ o losie swoim, swojej
Ojczyzny i swojego Pañstwa
w sytuacji bardzo ciê¿kiej i
skomplikowanej � w sytu-
acji totalnego rozkradania
maj¹tku narodowego, sko-
rumpowania i zak³amania.

K³amcy szkoleni i op³acani
przez Uniê Europejsk¹ opa-
nowali prawie ca³¹ prasê,
radio i telewizjê. Oni nie in-
formuj¹, lecz agituj¹ za
Uni¹ Europejsk¹, pos³ugu-
j¹c siê ustalonymi z góry
k³amliwymi schematami in-
formacyjnymi. Polegaj¹ one
na tym, ¿e ma³¹ ilo�æ praw-
dy miesza siê z du¿¹ ilo�ci¹
k³amstwa, które w ten spo-
sób ma uchodziæ za prawdê.

Trudno siê bombardowa-
nym propagand¹ Polakom
po³apaæ w tym antypolskim
i oszustnym be³kocie dzien-
nikarzy, spikerów, komenta-
torów. Jedno jest pociesza-
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Uczestnicy konferencji
stwierdzaj¹, ¿e zagra¿aj¹cy
wszystkim Narodom globa-
lizm, narzucany ludzko�ci
jako nowy �wiatowy porz¹dek
panowania USA, Unii Euro-
pejskiej i NATO, jest szcze-
gólnie niebezpieczny dla Na-
rodów S³owiañskich. Neguje
on ja³tañskie i poczdamskie
ustalenia, stanowi¹ce ko-
rzystny dla ³adu miêdzynaro-
dowego owoc zwyciêstwa nad
faszystowskimi Niemcami,
W³ochami i Japoni¹, odnie-
sionego w II wojnie �wiatowej
przy najwiêkszym udziale
Pañstw S³owiañskich.

Nie bacz¹c na wielkie za-
s³ugi S³owian w rozgromieniu
faszyzmu, globalizm d¹¿y do
uniewa¿nienia sprawiedli-
wych wyników II wojny �wia-
towej i stworzenia Niemcom
warunków zaboru czeskich
Sudetów, polskich Ziem Za-
chodnich i Pó³nocnych oraz
rosyjskiego Obwodu Kalinin-
gradzkiego.

Globalizm wykorzystuje
posocjalistyczne przemiany
ustrojowe w Pañstwach S³o-
wiañskich w celu ich koloni-
zowania, zaboru gospodarki,
ograniczania produkcji i eks-
portu oraz zalewania zachod-

nimi towarami, a tym samym
powodowania masowego bez-
robocia i powszechnej biedy
oraz zmniejszania populacji
Narodów S³owiañskich.

Celem politycznym elit
globalistycznych jest uzale¿-
nienie Zachodnich i Po³udnio-
wych Pañstw S³owiañskich w
ramach struktur Unii Euro-
pejskiej i NATO, a nastêpnie
wykorzystanie ich potencja³u
przeciwko Rosji z zamiarem
jej zdominowania.

W tej gro�nej sytuacji dla
S³owiañszczyzny, uczestnicy
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Bez  ma³a od pó³tora
wieku, w polskiej
�wiadomo�ci histo-

rycznej funkcjonuje stereotyp
nie maj¹cy nic wspólnego z
rzetelno�ci¹ obiektywnych
badañ i dog³êbnych analiz
przyczyn wybuchu Powstania
Styczniowego w roku 1863.

Irracjonalny szablon rozu-
mowania sprowadza siê w za-
sadzie, do bezmy�lnego po-

wtarzania sloganu: Wielopol-
ski � Branka - Powstanie.
Tak ucz¹ niestety w szko-
³ach1, tak mówi wiêkszo�æ
niedostatecznie wyedukowa-
nego historycznie spo³eczeñ-
stwa polskiego, tak z koniecz-
no�ci skrótowo podaj¹ ency-
klopedy�ci.

Próbowa³em wielokrotnie
odk³amywaæ ten do�æ mocno
tkwi¹cy w �wiadomo�ci  na-

rodowej negatywny obraz
osoby margrabiego i z obo-
wi¹zku dziennikarskiego czy-
niê to po raz kolejny. Obligu-
j¹ mnie do tego co najmniej
dwa powody - rodzinne koli-
gacje i historyczna prawda.
Nale¿y stwierdziæ jedno-
znacznie, ¿e hr. Aleksander
Wielopolski, w latach 1862 -

Nie chcia³ przej�æ do potomno�ci!
Pamiêci tych, którym nie uda³o siê martyrologii narodu zapobiec oraz  tych, którzy

choæ w s³usznej sprawie  krew swoj¹, nadaremnie przelewali.
W 140-t¹ Rocznicê Powstania 1963 roku

Nasza konferencja po�wiê-
cona wspó³pracy pañstw s³o-
wiañskich odbywa siê w bar-
dzo trudnych i skomplikowa-
nych warunkach.

Spo³eczeñstwo s³owiañskie
zosta³o podzielone dziêki
uczynnej i s³u¿alczej postawie
poszczególnych przywódców
pañstw s³owiañskich.

Zachodnie i po³udniowe
pañstwa s³owiañskie s¹ pod
okupacj¹ NATO i USA. Zagro-
¿one s¹ t¹ okupacj¹ wschodnie
pañstwa s³owiañskie: Bia³o-
ru�, Rosja i Ukraina.

Po rozpadzie ZSRR Stany
Zjednoczone Ameryki Pó³noc-
nej pozosta³y jedynym super-
mocarstwem i w gruncie rze-
czy narzucaj¹ �wiatu, opiera-
j¹c siê na NATO, swoj¹ hege-
moniê. Co wiêcej, sfery rz¹dz¹-
ce USA i niektóre inne kraje
tego bloku s¹ przekonane, ¿e
�wiat sta³ siê jednobiegunowy.

I nie s¹ to s³owa z mojej
strony bez pokrycia, o czym
�wiadczy na wielk¹ skalê agre-
sja Paktu Pó³nocnoatlantyc-
kiego przeciwko Jugos³awii w
celu narzucenia jej narodowi
przy u¿yciu broni swojego pla-
nu zagospodarowania kraju.
Przywódcy agresji NATO, skie-
rowanej przeciwko Jugos³awii,
u¿yli ogromnych si³ wojsko-
wych w celu umocnienia w³a-
dzy na kontynencie europej-
skim.

Zatem sta³o siê oczywiste,
¿e po nowym politycznym spo-
sobie my�lenia i jednakowym
dla wszystkich bezpieczeñ-
stwie, o które kiedy� Zachód
toczy³ boje, nie pozosta³o ani
�ladu.

Nie jest tajemnic¹, ¿e jed-
nym z wa¿nych kierunków
strategii neoglobalizmu USA
sta³a siê strefa postkomuni-

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê Polska,
Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy mo¿liwo�ci i

perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa,  30 listopada � 1 grudnia 2002 roku

Drodzy Bracia i Siostry!
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Apel miêdzynarodowej konferencji
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy mo¿liwo�ci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju

do w³adz Pañstw S³owiañskich
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

j¹ce: to nachalne, natrêtne
i bezczelne namawianie do
Unii Europejskiej i niedo-
puszczanie przeciwnych po-
gl¹dów rodzi w Polakach po-
dejrzenie, ¿e jest tu jakie�
oszustwo i lepiej siê temu
przeciwstawiæ.

Zachodowi, a zw³aszcza
Niemcom za bardzo zale¿y
na wej�ciu Polski do Unii
Europejskiej, aby co� siê za
tym nie kry³o. Skoro Niem-
com tak bardzo na tym za-
le¿y, to jest to ich interes, a
nie nasz.

Tak jest w istocie. Trwa-
j¹ce ju¿ 13 lat �przystosowy-
wanie� Polski do Unii Euro-
pejskiej czyli przystosowy-
wanie nas do roli kolonii
przynios³o masow¹ wyprze-
da¿ i rozgrabienie polskiego
maj¹tku narodowego, spa-
dek o po³owê naszej produk-
cji i stopy ¿yciowej, siedmio-
milionowe bezrobocie wraz z
wiejskim, sze�æsettysiêczn¹
bezdomno�æ, postêpuj¹ce
rozwarstwienie spo³eczne
na coraz biedniejsz¹ wiêk-
szo�æ i coraz bogatsz¹ mniej-
szo�æ. Zatem przystosowano
nas do Unii Europejskiej
jako jej rynek zbytu nadmia-

ru towarów, jako Kraj trze-
ciej kategorii przeznaczony
do eksploatacji, do wykupu
fabryk i ziemi, do zasiedla-
nia przez obcokrajowców,
szukaj¹cych zysku z wyzy-
skiwania Polaków. Dlatego
w Polsce jest coraz mniej
pracy i coraz mniej szpitali,
by nas ubywa³o � jak nie na
�tamten �wiat�, to do innych
Krajów. Dlatego pielêgniar-
ki nie maj¹ pielêgnowaæ Po-
laków, lecz maj¹ byæ zatrud-
niane za granic¹.

Gdyby przystosowywano
nas do Unii Europejskiej
jako równorzêdnego partne-

ra, to by zwiêkszano nasz¹
produkcjê do wy¿szego po-
ziomu produkcji zachodniej.
Im Pañstwo wiêcej produku-
je, tym jest silniejsze i bo-
gatsze. A Polskê zmusza siê
do coraz mniejszej produk-
cji, a zatem jeste�my coraz
s³absi i biedniejsi. Rosn¹
tylko jak grzyby po deszczu
obce banki. Wej�cie w takim
stanie do Unii Europejskiej
by³oby zniewoleniem, zubo-
¿eniem oraz zaborem i upad-
kiem polskiej gospodarki.

Sprawozdanie z grudnio-
wych rozmów polskiej dele-
gacji z kierownictwem Unii
Europejskiej w Kopenhadze

by³o jednym wielkim i ¿a³o-
snym k³amstwem. A zdra-
dzieckie uzgodnienia s¹ ta-
kie, ¿e po wej�ciu do Unii
Europejskiej ca³y polski
przemys³ stanie siê prywat-
n¹ w³asno�ci¹ unijnych ka-
pitalistów, po wcze�niejszym
z l i k w i d o w a n i u
wielu fabryk i ko-
palñ. Likwidacji
ulegnie 80% gospo-
darstw rolnych i
cudzoziemcy, g³ów-
nie Niemcy bêd¹
mogli wykupiæ
wiêkszo�æ polskiej
ziemi. Unijne do-
p³aty dla polskich
rolników to goeb-
belsowskie k³am-
stwo, którym za-
chêca siê najbar-
dziej antyunijn¹ wie� do g³o-
sowania za integracj¹ z
Uni¹ Europejsk¹. Nawet
gdyby polscy rolnicy uzyska-
li 50-60% dop³at otrzymywa-
nych przez unijnych rolni-
ków, to i tak polskie zbo¿e,
mleko, miêso i inne produk-
ty ¿ywno�ciowe bêd¹ dwa
razy dro¿sze, ni¿ unijne. I o
to chodzi, bo wtedy tañsza
¿ywno�æ zachodnia jeszcze
bardziej zaleje Polskê, a pol-
scy rolnicy nic nie sprzeda-
dz¹ i jako bankruci bêd¹
sprzedawaæ lub oddawaæ za
d³ugi swoj¹ ziemiê cudzo-
ziemcom. A oni po przejêciu
polskiego rolnictwa uczyni¹

konferencji uwa¿aj¹ za ko-
nieczne odrzucenie integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Domaga-
j¹ siê od w³adz Polski, Czech
i S³owacji podjêcia � zgod-
nych z postanowieniami Kon-
ferencji Poczdamskiej i Pary-
skiej � ustaw parlamentar-
nych, uniemo¿liwiaj¹cych
Niemcom zwrot maj¹tków i
powrót do Pañstw, z których
zostali s³usznie wysiedleni po
zwyciêstwie nad faszyzmem
w II wojnie �wiatowej.

Uczestnicy konferencji
apeluj¹ do w³adz wszystkich
Pañstw S³owiañskich � Bia-
³orusi, Bu³garii, Bo�ni-Herce-
gowiny, Chorwacji, Czech,

rzaniu Unii Europejskiej i
NATO na Wschód. Wymaga
to wydania zakazu wyprzeda-
¿y gospodarki obcemu kapi-
ta³owi, zerwania z unijnymi
ograniczeniami w³asnej pro-
dukcji, rozwijania jej w ra-
mach wspólnego rynku
wszystkich Pañstw S³owiañ-
skich jako przysz³ej Wspólno-
ty S³owiañskiej.

Uczestnicy konferencji
wierz¹, ¿e Prezydenci, Parla-
menty i Rz¹dy Pañstw S³o-
wiañskich bêd¹ wierne swo-
im S³owiañskim Narodom,
dziêki którym i w imiê któ-
rych sprawuj¹ w³adzê.

Warszawa,
30 listopada 2002 roku

Jugos³awii, Macedonii, Pol-
ski, Rosji, S³owacji, S³owenii,
Ukrainy o kierowanie siê in-
teresami w³asnych Pañstw i
przejawianie szczególnej tro-
ski o dobro w³asnych Naro-
dów, o kierowanie siê s³o-
wiañsk¹ solidarno�ci¹ i zacie-
�nianie wspó³pracy oraz inte-
gracji Pañstw S³owiañskich,
o kierowanie siê zasadami
pokoju dla wszystkich
Pañstw �wiata. Wymaga to
zdecydowanego przeciwsta-
wienia siê globalistycznej po-
lityce USA, Unii Europejskiej
i NATO, godz¹cej w narodo-
we interesy Pañstw S³owiañ-
skich i w �wiatowy pokój.
Wymaga to zdecydowanego
przeciwstawienia siê rozsze-
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¿ywno�æ w Polsce znacznie
dro¿sz¹. Polska produkcja
rolna i przemys³owa zmniej-
szy siê jeszcze bardziej.
Zwiêkszy siê bezrobocie,
wzrosn¹ ceny i pogorsz¹ siê
warunki ¿ycia wiêkszo�ci
Polaków, zmuszanych do

opuszczania Polski. Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne bêd¹
kolonizowane przez Niem-
ców jako w³a�cicieli i przy-
³¹czane do Niemiec. Polska
straci niepodleg³o�æ i bêdzie
siê rozpadaæ na euroregiony
na zasadzie zmniejszania
uprawnieñ w³adzy pañstwo-
wej i zwiêkszania upraw-
nieñ w³adzy samorz¹dowej.

Takie s¹ prawdziwe, an-
typolskie i antysocjalne
uzgodnienia w Kopenhadze.
Jedyn¹ na nie odpowiedzi¹
w referendum jest odrzuce-
nie integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹. Uwolnienie siê
od Unii Europejskiej daje

nam du¿e mo¿liwo�ci rozwo-
ju, choæby nawet Polska zo-
sta³a zupe³nie sama. Gwa-
rantem tego s¹ nasze wiel-
kie bogactwa naturalne, za-
w³aszczane przez unijnych
kapitalistów, na przyk³ad
trzecie co do wielko�ci w
�wiecie z³o¿a miedzi. Nasz¹
perspektyw¹ jest oparta o
p r o d u k c y j n o - h a n d l o w e
zwi¹zki z Rosj¹ planowana
przez nas Federacja Polsko-
Czesko-S³owacka. Stanie siê

ona �rodkowoeuropejskim
mocarstwem gospodarczym,
a wiêc równie¿ Pañstwem
du¿ego dobrobytu. Unijni
przywódcy i  telewizyjni
k³amcy dobrze o tym wiedz¹
i dlatego chc¹ jak najszyb-
ciej w³¹czyæ Polskê w unij-
ne struktury i eksploatowaæ
a¿ do zniszczenia.

Unia Europejska to ko-
niec Polski! Federacja Pol-
sko-Czesko-S³owacka to
wej�cie Polski na wy¿szy
poziom dobrobytu i rozwoju!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej
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1865 naczelnik rz¹du cywil-
nego Królestwa Polskiego,
nie by³ pomys³odawc¹ pobo-
ru polskiego rekruta do armii
carskiej. Autorem branki by³
genera³ Aleksander Lüders,
w latach 1861 - 1862 carski
namiestnik Królestwa. Po-
parcie rosyjskiej generalicji
dla tego pomys³u wynika³o z
faktu,   ¿e od zakoñczenia
wojny krymskiej czyli od do-
brych sze�ciu lat w Króle-
stwie Polskim, nie dokonywa-
no poboru rekruta.

Spomiêdzy 72 tysiêcy po-
borowych miano wybraæ 12
tysiêcy. Listy imienne sporz¹-
dzane by³y przez komisje wy-
³onione z rad samorz¹do-
wych. Zamiar poboru rekru-
ta nie by³ tajemnic¹. Zosta³
og³oszony publicznie w dniu
6 pa�dziernika 1862 roku na
³amach urzêdowej gazety
Królestwa Polskiego2. Wie-
dzia³ o tym ogó³ obywateli
Królestwa, wiedzia³ te¿ przy-
gotowuj¹cy powstanie Komi-
tet Centralny Narodowy
(KCN). Jego przedstawiciele
na naradzie w dniu 14 grud-
nia 1862 roku, jaka odby³a siê
w G³uchówku w pobli¿u
Skierniewic podjêli uchwa³ê
zobowi¹zuj¹c¹ w³adze KCN
do wszczêcia powstania w
chwili branki.

Tak wiêc owa s³awetna
branka nie by³a dla nikogo
¿adnym zaskoczeniem ani ³a-
pank¹. Wrêcz przeciwnie,
ostrze¿ono zagro¿onych pobo-
rem do wojska i by³o do�æ cza-
su, aby siê ukryæ, albo salwo-
waæ ucieczk¹ za granicê, co
uczyni³ miêdzy innymi jeden
z cz³onków KCN Ignacy
Chmieleñski.

Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e
Wielopolskiemu branka by³a
na rêkê. To przecie¿ on pod-
j¹³ siê zatamowaæ pr¹d rewo-
lucyjny ogarniaj¹cy ówczesne
spo³eczeñstwo polskie i prze-
prowadziæ je na drogê pracy i
rozwoju. Chocia¿ margrabia
z powodu swej magnackiej
dumy by³ ogólnie nie lubiany,
opinia publiczna nie mia³a go
wcale za stronnika moskiew-
skiego, lecz za arystokratê,
nie rozumiej¹cego innej Pol-
ski jak tylko tak¹, w której
wiod¹c¹ rolê mia³a mieæ ary-
stokracja.

Tylko dyletanci, ludzie po-
wierzchowni mogli podejrze-
waæ Wielopolskiego o sympa-

tie promoskiewskie. By³o po-
wszechnie wiadomo, ¿e mar-
grabia nie ba³ siê Rosjan ani
trochê, korzysta³ z ka¿dej
okazji do pokazania im swo-
jej polsko-magnackiej pychy,
w i�cie sadystyczny sposób
potrafi³ moralnie poniewieraæ
genera³ami najwy¿szych
stopni. Paktowa³ tylko z ca-
rem. Urzêdnikami zaborcy
gardzi³, a tych którzy bêd¹c
w administracji Królestwa
Polskiego nie nauczyli siê
mówiæ po polsku, wyrzuca³ na
przys³owiowy zbity pysk.

Aleksander Wielopolski
ho³dowa³ idolowi w³asnej po-
têgi magnackiej, lecz nikomu
wiêcej. Od serwilistycznego
dziedzictwa by³ wolny.
Wbrew powszechnemu prze-

konaniu nie uwa¿a³, aby szla-
chetno�æ Zachodu, czy te¿
nakazy honoru, bêd¹ce tam
rzekomo jedynym drogowska-
zem, sk³oni¹ Francjê i Angliê
do przyj�cia Polsce na od-
siecz.

W przeciwieñstwie do
szlachetnych entuzjastów, z
których sk³ada³ siê Komitet
Centralny Narodowy, by³ re-
alist¹. By³ przekonany, ¿e tyl-
ko codzienna, mozolna i rze-
telna praca dla Ojczyzny
mo¿e przynie�æ wymierne
efekty. Przysz³o mu jednak
dzia³aæ w skomplikowanej
sytuacji politycznej, w warun-
kach szybkiego rozwoju ru-
chu narodowo-wyzwoleñcze-
go.

Wydarzenia w Królestwie
Polskim, jakie mia³y miejsce
w latach 1859 - 1862, bardzo
powa¿nie wp³ynê³y na psychi-
kê Polaków. Zamiast jednak

doprowadziæ do trze�wej oce-
ny sytuacji i opamiêtania,
ca³kowicie obali³y w wielu
rozgor¹czkowanych umy-
s³ach zasadê racjonalnego
my�lenia. Wytworzy³y jedno-
cze�nie wiarê w ka¿de dzia-
³anie jako skuteczn¹ drogê do
odzyskania niepodleg³o�ci.

Wprowadzenie przez car-
skiego namiestnika Lamber-
ta w roku 1861 stanu wojen-
nego  nie zdo³a³o zapobiec dal-
szym manifestacjom i zama-
chom na policjantów, ¿andar-
mów i urzêdników.

Jedyn¹ miar¹ patrioty-
zmu sta³a siê �mieræ za Oj-
czyznê. W tym stanie umy-
s³ów, w takim klimacie du-
chowym porwano siê do ko-
lejnego samobójczego przed-

siêwziêcia, do Powstania
Styczniowego 1863 roku. Do
nielicznych zaliczali siê ci,
którzy nie wierzyli, ¿e piê-
�ciami mo¿na zdobyæ karabi-
ny, a karabinami armaty. To
by³o has³o ludzi nie tyle ro-
zumnych sza³em, co wrêcz
nim ogarniêtych. Sza³em wal-
ki za wszelk¹ cenê i determi-
nacj¹ sprowokowania ogólno-
narodowej rzezi.

Nie istnia³a ¿adna realna
mo¿liwo�æ militarnego zwy-
ciêstwa. Pomoc mocarstw za-
chodnich od pocz¹tku do koñ-
ca by³a mrzonk¹.  Ale rozum-
ni sza³em, którzy tak ³atwo
z³udzeñ siê nie wyzbywaj¹, z
lekkomy�lno�ci¹ utracjuszy
doprowadzili do roztrwonie-
nia drogocennej substancji
biologicznej Narodu.

Pad³ kwiat polskiej m³o-
dzie¿y. Dwadzie�cia tysiêcy
poleg³ych i pomordowanych,

dwukrotnie wiêcej pognanych
na syberyjsk¹ katorgê, tysi¹-
ce uwiêzionych, nie mniej te¿
zmuszonych do emigracji.
Poniewcze�nie zrozumiano,
¿e dopiero w sprzyjaj¹cej ko-
niunkturze miêdzynarodowej
mo¿na pokusiæ siê o walkê o
niepodleg³o�æ.

Klêska  zdegradowa³a
Królestwo na Priwislianskij
Kraj. Nazwa Królestwa Pol-
skiego zniknê³a z mapy �wia-
ta. Wszelkie zdobycze Wielo-
polskiego zosta³y cofniête.
Polskie s¹downictwo, polskie
szko³y, polskie samorz¹dy i
polsk¹ administracje, zabor-
ca rosyjski zniszczy³. Wzmo-
g³y siê represje i bezwzglêd-
no�æ w³adz carskich. Prze�la-
dowano religiê i jêzyk. Wzbie-
ra³a barbarzyñska fala rusy-
fikacji. Wówczas dopiero co-
raz wiêksz¹ przewagê zyska-
³o przekonanie, ¿e w³a�ciwym
owych czasów drogowskazem
by³a s³uszna polityka Wielo-
polskiego. Potêpiany i prze-
klinany margrabia wyrasta³
z biegiem czasu, a jednocze-
�nie maleli jego przeciwnicy.
Bo Wielopolski by³ na swe
czasy postaci¹ o europejskim
wyd�wiêku, a jego wielko�ci¹
by³o, ¿e z raz obranej drogi
cofn¹æ siê nie da³ i szed³ po
niej konsekwentnie.

Po ust¹pieniu z zajmowa-
nego stanowiska margrabia
wyjecha³ do Drezna i nigdy do
kraju nie wróci³. Kiedy w let-
ni poranek 14 lipca 1865 roku
wsiada³ do poci¹gu na ma³ej
stacyjce w Aleksandrowie,
znajduj¹cy siê tam Polacy na
jego widok poodkrywali g³o-
wy. �Zapanowa³o przera�liwe
milczenie. Na widok cz³owie-
ka wyzywanego od zdrajców,
szkalowanego bezkarnie,
og³oszonego z rodzin¹ za wy-
jêtego spod prawa, uwa¿ane-
go za moskiewskie narzêdzie,
stano nieruchomo z kapelu-
szami w rêku.�3

Byæ mo¿e by³o to nag³e
przeczucie, jak straszliwa
klêska narodowa nastaje w³a-
�nie z upadkiem i odej�ciem
tego cz³owieka. Pod jej brze-
mieniem istotnie marnia³y
potem trzy polskie pokolenia,
a nasze ¿ycie obecnie nosi
wci¹¿ jeszcze, nie wiedz¹c o
tym, jej �lady. Byæ mo¿e by³
to ho³d oddany jedynej posta-
ci owych czasów, w których
pó�niej z Dmowskim miano

siê w pierwszym rzêdzie do-
szukiwaæ wielko�ci.

Hrabia Wielopolski mia³
poczucie nie tylko narodowej,
ale i osobistej klêski. Wie-
dzia³, ¿e Polska daje w³adzê,
uznanie, szacunek, mi³o�æ
tylko myd³kom, bufonom,
warcho³om, populistom i de-
magogom silnym w gêbie,
tym co kadz¹, cmokaj¹ i po-
takuj¹. Wiedzia³, ¿e wielko�æ
doczekuje siê u nas wspania-
³ego uznania jedynie po
�mierci. Wiedzia³ te¿, ¿e
okruch tego uznania, tego
szacunku, jaki mu okazano
na peronie tej nêdznej stacyj-
ki przygranicznej, by³by jesz-
cze parê miesiêcy temu od-
wróci³ bieg narodowych
spraw. On sam ¿adnego uzna-
nia dla siebie nie ¿¹da³. Nie
chcia³ te¿ przechodziæ do po-
tomno�ci. Gdy w 1866 roku
przyjecha³ do Drezna rze�-
biarz Ogiñski, który chc¹c
modelowaæ popiersie Wielo-
polskiego poprosi³ go o pozo-
wanie, margrabia stanowczo
odmówi³ jego pro�bie mówi¹c:
�wódz,  który przebra³ bitwê,
nie ma prawa przechodziæ do
potomno�ci.�

Chocia¿ historia Polski
jest tragiczna i pe³na omy³ek,
istnieje co�, co nazywamy mi-
³o�ci¹ do Ojczyzny, do tego
wszystkiego co stanowi
przedmiot czci i dumy. Dlate-
go te¿ nigdy nie nale¿y szy-
dziæ z w³asnej przesz³o�ci i z
tego, co w niej najwarto�ciow-
sze.

Powstanie Styczniowe wy-
wo³ane przedwcze�nie przez
gar�æ zapalonej m³odzie¿y
wbrew woli tych, co ruchem
kierowali, skoñczy³o siê
katastrof¹. Ale wznosz¹c
sztandar niepodleg³o�ci prze-
gra³o jedn¹ z bitew. Nie prze-
gra³o idei walki o niepodle-
g³o�æ. Dlatego w dziejach Pol-
ski krwawe lata 1863 - 1864
na zawsze pozostan¹ wznio-
s³¹ i zaszczytna kart¹ pol-
skiej rzeczywisto�ci. Tak
samo, jak w czerñ ¿a³oby na-
rodowej spowity, zagadkowy,
wielki cieñ Aleksandra Wie-
lopolskiego,

Wies³aw Wielopolski
dziennikarz niezale¿ny

Przypisy
1. Jerzy Pilikowski - �Repe-
tytorium dla szkó³ �rednich�.
Wydawnictwo O�wiatowe
�Zielona Sowa� w Katowi-
cach. Wydanie z 1995 r.
2. Dziennik Powszechny z
dnia 6.X. 1862 r.
3. Ksawery Pruszyñski -
�Margrabia Wielopolski� Wy-
danie PAX, Warszawa 1957 r.

Nie chcia³ przej�æ do potomno�ci!
Pamiêci tych, którym nie uda³o siê martyrologii narodu zapobiec oraz  tych, którzy choæ w s³usznej sprawie  krew

swoj¹, nadaremnie przelewali.
W 140-t¹ Rocznicê Powstania 1963 rokuDokoñczenie ze strony 1

Jeden z wielu, który swoimi zdolno�ciami
móg³ s³u¿yæ krajowi przez d³ugie lata
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styczna. USA w pe³nym zna-
czeniu tego s³owa w po³owie lat
90. wtargnê³o na terytorium
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego
i szybko umocni³o siê na nim
w charakterze g³ównego gra-
cza. Wp³yw ten coraz wyra�-
niej daje siê zauwa¿yæ w repu-
blikach nadba³tyckich, na
Ukrainie, w Gruzji, Azerbej-
d¿anie, Kazachstanie i Uzbe-
kistanie. A wraz z wst¹pieniem
republik nadba³tyckich do

NATO, ich wp³yw gospodarczy
przerodzi³by siê w panowanie
ekonomiczne i wojskowe, co do-
prowadzi³oby do ograniczenia
interesów spo³eczeñstwa s³o-
wiañskiego w ogóle, a w szcze-
gólno�ci w Rosji i na Bia³oru-
si.

Za argument danej sytuacji
mo¿e pos³u¿yæ te¿ sytuacja
powsta³a po 11 wrze�nia 2001
r. USA rozmie�ci³o swoje bazy
wojskowe w Uzbekistanie, Ta-
d¿ykistanie i Kirgizji.

Dzisiaj dla wielu sta³o siê
oczywiste, ¿e nie walka z ter-
roryzmem w tym rejonie nie-
pokoi³a USA. Obecno�æ Ame-
rykanów w Uzbekistanie, Kir-
gizji oraz Tad¿ykistanie nabie-
ra znaczenia geopolitycznego,
które najprawdopodobniej za-
warte jest w d¹¿eniu do prze-
bywania w pobli¿u kaspijskiej
ropy naftowej i turkmeñskie-
go oraz uzbeckiego gazu.

Tak, na przyk³ad, urucho-
mienie bazy w Uzbekistanie
daje mo¿no�æ prowadzenia �ob-
serwacji� kosmodromu Bajko-
nur. W Tad¿ykistanie w rejo-
nie Nureckiej Elektrowni Wod-
nej znajduje siê najnowocze-
�niejsze centrum obserwacji
kosmicznej, to znaczy, mo¿na
odbieraæ komunikaty, które
st¹d s¹ nadawane do Rosji. W
Azji �rodkowej znajduje siê
wiele obiektów i poligonów,
które do tej pory s¹ wykorzy-
stywane przez wojska krajów

WNP: poligony do prób miê-
dzykontynentalnych rakiet
strategicznych w Kazachsta-
nie, w Kirgizji � poligon do
prób torped i broni do prowa-
dzenia walk na morzu � na je-
ziorze Issyk-Kul.

Oto i wychodzi na to, ¿e
tam, gdzie od wieków by³y za-
chowywane i podtrzymywane
interesy S³owian Wschodnich,
teraz przy u¿yciu broni s¹ za-
szczepiane interesy USA, a ju¿

w ogóle nie interesy Polski,
Czech, S³owacji oraz innych
krajów.

Zatem, NATO, a w istocie
USA rozprzestrzenia siê na
Wschód, zajmuj¹c przestrzeñ
geopolityczn¹ wokó³ Bia³orusi
i Rosji, pretenduje do roli si³o-
wego systemu bezpieczeñstwa
europejskiego.

Na uzbrojenie tego bloku ja-
koby zredukowanych w 2000
r. si³ wojskowych sk³ada siê 43
pe³nowarto�ciowe dywizje
wojsk l¹dowych, prawie 21 tys.
czo³gów, ponad 21 tys. dzia³ i
miotaczy min, 31,3 tys. BTR i
BMP, 4,9 tys. samolotów, pra-
wie 2 tys. helikopterów. Dywi-
zja NATO to ponad 21 tysiêcy
¿o³nierzy i oficerów.

Wraz ze wst¹pieniem Pol-
ski, Czech, Wêgier liczba si³
Paktu wzrasta (Polska � 234
tys. ¿o³nierzy, 1700 czo³gów,
2100 BMP, 1600 systemów ar-
tyleryjskich, 460 samolotów;
Czechy � 140 tys. ¿o³nierzy,
3200 czo³gów, 4200 BMP, 3400
systemów artyleryjskich, 400
samolotów; Wêgry � 80 tys. ¿o³-
nierzy, 1300 czo³gów, 1800
BMP, 1000 systemów artyle-
ryjskich, 1890 samolotów).

Dla porównania, Si³y Zbroj-
ne Federacji Rosyjskiej sk³ada-
j¹ siê z: 1,2 mln ¿o³nierzy, 6400
czo³gów, 11 480 BTR i BMP,
6415 dzia³, 3450 samolotów,
890 helikopterów. Jak widaæ,
Rosja jest czterokrotnie s³ab-

sza od NATO, w podstawowym
uzbrojeniu.

Powstaje pytanie, po co
USA potrzebne takie si³y woj-
skowe? Do walki z terrory-
zmem? Oczywi�cie, ¿e nie!

USA postanowi³o przy u¿y-
ciu broni umocniæ swoje pano-
wanie ekonomiczne na ca³ym
�wiecie. W celu ostatecznego
opanowania musi najpierw
podporz¹dkowaæ sobie i znisz-
czyæ cywilizacjê s³owiañsk¹

razem ze s³owiañskim poten-
cja³em ekonomicznym. Ju¿ to
uda³o siê w po³owie.

W³a�nie USA przygotowa-
³o �Al Kaidê�, talibów, urz¹dzi-
³o Tora-Borê w Afganistanie i
dziêki temu zdoby³o przewagê
w Azji Mniejszej, wzd³u¿ gra-
nic z Rosj¹.

Obecnie, dla zdobycia wiêk-
szej pewno�ci w swoim nieza-
chwianym panowaniu nad
�wiatem, USA przygotowuje
wojnê z Irakiem. I znowu szla-
chetny pretekst � wojna z miê-
dzynarodowym terroryzmem.

W istocie, w Iraku jest 65%
�wiatowych zasobów ropy naf-
towej. Je�li USA zagarnie irac-
k¹ ropê, to z ca³¹ pewno�ci¹
jego panowanie nad �wiatem
bêdzie zabezpieczone na naj-
bli¿sze 100 lat. S¹ ju¿ opraco-
wane limity sprzeda¿y ropy
naftowej oddzielnie dla ka¿de-
go kraju. Ale w tych planach
nie ma ani jednego kraju s³o-
wiañskiego. Nie ma dlatego, ¿e
takich krajów i narodów nie
bêdzie na mapie �wiata.

W celu szybszego osi¹gniê-
cia wytyczonego celu, na tery-
torium USA jest ju¿ przygoto-
wywanych 5 tys. terrorystów,
którzy powinni zlikwidowaæ
obecne w³adze w Iraku i wpro-
wadziæ tam wszechw³adny re-
¿im amerykañski.

Poza tym istnieje jeszcze
jedna wysepka wolno�ci w Eu-
ropie � Bia³oru�. Kiedy rozpra-

Na pro�bê Czeskiej Organi-
zacji Pokoju przekazujemy
Wam nastêpuj¹cy list:

Ludzko�æ stoi na skraju
przepa�ci w zwi¹zku z niebez-
pieczeñstwem zastosowania
istniej¹cych �rodków masowe-
go ra¿enia lub w wyniku przed-
³u¿aj¹cego siê niszczenia �ro-
dowiska.

Ludzko�æ wst¹pi³a w etap
rozwoju, na którym zdolna jest
do tworzenia �rodków w³asnej
zag³ady.

W imiê postêpu proponuje-
my aktywnie przeciwdzia³aæ
temu niebezpieczeñstwu, za-
nim stanie siê ono straszn¹
rzeczywisto�ci¹.

Dlatego uwa¿amy, ¿e po-
winni�my wymieniaæ pogl¹dy
i podejmowaæ konkretne kro-
ki, wychodz¹c z nastêpuj¹ce-
go za³o¿enia:

Wszyscy pragniemy pewne-
go i trwa³ego pokoju i bezpie-
czeñstwa w Europie.

W tym celu powinni�my
uzyskaæ odpowiedzi na trzy
konkretne pytania:
I. Jak mo¿emy oceniæ dzisiej-
sz¹ sytuacjê w Europie i jakie
s¹ jej przyczyny?
II. Jaka powinna byæ pokojo-
wa Europa, zapewniaj¹ca
trwa³e bezpieczeñstwo?
III. W jaki sposób mo¿na
osi¹gn¹æ taki ³ad pokojowy?

Odpowiadaj¹c na drugie py-
tanie powinni�my rozpatrzyæ
jakie s¹ niezbêdne zmiany w
nastêpuj¹cych dziedzinach:
ekonomika, ekologia, polityka
i podstawowe prawa socjalne
cz³owieka; kszta³cenie, kultu-
ra i ochrona zdrowia; polityka
informacyjna; stosunki miê-
dzynarodowe i rola czynnika
wojny.

Odpowiedzi na trzecie py-
tanie wymagaj¹ bardziej pre-
cyzyjnej oceny tych si³, które
przeciwdzia³aj¹ takiemu ³ado-
wi z jednej strony i postêpo-
wych si³ i ich mo¿liwo�ci z dru-
giej strony. Na tej podstawie
mo¿na bêdzie wybraæ najefek-
tywniejsze formy i metody
walki o ³ad pokojowy. W³¹cza
to równie¿ ocenê istniej¹cych
ju¿ planów, ich podstawowych
elementów i poszczególnych
czê�ci, które mo¿na by wyko-
rzystaæ przy tworzeniu d³ugo-
trwa³ego ³adu pokojowego w
Europie.

Statut ONZ i inne wspó³-
mierne dokumenty miêdzyna-
rodowe stanowi¹ po temu so-
lidn¹ podstawê. Odnosi siê to
równie¿ do ju¿ istniej¹cych jak
i nowo powstaj¹cych ogólnoeu-
ropejskich organizacji.

Zwracamy siê do wszyst-
kich si³ pokojowych z apelem,
aby popar³y ten projekt. Zapra-
szamy Was w dniach 22-23
marca br. do Pragi, aby w ra-
mach miêdzynarodowej konfe-
rencji rozwa¿yæ ten projekt.

Zapraszamy wszystkich do
przedstawienia w³asnych pro-
pozycji i przedsiêwziêcia samo-
dzielnych kroków w duchu
konferencji. Byæ mo¿e posiada-
cie ju¿ w³asne  propozycje wy-
st¹pienia na konferencji oraz
propozycje wspó³pracy w pla-
nowanych grupach projekto-
wych w zakresie wy¿ej nakre-
�lonych tematów.

Ze wzglêdu na terminowe
przygotowanie konferencji pro-
simy o jak najpilniejsze nade-
s³anie Waszych propozycji.
   Czeska Organizacja Pokoju
   Praga e-mail:
    czechpeace@volny.cz

wi¹ siê z Irakiem, to z Bia³o-
rusi¹ rozprawi¹ siê jednym
machniêciem rêki, bo te¿ po-
mocników USA niema³o jest w
Pradze i w Warszawie, Braty-
s³awie, Sofii i w Moskwie.

Oto dlaczego dzisiaj wszy-
scy � kto my�li w³asn¹ g³ow¹,
kto chodzi na w³asnych no-
gach, komu droga s³owiañska
Ojczyzna i swój ojczysty jêzyk
s³owiañski � powinni jedno-
czyæ siê we wspó³dzia³aniu i

Dokoñczenie ze strony 1

walce o nasz¹ s³owiañsk¹ cy-
wilizacjê, o nasz¹ polityczn¹,
gospodarcz¹ i militarn¹ wol-
no�æ.

Wszyscy powinni�my po-
st¹piæ tak, jak ca³kiem niedaw-
no post¹pi³ Czeski Komitet
S³owiañski. Je�li wszyscy bê-
dziemy tak zgodnie dzia³aæ, po-
konanie nas nie bêdzie mo¿li-
we!

Siergiej Iwanowicz Kostjan,
zastêpca przewodnicz¹cego
Komisji Sta³ej do Spraw Miê-
dzynarodowych i £¹czno�ci z
WNP  Izby Przedstawicielskiej
Zgromadzenia Narodowego
Republiki Bia³oru�, przewod-
nicz¹cy Bia³oruskiego Komite-
tu S³owiañskiego, profesor

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy mo¿liwo�ci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju

Warszawa,  30 listopada � 1 grudnia 2002 roku

Drodzy Bracia i Siostry!

EUROPEJSKIE FORUM POKOJU

Szanowni Przyjaciele!
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Spotkali�my siê w s³awnej
i starodawnej Warszawie, aby
omówiæ donios³e zagadnienia
tera�niejszo�ci, a przede
wszystkim przysz³o�ci zachod-
nios³owiañskich narodów.

W Europie jeste�my od ty-
siêcy lat, od powstania indoeu-
ropejskiego rodu. W �rodkowej
Europie S³owianie istniej¹ od
pó³tora tysi¹ca lat. Do europej-
skiej kultury i cywilizacji na-

sze narody wnios³y znacz¹cy
dorobek, z którego jeste�my
s³usznie dumni.

S³owianie Zachodni s¹ z³¹-
czeni wspólnym losem na za-
chodniej granicy S³owiañszczy-
zny. Pierwszy prezydent Repu-
bliki Czechos³owackiej Tomá�
Garrique Masaryk zrozumia³
historyczn¹ prawid³owo�æ i
wyrazi³ j¹ s³owami: �Pañstwa
trwaj¹ dziêki ideom, z których
siê zrodzi³y�. Pañstwa S³owian
Zachodnich powsta³y w okre-
sie od 6 do 10 stulecia z ko-
nieczno�ci obrony przeciwko
germañskiej ekspansji, owego
Drang nach Osten, który prze-
wija siê jak czerwona niæ przez
nasze dzieje. Pañstwa Wschod-
nich S³owian obroni³y siebie i
ca³¹ Europê przed najazdami
z Azji, pañstwa Po³udniowych
S³owian powstrzyma³y napór
z po³udniowo-zachodniej Azji,
zw³aszcza ekspansjê Osmañ-
skiego Imperium. S³owianie
nie nastawali na cudze, lecz
bronili swojego. W naszych
dziejach by³y okresy rozwoju
oraz duchowego i spo³ecznego
rozkwitu, przeplataj¹ce siê z
okresami przegranych i upad-
ków. W ostatnich stuleciach
nasze narody osi¹gnê³y wiel-
kie zwyciêstwo � stworzenie
niepodleg³ych pañstw S³owian,

powstanie Czechos³owacji, Pol-
ski i Jugos³awii. D¹¿enie do
opanowania i ujarzmienia
wschodnich s¹siadów stworzy-
³o w 19 wieku ideologiê nad-
rzêdno�ci � pangermanizm,
który w 20 wieku przerodzi³ siê
w hitlerowskie barbarzyñstwo
i ludobójstwo przede wszyst-
kim narodów s³owiañskich.
Druga wojna �wiatowa, wywo-
³ana przez nazistowskie Niem-

cy, spowodowa³a ponad 50 mi-
lionów ofiar, z tego najwiêcej �
30 milionów to S³owianie i ol-
brzymie materialne straty
przede wszystkim pañstwom
s³owiañskim. Po zwyciêstwie
nad faszystowskimi Niemca-
mi, Polsce zosta³y sprawiedli-
wie zwrócone jej ziemie za-
chodnie, wielkim zwyciêstwem
by³o przywrócenie niepodle-
g³ych pañstw s³owiañskich, z
których - decyzj¹ aliantów w
Poczdamie � usuniêto zdra-
dzieckie, uleg³e pangermani-
zmowi niemieckie mniejszo�ci,
ponosz¹ce  g³ówn¹ winê za roz-
pêtanie drugiej wojny �wiato-
wej. Okres powojenny by³
mimo wszystkich braków nie-
zaprzeczalnie okresem rozkwi-
tu i wspó³pracy naszych naro-
dów w ramach socjalistyczne-
go rozwoju. Na przyk³ad dziê-
ki bezinteresownej braterskiej
pomocy ze strony czeskiego
narodu dosz³o do wszechstron-
nego rozwoju narodu s³owac-
kiego i wyrównania ró¿nic we
wspólnym pañstwie.

Dzi� prze¿ywamy trudny
okres, który znamionuje atak
na same podstawy naszych
narodów. Po kontrrewolucyj-
nych przewrotach, których
istota � restauracja kapitali-
zmu � by³a zas³aniana fraze-

sami o demokracji i ludzkich
prawach, zosta³y rozbite s³o-
wiañskie pañstwa jak Czecho-
s³owacja, Zwi¹zek Radziecki i
Jugos³awia, ta ostatnia nawet
poprzez agresywn¹ wojnê, we-
d³ug zasady: �Dziel i rz¹d��. W
ten sposób Europa znalaz³a siê
w stanie sprzed pierwszej woj-
ny �wiatowej.

Wspó³czesny rozwój prze-
biega w ramach tak zwanej

globalizacji, której istot¹ jest
koncentracja kapita³u w po-
nadnarodowych towarzy-
stwach. Najsilniejsze kapitali-
styczne kraje, przede wszyst-
kim USA, a w Europie Niem-
cy, bezwzglêdnie narzucaj¹
swoj¹ wolê innym narodom i
pañstwom, s³u¿¹c¹ interesom
globalnych kapitalistycznych
towarzystw, których g³ównym
celem jest zwiêkszanie zysku
bez wzglêdu na zubo¿enie ca-
³ych narodów i niszczenie �ro-
dowiska naturalnego. Dla osi¹-
gniêcia swoich celów nie wa-
haj¹ siê rozpêtaæ wojny, jak¹
by³a agresja przeciw Jugos³a-
wii, wojna w Afganistanie, a te-
raz przygotowywana agresja
przeciw Irakowi.

Przeszkod¹ w zwiêkszaniu
zysków jest jakakolwiek soli-
darno�æ � narodowa i spo³ecz-
na. Dlatego w procesie global-
nej kolonizacji uciskane s¹
pañstwa narodowe, przede
wszystkim pañstwa Zachod-
nich S³owian. Maj¹ one byæ
pozbawion¹ praw przyczepk¹
Zachodniej Europy, �ród³em
taniej si³y roboczej i rynkiem
zbytu ich nadwy¿ek i odpad-
ków.

Drog¹ do ujarzmienia ludz-
kich spo³eczeñstw jest - wed³ug
zwyrodnia³ych planów preten-

dentów do panowania nad
�wiatem - opanowanie ekono-
mii, opanowanie finansów, ste-
rowanie opini¹ publiczn¹ za
pomoc¹ �rodków przekazu,
zubo¿enie i demoralizacja spo-
³eczeñstw, w³¹cznie z m³odzie-
¿¹. Celem jest rozbicie spo³e-
czeñstwa na t³um odizolowa-
nych jednostek, daj¹cych siê
³atwo ujarzmiæ konsumentów
towarów i idei. W naszych kra-
jach przebiega to ju¿ od maj¹t-
kowych przewrotów.

Dlatego narody s³owiañ-
skie, przeszkadzaj¹ce tym pla-
nom, s¹ niszczone. Nasz naro-
dowy maj¹tek jest rozkradany
i tanio wyprzedawany w obce
rêce. Wiêkszo�æ przemys³u,
stworzonego prac¹ powojen-
nych generacji, sta³ siê maj¹t-
kiem niemieckich spó³ek, któ-
re zachowuj¹ siê coraz bardziej
samowolnie. Nasze naturalne
�ród³a s¹ pl¹drowane przez
obcych w³a�cicieli, nasze rol-
nictwo zdolne do konkurencji
jest niszczone przez dotowany
import, ziemia czêsto oszukañ-
czo wykupywana. Wiêkszo�æ
narodu jest zubo¿a³a, a s³o-
wiañskie narody wymieraj¹.

Przeszli�my ju¿ trzy etapy
przymusowego zgubnego roz-
woju � rozbicie pañstw, maj¹t-
kowy przewrót i wci¹gniêcie do
agresywnego paktu NATO,
który dopu�ci³ siê agresji i wo-
jennych przestêpstw przeciw-
ko bratniej Jugos³awii. Pozo-
staje czwarty etap � wci¹gniê-

cie do Unii Europejskiej, jest
ona tak samo jak NATO czê-
�ci¹ sk³adow¹ globalnej kapi-
talistycznej integracji.

W Unii Europejskiej pañ-
stwa narodowe maj¹ byæ po-
zbawione suwerenno�ci, maj¹
zostaæ rozbite na tak zwane eu-
roregiony, a narody � oprócz
bogatych i wybranych � znik-
n¹æ w beznarodowym europej-
skim superpañstwie. Przodu-

j¹c¹ si³¹ staj¹ siê Niemcy, Unia
Europejska zmienia siê w nie-
mieck¹ Europê wed³ug wzoru
�Nowej Europy� Hitlera. Dla-
tego te¿ Niemcy s¹ najwiêcej
zainteresowani rozszerzeniem
Unii Europejskiej na wschód,
tradycyjn¹ polityk¹ ekspansji
Drang nach Osten.

Nie zgadzamy siê na zlikwi-
dowanie osi¹gniêæ drugiej woj-
ny �wiatowej, zdobytych za
cenê niepowetowanych ofiar!
Nie zgadzamy siê na powrót
niemieckiej mniejszo�ci na
nasze ziemie wed³ug praw obo-
wi¹zuj¹cych w Unii Europej-
skiej, wed³ug programu nie-
mieckich odwetowych organi-
zacji i wed³ug werdyktów nie-
mieckich przedstawicieli rz¹-
dowych!

Odrzucamy nowy protekto-
rat, odrzucamy nowy General-
gouvernement! Nasz¹ drog¹,
nasz¹ przysz³o�ci¹ jest brater-
stwo i wspó³praca s³owiañ-
skich narodów. Zachodni S³o-
wianie musz¹ siê broniæ przed
bezpo�rednim zagro¿eniem
niewol¹ i id¹cym za ni¹ upad-
kiem poprzez utworzenie pol-
sko-czesko-s³owackiego konfe-
deracyjnego zwi¹zku, który za-
proponowali równie¿, w czasie
�miertelnego niebezpieczeñ-
stwa podczas drugiej wojny
�wiatowej, wielcy mê¿owie sta-
nu Bene� i Sikorski.

Nie zgadzamy siê, by sta-
n¹æ przeciwko swoim wschod-
nim i po³udniowym braciom.
Nie bêdziemy nikczemnymi
¿o³dakami pod obcym dowódz-
twem.

Naszym celem jest wspó³-
praca równoprawnych naro-
dów, przede wszystkim najbli¿-
szych nam zachodnios³owiañ-

skich narodów, pokój, sprawie-
dliwo�æ spo³eczna, prawdziwe
braterskie stosunki S³owian w
ludzkim spo³eczeñstwie.

Niechaj do tego przyczyni
siê równie¿ nasze zebranie.

Przewodnicz¹cy
Miêdzynarodowego
Komitetu S³owiañskiego
Dr Jan Mináø

Szanowni Przyjaciele, drodzy Bracia S³owianie!

Referat na miêdzynarodow¹ konferencjê
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy mo¿liwo�ci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
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Szczecin umiera na na-
szych oczach. Bezrobocie,
bieda, marazm. Upad³y ju¿
niemal wszystkie wiêksze
zak³ady pracy w tym Szcze-
ciñska Stocznia i ESPEBE-
PE. A jeszcze do niedawna
funkcjonowa³ w Szczecinie

dobrze rozwiniêty przemys³
stoczniowy, metalowy, elek-
troniczny i rolno-spo¿ywczy.
Kwit³a polska kultura.

Charakterystyczne, ¿e
przez ostatnie 12 lat nie po-
wsta³ w Szczecinie ¿aden za-
k³ad produkcyjny. Wznosi
siê natomiast hipermarkety
i to w �rodku miasta, które
niszcz¹ polskie sklepy, pol-
ski handel. Zamykano bi-
blioteki i ksiêgarnie. Nie
wspierano wydawnictw lite-
rackich i szczeciñskich, pol-
skich pisarzy. Znajdowa³y
siê natomiast pieni¹dze na
krzewienie literatury pro-
niemieckiej. Znajdowali siê
hojni sponsorzy zafascyno-
wani �zauroczeni� niemiec-
k¹ przesz³o�ci¹ Szczecina.
Przyk³adowo mo¿na tu wy-
mieniæ powie�æ znanego
szczeciñskiego pisarza, któ-
ry w swej ksi¹¿ce �Eine kle-
ine� z rozrzewnieniem wspo-
mina Niemców, którzy w
1945 roku musieli opu�ciæ
Szczecin. W swej wcze�niej-

szej ksi¹¿ce p.t. �Cukierni-
ca Pani Kirsch� jest �ol�nio-
ny piêknem starych przed-
miotów�, niemieckimi pocz-
tówkami, za�niedzia³¹ ³y-
¿eczk¹ do herbaty!�. Dowia-
dujemy siê, ¿e dawna �Adolf
Hitler Strasse� to obecna
ulica �Pokoju�, �Fredrich
Karl Strasse� - ul. Marsza³-
ka Pi³sudskiego, Bechorden
Pommerschen Provinz - sie-
dziba w³adz Prowincji Po-
morskiej - dzi� Urz¹d Woje-
wódzki, a Wa³y Chrobrego to
�Hakenterrasse�.

Lansuje siê w Szczecinie
kontrowersyjny pogl¹d, ¿e
Polacy s¹ tu  intruzami, ¿e
historia, przesz³o�æ - mury
domów, w których mieszka-
my, ulice, parki, place mó-
wi¹ o niemiecko�ci Szczeci-
na� Szczeciñskie gazety roz-
pisuj¹ siê o urokach przed-
wojennego �Stettina� s³yn¹-
cego z zieleni, czysto�ci, do-
brze utrzymanych secesyj-
nych kamienic i �uroczych
kawiarenek nad Odr¹.

Ostatnio w prasie szczeciñ-
skiej g³o�no i z zachwytem
nad �now¹ ksi¹¿k¹ o Szcze-
cinie� pod kontrowersyjnym

tytu³em �Moje Miasto Szcze-
cin�. (Pod takim samym ty-
tu³em, wcze�niej, w 1996 r.
Wydawnictwo Promocyjne
�Albatros� wyda³o swoj¹
ksi¹¿kê - album  o Szczeci-
nie z du¿ymi akcentami

Chocia¿ wydaje siê, ¿e wie-
le spraw zosta³o ju¿ zdecy-
dowanych bez nas, jednak
pozostaje mo¿liwo�æ we-
wnêtrznego wyboru. Rejon
�rodkowoeuropejski, w któ-
rym ¿yje razem 55 milionów
Polaków, S³owaków, Cze-
chów i Serbów £u¿yckich,
le¿y na pograniczu zachod-
niego i s³owiañskiego �wia-
ta. Zawsze ma mo¿liwo�æ
dokonania wyboru i zawsze
ma szansê zachowania swo-
jej istoty.

Gdy popatrzymy na dzi-
siejsz¹ sytuacjê �rodkowo-
europejskich S³owian, widzi-
my ró¿nokolorowy obraz.
Serbowie £u¿yccy po³¹czeni
z Niemcami dostali  siê
wbrew swej woli do Unii Eu-
ropejskiej i NATO. Republi-
ka Czeska i Polska s¹ cz³on-
kami NATO, a ich politycz-
ne reprezentacje robi¹
wszystko w tym celu, aby
wst¹piæ równie¿ do Unii
Europejskiej. S³owacja nie
jest cz³onkiem NATO, ale
te¿ otrzyma³a zaproszenie
na niedawnym szczycie w
Pradze. Pod wzglêdem go-

spodarczym wiêkszo�æ prze-
mys³u, handlu i us³ug ban-
kowych w tych krajach jest
ju¿ w rêkach zachodniego
miêdzynarodowego kapita-
³u, a nadnarodowe spó³ki
opanowa³y równie¿ �rodko-

woeuropejski rynek masme-
diów. Wydaje siê, ¿e ju¿ nie-
wiele brakuje, aby S³owian
�rodkowoeuropejskich przy-
kry³a gêsta pow³oka czego�,
co mo¿na nazwaæ zachodni¹
liberaln¹ cywilizacj¹.

Ale jacy jeste�my we-
wnêtrznie? Co jest nasz¹
istot¹? Jaka jest ró¿nica

miêdzy materialnym, a du-
chowym wyborem? To w³a-
�nie nasze narody prze¿y³y
ju¿ wiêkszo�æ tak zwanych
cywilizacyjnych misji z za-
chodu, a nale¿y powiedzieæ,
¿e na domiar by³y one za-

wsze po³¹czone z wojn¹. To
w³a�nie nasze narody prze-
¿y³y strapienia wynarada-
wiania i  zw¹tpienia we
wszystko co s³owiañskie. To
w³a�nie nasze narody prze-
¿y³y tylko przez ostatnie stu-
lecie w sumie piêæ ró¿nych
przeciwstawnych re¿imów.
Musimy wyci¹gn¹æ dla siebie

naukê z tej historii. Nie wol-
no udawaæ, ¿e przesz³o�æ nie
jest z³¹czona z przysz³o�ci¹.
Nie wolno podcinaæ w³asnych
korzeni, poniewa¿ tylko dziê-
ki nim przetrwali�my.

Przysz³o�æ mo¿e byæ za-
skakuj¹ca, poniewa¿ w rejo-
nie �rodkowoeuropejskim za
du¿o ju¿ wydarzy³o siê rzeczy,
które mia³y trwaæ wiecznie,
a wytrzyma³y tylko kilka lat.
Bez wzglêdu na to jak w naj-
bli¿szym czasie rozwin¹ siê
sprawy miêdzynarodowe, dla
nas istotne bêdzie spojrzenie
do �rodka. Tam znajdziemy
warto�ci, które ju¿ od tysi¹c-
leci okre�laj¹ los s³owiañskie-
go �wiata. Tam uka¿e siê
nam si³a wiary, trwa³o�æ ro-
dziny i zakotwiczenie w na-
rodzie. Tam zobaczymy, w
czym tkwi ¿ywotna si³a s³o-
wiañskiego spo³eczeñstwa.

Aby�my jednak te sprawy
ujrzeli, musimy znów wza-
jemnie siê poznaæ. Cztery naj-
bli¿sze narody s³owiañskie:
Polacy, S³owacy, Czesi, £u¿yc-
cy Serbowie, to ludzie maj¹-
cy wspóln¹ przesz³o�æ, podob-
n¹ wspó³czesn¹ sytuacjê i mó-

wi¹cy w dodatku jednako-
wym jêzykiem. Rozumiemy
siê i uzupe³niamy siê. Gdy
wspólnie bêdziemy poszuki-
waæ rzeczy trwa³ych i nie po-
zwolimy siê o�lepiæ jaskra-
wym blaskiem chwilowych
interesów, gdy bêdziemy
wspólnie definiowaæ w³asn¹
kulturê i �wiat duchowy, gdy
potrafimy pod�wiadom¹
przyja�ñ zamieniæ na �wiado-
me wiêzy, wtedy mamy szan-
sê. Europa �rodkowa by³a
miejscem narodzin S³o-
wiañszczyzny i mo¿e staæ siê
równie¿ miejscem jej odrodze-
nia.

Jeste�my S³owacj¹, niesie-
my s³owo. To jest nasza mi-
sja i nasze jedyne bogactwo.
Jeste�my po³¹czeni niewi-
dzialnymi duchowymi wiêza-
mi. Gdy przebrzmi¹ nawa³ni-
ce dzisiejszego �wiata, mo¿e-
my stworzyæ w³asny kr¹g cy-
wilizacyjny na fundamencie
idei wiary, rodziny i narodu.
Jego formy mog¹ byæ wielo-
rakie, ale j¹drem jest ducho-
wo-kulturalna przyja�ñ s³o-
wiañskich narodów. Musimy
jednak sami chcieæ. Na tym
polega nasz wewnêtrzny wy-
bór. Gdy stworzymy s³owiañ-
sk¹ cywilizacjê najpierw w
sercach i my�lach, to potem,
prêdzej czy pó�niej, pojawi
siê ona równie¿ na Ziemi.

Cz³onek S³owackiego
Komitetu S³owiañskiego
Maro� Puchovský,
Bratys³awa

 Tutaj mój port,tu s³oñce mam
na czole

i dom,i sad,i kota- nie do wiary!

Natalia na werandzie. Kira w
szkole!

A babci wchodz¹ sny pod
okulary.

Nad klombem ptaka cieñ
przefrun¹³ modry.

Grzmi w rêkopisie moim
epopeja.

Dobrze mi tu i wieje wiatr od
Odry,

odurzaj¹cy i zwyciêski jak
nadzieja.

(�Szczecin� -Konstanty Ildefons
Ga³czyñski)

Szczecin potrzebuje pomocy
Dokoñczenie na stronie 7

Polacy, S³owacy, Czesi i Serbowie £u¿yccy
� czas na wewnêtrzny wybór
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polskiej historii tego mia-
sta.)

Warto w tym miejscu
podkre�liæ, o czym w Polsce
panuje zadziwiaj¹ce milcze-
nie, ¿e Niemcy, które wiod¹
rej w Unii Europejskiej, ni-

gdy nie wyrzek³y siê pol-
skich Ziem Odzyskanych w
tym Szczecina. �wiadczy o
 tym zapis art. 116 konsty-
tucji niemieckiej mówi¹cy o
istnieniu pañstwa niemiec-
kiego w granicach z 1937
roku.

Szczecin ¿yje w cieniu
wielkiego Berlina, metropo-
lii potê¿nych Zjednoczonych
Niemiec,  hegemona Unii
Europejskiej. Do Warszawy
jest daleko, 400 kilometrów
w linii prostej a do Berlina
blisko - oko³o 150 km., szyb-
k¹, dobrze utrzyman¹ auto-
strad¹.

Coraz wiêcej niemieckich
wycieczek w Szczecinie.
Mieszkañcy wyczuwaj¹ nie-
mieckie zagro¿enie ekono-
miczne i kulturowe. Mówi
siê o tym, ¿e w niedalekiej
przysz³o�ci Szczecin stanie
siê rekreacyjnym zapleczem
wielomilionowego, bogatego
Berlina. Mog¹ tu wróciæ po-
tomkowie niemieckich ucie-
kinierów przed Armi¹ Czer-
won¹ i wysiedlonych i wte-
dy siêgn¹æ po domy, w któ-
rych mieszkamy i grunty,
które przewa¿nie s¹ w³a-
sno�ci¹ gminy (ustawy sej-
mowe z 1997 i 2001 r. - nie
rozwi¹za³y do koñca proble-
mu uw³aszczenia Polaków
na Ziemiach Odzyskanych).

Niemcy próbuj¹ wytwo-
rzyæ w Polakach pewien
kompleks i poczucie winy
zwi¹zane z naszymi Ziemia-
mi Pó³nocnymi i Zachodni-
mi. Wmawia siê nam, ¿e
ziemie te by³y przez ostat-
nie 700 lat czysto niemiec-

kie i to co sta³o siê w 1945
roku, wysiedlenie pozosta-
³ych jeszcze na nich Niem-
ców przez przy³¹czenie ich
do Polski �by³o z humani-
stycznych i chrze�cijañ-
skich wzglêdów niesprawie-
dliwo�ci¹. Stalinowsk¹
przemoc¹, czy te¿ realizacj¹

ultranacjonalistycznych,
nieuzasadnionych roszczeñ
Polski�.

Tymczasem w 1945 roku,
Naród Polski wywalczy³ so-
bie powrót do dawnych pol-
skich ziem piastowskich i
jagielloñskich. Dosz³o do
zjednoczenia w granicach
Polski ca³ego niemal dorze-
cza Odry. Nast¹pi³ powrót
Polski do �Gniazda Or³a
Bia³ego�.

Na Zje�dzie Onomastycz-
nym w Szczecinie we wrze-
�niu 1945 r. profesor Stani-
s³aw Kozierowski w swym
piêknym przemówieniu po-
wiedzia³ m.in., ¿e �Przez 9
wieków czeka³ naród polski
na dzisiejsze czasy, w któ-
rych znów stopa jego stanê-
³a na polskiej ziemi w gro-
dzie Szczecinie. Tu Mieszka
naszego, brat Zdziebor w
krwawych zapasach pod Ce-
dyni¹ straci³ ¿ycie, tu dru-
gi Piastowiec Ziemomys³
dzier¿y³ ber³o w XI wieku
....
Potem, jak wiadomo Bole-
s³aw Krzywousty zajmowa³
siê kwesti¹ Pomorza. Usi³o-
wa³ zjednoczyæ je z Macie-
rz¹. �Niezgoda wspó³braci
lechickich zdecydowa³a, ¿e
od szczepu polañskiego
szczep pomorski odpad³ ...
zaton¹³ w morzu germañ-
skim, przepad³ dla cywiliza-
cji polskiej�.

W Szczecinie przez kilka
dziesi¹tek lat rz¹dzili Szwe-
dzi, potem by³ krótki okres
francuski. O niemieckim
panowaniu w Szczecinie

mo¿na mówiæ dopiero po
1720 roku.

W³adze poprzedniej III-
ciej  Kadencji, maj¹ce na
wzglêdzie przede wszyst-
kim w³asne prywatne inte-
resy i �przysz³o�æ� w  Unii
Europejskiej, która oczywi-
�cie, na wschód od Berlina
mo¿e byæ tylko niemiecka,
poczyni³y znacz¹ce gesty m.
in. nadaj¹c imiê Hermana
Hakena i Fiedricha Acker-
mana niemieckich nadbur-
mistrzów �Stettina� naj-
wiêkszemu rondu i skwero-
wi naszego miasta. By³y
prezydent Szczecina, który
przegra³ w II-giej  turze wy-
bory, kilka miesiêcy temu za
pieni¹dze podatników, usta-
wi³ w centrum miasta, kosz-
tem oko³o 2,5 miliona  z³o-
tych, pomnik w³oskiego
kondotiera, ³upie¿cy Ape-
nin, najemnika s³u¿¹cego
za pieni¹dze obcej sprawie
- Bartolomea Col1eoniego.
Ma to swój wyraz �wiadcz¹-
cy o filozofii polityki gospo-
darczo-spo³ecznej uprawia-
nej dotychczas w Szczecinie.
Jest ju¿ najwy¿szy czas na
zmianê  miejskiej i woje-
wódzkiej polityki. Umizgi
do Niemców nie przynios³y

pok³adanych nadziei. Niem-
cy nie chc¹ inwestowaæ w
Szczecinie. Czekaj¹ a¿ zu-
pe³nie upadnie tu polska go-
spodarka. Tutaj maj¹ byæ
tereny rekreacyjne,  dla
Berliñczyków. Jeszcze
Szczecin ma wiele wspólne-
go z Warszaw¹. Ale po
ewentualnej akcesji z UE
Warszawa nie zdo³a obroniæ
Szczecina przed  Berlinem.

Dokoñczenie ze strony 6

Szczecin potrzebuje pomocy
Szczecinowi, a tym samym
ca³emu Pomorzu Zachod-
niemu grozi  regermaniza-
cja w bardzo szybkim tem-
pie. Zatem Polski Szczecin
musi  przede wszystkim
broniæ siê sam. Ocaleje tyl-
ko wówczas, gdy stanie siê
wielk¹, milionow¹ metropo-
li¹ na Pomorzu Zachodnim
z wieloma doskona³ymi  pol-
skimi uczelniami, teatrami,
bibliotekami, muzeami  i
bogatym polskim ¿yciem
kulturalnym. Szczecin musi
staæ siê miastem skupiaj¹-
cym wybitne  polskie jed-
nostki  ze �wiata  literatu-
ry, sztuki, polityki, nauki,
kultury ....

Trzeba odbudowaæ prze-
mys³, rozwin¹æ us³ugi, han-
del, turystykê. O¿ywiæ port,
stocznie ... W tym dziele po-
trzebna jest pomoc Warsza-
wy, pomoc ca³ej Polski. Ca³a
Polska winna zainwestowaæ
w Polski Szczecin pozosta-
wiony dotychczas raczej bez
konkretnego wsparcia Ma-
cierzy.

Trzeba zrobiæ wszystko,
aby Szczecin nie by³ uto¿sa-
miany z Hakenami, Acker-
manami czy w³oskim kon-
dotierem Colleonim a z

wielkimi pionierami, któ-
rzy przesz³o pó³ wieku temu
na zgliszczach w 60% wybu-
rzonego miasta alianckimi
bombami, na cmentarzysku
s³owiañskim zaczêli tu bu-
dowaæ nowe ¿ycie: Francisz-
kiem Gilem - reportarzyst¹,
utalentowanym wizjonerem
Szczecina, Eugeniuszem
Paukszt¹ - wybitnym dzia-
³aczem Polskiego Zwi¹zku

Zachodniego, pisarzem- Ja-
nem Papug¹, dziennika-
rzem -Tadeuszem Kraszew-
skim, artyst¹ -plastykiem -
Janem Powidzkim, rze�bia-
rzem S³awomirem Lewiñ-
skim, genera³em Mieczys³a-
wem Borut¹-Spechowiczem,
Legionist¹, dowódc¹ V-tej
�Kresowej�  DP w II-gim
Korpusie gen. W³adys³awa

Andersa, przez kilkana�cie
lat rolnikiem i ogrodnikiem
w Szczecinie - Skolwinie, z
majorem, dowódc¹ I-go ba-
onu �Las� 74 pp Armii Kra-
jowej mgr in¿. Mieczys³a-
wem Tarchalskim �Marci-
nem�, którego imiê nosi
Szko³a Podstawowa Nr 49
w Szczecinie , P i o t r e m
Zaremb¹ Pierwszym Prezy-
dentem znów polskiego

Szczecina i z wieloma  in-
nymi Polakami zakochany-
mi  w Szczecinie.

A wiêc we�my siê Roda-
cy do wielkiego dzie³a odno-
wy i budowy Szczecina, aby-
�my wszyscy chwycili
�wiatr od Odry, odurzaj¹cy
i zwyciêski jak nadzieja�.

Waldemar Ga³uszko
Szczecin

Bogus³aw X i Anna Jagiellon-
ka - orêdownicy zwi¹zków

Pomorza z Polsk¹
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Telewizja polska w dniu
9 stycznia br. przez przypa-
dek chyba ujawni³a skrajnie
tragiczn¹ sytuacjê ponad
sze�ciuset bezrobotnych,
bezdomnych i g³oduj¹cych
Polaków, ¿yj¹cych z gdañ-
skiego wysypiska �mieci, je-
dz¹cych resztki znajdywanej
tam ¿ywno�ci. Tym nêdza-
rzom kiedy� najpierw ode-
brano pracê, potem miesz-
kanie, a teraz odbiera siê im
wysypisko �mieci,  bêd¹ce
ich jedynym miejscem utrzy-
mania. Zostali oni z niego
brutalnie usuniêci si³¹ przez
faszyzuj¹c¹ w³adzê samo-

rz¹dow¹ pos³uguj¹c¹ siê po-
licj¹. Polaków tych skazano
na �mieræ g³odow¹, eksmitu-
j¹c ich z miejsca daj¹cego im
szanse przetrwania.

�Dobrze�, ¿e g³oduj¹cy
nêdzarze na wysypiskach
�mieci w ca³ej Polsce to sami
Polacy i nie ma w�ród nich
ani jednego przedstawiciela
mniejszo�ci narodowych. Bo
gdyby � nie daj Bo¿e � zna-
laz³ siê na wysypisku g³odu-
j¹cy obywatel polski narodo-
wo�ci niemieckiej czy ¿y-
dowskiej, to ju¿ Unia Euro-
pejska oskar¿y³aby Polskê o
prze�ladowania etniczne i
nieprzestrzeganie praw
cz³owieka. A Polacy? Jest ich
w Polsce najwiêcej, a Unia
Europejska spodziewa siê
znacznego zmniejszenia
liczby Polaków. Mog¹ wiêc
umieraæ z g³odu, z zimna �
jak chc¹, bo w Polsce ludzie
s¹ wolni i maj¹ wolno�æ wy-
boru.

Ta tragiczna sytuacja
znacznie siê poprawi po
wej�ciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Wtedy wysypi-
ska �mieci bêd¹ dostêpne
dla Polaków we wszystkich
Pañstwach Unii Europej-
skiej bez okresu przej�cio-
wego.

G³oduj¹ nie tylko Pola-
cy ¿yj¹cy na wysypiskach
�mieci. G³oduj¹ byli pra-
cownicy PGR-ów, g³oduj¹
pracownicy wielu zak³adów
przemys³owych, g³oduj¹ le-
karze i pielêgniarki nie
otrzymuj¹cy od kilku mie-
siêcy zarobków. Zagro¿eni

s¹ chorzy, bowiem coraz
wiêcej szpitali nie ma pie-
niêdzy na skutek ograni-
czeñ finansowych na s³u¿-
bê zdrowia, narzucanych
nam przez Uniê Europej-
sk¹. Nie leczeni chorzy
bêd¹ szybciej umieraæ, co
jest korzystne dla Unii Eu-
ropejskiej planuj¹cej po-
mniejszenie naszego Naro-
du.

I w takiej w³a�nie sytu-
acji minister zdrowia kupi³
sobie 3 luksusowe samocho-
dy za ponad milion z³. Za-
pytany przez telewizyjnego
reportera dlaczego to zro-
bi³, odpowiedzia³, ¿e wcho-
dzimy do Unii Europejskiej
i w zwi¹zku z tym nasze mi-
nisterstwa musz¹ byæ na
odpowiednim poziomie. Po-
my�leæ, ¿e tak bezczelnie
usprawiedliwia swoj¹ kary-
godn¹ rozrzutno�æ minister
SLD � partii, która obiecy-

wa³a poprawê warunków ¿y-
ciowych ludzi pracy!

Mo¿na by siê zastanawiaæ,
czy minister zdrowia jest
bardziej g³upi czy bardziej
bezczelny, publicznie po-
twierdzaj¹c, ¿e w³adza wyko-
rzystuje wchodzenie do Unii
Europejskiej dla coraz wiêk-
szego bogacenia siê i coraz
wiêkszego okradania Naro-
du.

W tym czarnym dla tele-
wizji polskiej dniu 9 stycznia,
na spotkaniu pani Czajkow-
skiej ze wszystkimi premie-
rami od 1989 roku mo¿na siê
by³o dowiedzieæ, ¿e przekony-

wanie Polaków do Unii Eu-
ropejskiej napotyka jednak
na trudno�ci. W zwi¹zku z
tym, premierzy radzili mówiæ
mocniej o korzy�ciach
zw³aszcza takich, ¿e po wej-
�ciu do Unii Europejskiej bê-
dzie w Polsce czyste powie-
trze i czysta woda i to powin-
no przekonaæ Polaków do g³o-
sowania w referendum za in-
tegracj¹. My dodamy, ¿e po
wej�ciu do Unii Europejskiej
w Polsce bêdzie lepsza pogo-
da i s³oñce �wieciæ bêdzie
mocniej. Na wspomnianym
spotkaniu dla widzów by³a
równie¿ pouczaj¹ca próba za-
krzyczenia Jana Olszewskie-
go przez pozosta³ych premie-
rów i zabrania mu g³osu
przez dziennikarkê, gdy
wspomnia³ o niemieckich
roszczeniach do w³asno�ci na
Ziemiach Odzyskanych.

To nie wszystkie telewi-
zyjne rewelacje. By³a jeszcze
w tym dniu taka wiadomo�æ.

Unia Europejska zezwoli
Polsce inwestowaæ z bud¿e-
tu Pañstwa w swoje w³asne
pañstwowe huty, pod wa-
runkiem zmniejszenia ich
produkcji o kolejne 15% i
zwolnienia z pracy 25 tysiê-
cy hutników. W obliczu ta-
kiego kolonialnego dyktatu
Unii Europejskiej wobec
Polski, na kpiny zakrawa
telewizyjna propaganda, ¿e
jeste�my Pañstwem w pe³ni

suwerennym. Polska jest
pod czê�ciow¹ okupacja Unii
Europejskiej i gdyby�my siê
z ni¹ zintegrowali, by³oby
jeszcze gorzej.

Dlatego Unii Europej-
skiej trzeba unikaæ jak za-
razy, jak wielkiego niebez-
pieczeñstwa gro¿¹cego Pol-
sce.

Les³aw Wosik

Zgroza ze srebrnego ekranu

Wolne domy (rudery) dla wolnych ludzi - wolnych jak Wolny Najmita" M. Konopnickiej


