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Z Narodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Stoj¹ przed nami obecnie
cztery najwa¿niejsze zadania.
Zadaniem najpilniejszym
jest przeciwstawienie siê
agresji USA na Irak. U jej
pod³o¿a stoi globalistyczna
polityka prezydenta Busha
i jego rz¹du, zmierzaj¹ca do
opanowania irackich z³ó¿
ropy naftowej oraz dominacji w tym regionie i w ogóle
na wiecie. K³amliwa propaganda amerykañska przedstawia planowan¹ agresjê
jako interwencjê konieczn¹
dla obrony ludzkoci, rzekomo zagro¿onej przez Irak
posiadaj¹cy broñ masowej
zag³ady. Tymczasem inspek-
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torzy ONZ jej nie znaleli, a
ta rzekomo zagro¿ona przez
Irak ludzkoæ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci protestuje
przeciwko tej wojnie. Zatem
nieuzasadnione i niemoralne jest jej poparcie przez jednego prezydenta i kilkunastu premierów Pañstw europejskich, w których oko³o
80% obywateli sprzeciwia
siê temu. Przykro nam, ¿e
wród tej wojowniczej jedenastki znalaz³ siê polski premier.
Zadaniem równie pilnym,
a dla Polski najwa¿niejszym, jest przekonanie Po-

Przetargowisko czyli F-16 dla Polski: gorszy i dro¿szy
27 grudnia rz¹d rozstrzygn¹³ przetarg na zakup samolotu wielozadaniowego. Zwyciêzc¹ zosta³a megakorporacja
Lockheed Martin, oferuj¹ca F-16 C  block 50+.
Oferty samolotów Mirage
2000 - 5 mk.II  korporacji Dassault Aviation
oraz J-39C Gripen  grupy
Gripen International nale¿¹cej do korporacji
SAAB/ British Aerospace

uznano za mniej korzystne. Decyzja ta nie wywo³a³a zdziwienia ze wzglêdu na naciski polityczne.
Ich symptomami by³o fawo ryz owanie w c i¹gu
ostatnich lat F-16 przez
polskich polityków i media. Pomoc¹ w podjêciu
jedynej s³usznej decyzji
by³y tegoroczne wizyty A.
Kwaniewskiego i L. Millera w Waszyngtonie. Wiceminister gospodarki A.

Szarawarski (szef komitetu offsetowego) ju¿ w
niespe³na dwie godziny
po otrzymaniu wszystkich licz¹cych po kilka
tysiêcy
stron
ofert
orzek³, ¿e najszersz¹
ofertê przedstawili Amerykanie.
Temat modernizacji si³
lotniczych nie jest w pañst w a c h
b y ³eg o
b loku
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Przeciwstawiamy siê
agresji na Irak
Polska Wspólnota Narodowa i Polski Komitet S³owiañski oraz liczni sympatycy polskiej idei narodowej
i s³owiañskiej wyra¿aj¹
sprzeciw wobec planowanej
przez USA agresji na Irak.
Jej przyczyn¹ jest globalis t y c z na polityk a w³ a d z
USA, zmierzaj¹ca do opanowania irackich z³ó¿ ropy
naftowej oraz dominacji w
regionie i wiecie.

Tej prawdziwej przyczyny
agresji nie jest w stanie
ukryæ k³amliwa propaganda
w³adz USA, jakoby Irak zagra¿a³ wiatu przez posiadanie i gotowoæ ofensywnego u¿ycia broni masowej zag³ady. Jest to tylko pretekst,
maj¹cy uzasadniæ i usprawiedliwiæ bezprawn¹ agresjê amerykañsk¹.

Dokoñczenie na stronie 2

Zarz¹d Naczelny Polskiej Wspólnoty Narodowej i Redakcja Wspólnoty z g³êbokim ¿alem zawiadamiaj¹, ¿e
w dniu 10 lutego 2003 roku zmar³ nagle Sêdzia Mieczys³aw Bareja  Przewodnicz¹cy Wydzia³u Ubezpieczeñ
Spo³ecznych S¹du Apelacyjnego w Warszawie, oddany
przyjaciel idei Polskiej Wspólnoty Narodowej, wielki patriota polski i dzia³acz narodowy, zas³u¿ony dla mieszkañców Stolicy, pamiêtany jako Prezydent Warszawy w
1994
roku.
Niechaj jego zawodowa, spo³eczna i polityczna dzia³alnoæ bêdzie przyk³adem dla m³odego pokolenia Polaków.
Czeæ Jego Pamiêci.
Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

J-39C Gripen - szwedzki samolot wielozadaniowy

ELIMINUJ¥C ZERA WYGRAMY POLSKÊ
Okres rz¹dów koalicji
SLD -UP- PSL, zapatrzonej
w partykularne interesy i
poch³oniêtej w³asnymi wewnêtrznymi gierkami i rozgrywkami, zamiast obiecywanej poprawy przyniós³
stagnacjê.
Widoczny go³ym okiem
spadek dynamiki w kontynuowaniu reform, rozpoczêty przecie¿ doæ dawno, bo
jeszcze na pocz¹tku transformacji ustrojowej, jest niepokoj¹cy. To co zrobiono, jest

w wiêkszoci pomys³ami
nietrafnymi, je¿eli nie powiedzieæ dosadniej g³upimi. Wystarczy przypomnieæ w tym miejscu knota
legislacyjnego w sprawie
abolicji podatkowej, prywat y z a c j ê Wa r sza w skieg o
S T O E N U , lob b y st y c zn¹
ustawê o biopaliwach, wnerwiaj¹cy wszystkich u¿ytkowników dróg projekt ustawy o winietach, czy idiotyczne wrêcz pomys³y zastêpowania Kas Chorych inn¹ ich

namiastk¹ pod patetyczn¹
nazw¹ Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zrzucenie jednego czy
drugiego nieudacznika z ministerialnego sto³ka sprawy
nie za³atwia. Jestemy tym
wszystkim nie tylko totalnie
sko³owani, ale nie ¿yje nam
siê wcale dostatniej.
Polska te¿ nie ronie w
si³ê, raczej odwrotnie, a jak
powszechnie wiadomo s³aboæ przyci¹ga zagro¿enia.
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Z NArodowej trybuny...
Boles³aw Tejkowski
Dokoñczenie ze strony 1
laków do g³osowania w referendum przeciw integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Polacy
wiedz¹, ¿e Unia Europejska
ju¿ okrad³a Polskê, przyw³aszczaj¹c wiêkszoæ przemys³u, handlu i banków
oraz spor¹ iloæ ziemi. Unia
Europejska zmniejszy³a te¿
polsk¹ produkcjê o po³owê,
traktuj¹c nas jako rynek
zbytu swoich towarów. W
ten sposób mamy 7-milionowe bezrobocie i 600-tysiêczn¹ bezdomnoæ oraz biedê
odczuwan¹ przez wiêkszoæ
Polaków. Ale Polacy musz¹
tak¿e wiedzieæ, ¿e celem
Unii Europejskiej, sk³adaj¹cej siê z by³ych Pañstw kolonialnych i faszystowskich
oraz zdominowanej przez
Niemcy, jest zabranie naszych Ziem Zachodnich i
narzucenie nam globalizmu.
Jest to system, w którym
kilka wybranych Pañstw i

sowania w referendum za
Uni¹, a po integracji doprowadziæ do ich bankructwa i
wykupu przez obcokrajowców. Natomiast dla pozosta³ych 350 tysiêcy lepszych
gospodarstw dop³aty maj¹
wynosiæ 40%, co te¿ nic nie
da, bo polscy rolnicy nie
sprzedadz¹ swojej ¿ywnoci
2 razy dro¿szej od unijnej,
zalewaj¹cej Polskê i bêd¹
zmuszeni sprzedawaæ sw¹
ziemiê czekaj¹cym na to
N i em com i H ol e n d r o m.
Rz¹d polski obiecuje tym
lepszym gospodarstwom dodatkowe 15% dop³at z bud¿etu Pañstwa, ale jest to
obiecanka maj¹ca zachêciæ
rolników do g³osowania w
referendum za integracj¹ z
Uni¹. Zagro¿enie to czuj¹
rolnicy, którzy 3 lutego br.
na wielkopolskich drogach
rozpoczêli protesty przeciwko narzucaniu im przez
Uniê Europejsk¹ niszcz¹-

Naszym trzecim zadaniem jest przygotowanie warunków do wy³onienia w
Polsce nowej w³adzy o polskiej orientacji narodowej,
niepodleg³ociowej i socjalnej, dla której celem bêdzie
Polska i jej obywatele, a nie
Unia Europejska. W³adza
taka ma szanse powstania
po g³êbokim kryzysie Pañstwa i w³adzy, jaki nast¹pi
po odrzuceniu Unii Europejskiej. Pierwszym obowi¹zkiem nowej w³adzy bêdzie
zabezpieczenie nie wyprzedanego maj¹tku narodowego i uruchomienie procesu
odzyskiwania maj¹tku wyprzedanego, zwiêkszanie
produkcji, zmniejszanie bezrobocia, szukanie zagranicznych rynków zbytu. Za-

mkniêcie siê na Uniê Europejsk¹ da natychmiastowe
efekty znacz¹cego przyrostu
dochodu narodowego i dobrobytu obywateli. Przestaniemy bowiem byæ okradani i zmuszani do ci¹g³ego
wyprzedawania gospodarki
i zmniejszania produkcji. Po
uporz¹dkowaniu spraw wewnêtrznych, Polska otworzy
siê ale przede wszystkim na
po³udniow¹ i wschodni¹
stronê.
Z tego przewidywanego
rozwoju sytuacji wy³ania siê
nasze czwarte zadanie 
tworzenie realnych przes³anek przymierza Polski z
Pañstwami S³owiañskimi.
Nawet lune zwi¹zki gospodarcze z Rosj¹  jej zapleczem surowcowym i techno-

logicznym oraz ch³onnym
rynkiem zbytu  rozwin¹
polsk¹ gospodarkê i zapewni¹ Polakom dobrobyt. Ka¿dy m¹dry o tym wie, ¿e kto
jest obecny na rosyjskim
rynku, ten jest bogaty. Dlatego Niemcy wypieraj¹ nas
z rynku rosyjskiego. Ale nie
tylko o rynek nam chodzi.
Jeli chcemy raz na zawsze
zabezpieczyæ siê przed niemieckim Drang nach Osten
i zaborczym globalizmem
Unii Europejskiej, powinnimy d¹¿yæ do powo³ania Federacji Polsko-Czesko-S³owackiej oraz Wspólnoty S³owiañskiej jako przymierza
wszystkich Pañstw S³owiañskich. Mo¿e to daæ Polsce
najwiêksze i najkorzystniejsze warunki rozwoju, najlepsze mo¿liwoci uzyskania
trwa³ego dobrobytu.
Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Przeciwstawiamy siê agresji na Irak
Dokoñczenie ze strony 1
wiatu, w tym równie¿
spo³eczeñstwu amerykañskiemu, zagra¿a w rzeczywistoci agresywna polityka
globalistyczna prezydenta
Busha i jego rz¹du, zmierzaj¹ca do wojny z Irakiem za
wszelk¹ cenê, niezale¿nie od
irackich realiów oraz wbrew
rezolucji ONZ i opinii wiatowej. Jest ona w oko³o 80%
przeciwna amerykañskiej
agresji, co dobitnie wyra¿aj¹ liczne manifestacje i sonda¿e opinii publicznej w wielu Pañstwach.
O b o w i ¹ z k i e m r z ¹ dó w
wszystkich Pañstw wiata
jest przeciwstawienie siê

agresji USA na Irak i d¹¿enie do pokojowego rozwi¹zywania wszelkich problemów.
Dlatego b³êdem i niegodziwoci¹ jest poparcie USA
w agresji na Irak, udzielone
przez kilkunastu premierów
Pañstw europejskich, w których 70% do 85% obywateli
sprzeciwia siê amerykañskiej agresji. Ci premierzy,
dzia³aj¹cy wbrew przyt³aczaj¹cej wiêkszoci swoich
obywateli, bior¹ na siebie
moraln¹ i prawn¹ odpowiedzialnoæ za skutki napaci
USA na Irak.
Polska Wspólnota Narodowa i Polski Komitet S³owiañski, zgodnie z opini¹

80% Polaków, apeluj¹ do
premiera rz¹du polskiego o
wycofanie swojego poparcia
udzielonego USA w planowanej agresji na Irak, apeluj¹ do w³adz amerykañskich o zaniechanie tej haniebnej agresji na suwerenn¹ Republikê Iraku, bêd¹c¹
prawowitym cz³onkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Polska Wspólnota
Narodowa
Polski Komitet
S³owiañski
Warszawa, 10 lutego 2003r.

Transparenty przed Fabryk¹ Kabli w O¿arowie

ich elit bogaci siê przez wyzysk innych Pañstw, a
zw³aszcza ludzi pracy. Polska i wszystkie Pañstwa s³owiañskie s¹ tymi wyzyskiwanymi. Dlatego wejcie
Polski do Unii Europejskiej
skoñczy³oby siê odebraniem
nam Ziem Zachodnich, przyw³aszczeniem przez obcych
kapitalistów ca³ej gospodarki i wiêkszoci polskiej ziemi. St¹d dop³aty dla 1,7 miliona gospodarstw rolnych
maj¹ wynosiæ tylko 25% dop³at obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej, aby nieufnych
rolników przekonaæ do g³o-

Numer 2 (43) Luty 2003 r.

cych warunków gospodarowania. Zostali za to po unijnemu czyli po faszystowsku
zaatakowani przez policjê.
Polacy w mundurach bij¹
Polaków, którzy ich ¿ywi¹.
Tymczasem Niemcy wci¹gaj¹ Polskê do Unii Europejskiej, a zarazem przewiduj¹ jej rozpad w ci¹gu oko³o 5
lat. Wtedy Polska wprawdzie odzyska³aby samodzielnoæ, ale ju¿ bez Ziem Zachodnich. Zatem odrzucenie
Unii Europejskiej uratuje
Polskê przed globalistycznym wyzyskiem i stratami
terytorialnymi.

Warszawa, 17.12.2002 demonstracja antywojenna

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Przetargowisko czyli F-16 dla Polski: gorszy i dro¿szy
Dokoñczenie ze strony 1
wschodniego odosobnion¹
spraw¹ Polski. Z tym samym problemem borykaj¹
siê Czesi, S³owacy, Ukraiñcy i Wêgrzy. Ukraina i S³owacja do chwili prowadzenia
polityki eurosceptycznej stawia³y na modernizacjê samolotów MiG29. Z kolei Czesi i Wêgrzy, którzy podobnie
jak my wpadli w objêcia
NATO, pierwotnie wybrali
Gripena. Co wiêcej w przypadku Czech, dosz³o przy
okazji do ujawnienia afer:
prób przekupienia czeskich
decydentów przez Amerykanów, a tak¿e nacisków politycznych ze strony USA.
Skutkiem czego przez kilkanacie miesiêcy wrza³o na linii Czechy  Stany Zjednoczone. W wyniku strat powodziowych Czesi zrezygnowali z zakupu nowoczesnego
samolotu bojowego.

Niemniej w telewizji publicznej jako cenê zakupu F-16 podano 3.5 miliarda USD. W rzeczywistoci wynosi ona 3.8 miliarda USD, a z odsetkami siêgnie 5.3 miliarda.
Dla porównania koñcowa cena zakupu Miragea
to ok. 5,8 miliarda USD,
a Gripena 4,6 miliarda.
Znaj¹c z kolei takie czynniki jak: rednie zu¿ycie paliwa, ¿ywotnoæ silników,
iloæ potrzebnych roboczogodzin na ka¿d¹ godzinê lotu
bojowego, czê st o t l i w o æ
awa ri i , m o¿n a w y l i c z y æ
koszty eksploatacyjne samolotu. Najbardziej ekonomiczny okazuje siê Gripen,
po nim F-16 i Mirage. Pe³ne
koszty (cena + eksploatacja)
jednego samolotu w milionach dolarów w ci¹gu 20 lat
s³u¿by wynosz¹: J-39 C Gripen 121 milionów USD, F16 C50+ 150 mln., Mirage

stosowanych analiz. Podparto siê tak¿e za³o¿eniami
przetargu, w myl czego na
ocenê wartoci bojowej mia³o przypadaæ: 50% - ocena
wartoci w walkach powietrznych (manewrowych i
na redni¹ odleg³oæ), 40% ocena wartoci wsparcia
wojsk l¹dowych (zadania
szturmowe i bombowe), 10%
- ocena mo¿liwoci misji rozpoznania. Jako optimum

mo¿liwoci bojowe dotycz¹ce wartoci samolotu w obronie powietrznej. W tej mierze najlepszy okazuje siê
Mirage, nastêpnie Gripen, a
na koñcu F-16. Dla Polski
idealnym samolotem by³aby
konstrukcja nadaj¹ca siê do
startów z lotnisk polowych
czy przygotowanych odcinków dróg. Zupe³nie do tego
nieprzydatne s¹ delikatne
F-16 jak i Mirage. Za to do-

W koñcu nastêpnym
czynnikiem jest offset
czyli rekompensata gospodarcza dla nabywcy
samolotu w postaci inwestycji lub wsparcia gospodarczego kraju kupuj¹cego samoloty. Jako, ¿e
pojêcie offsetu w ramach
sprzeda¿y sprzêtu wojskowego wprowadzono
stosunkowo niedawno
mo¿na podejrzewaæ, i¿
jego g³ównym walorem
jest próba uzale¿nienia
gospodarki kraju  nabywcy od kraju dostawcy. Tym samym do ca³ej
sprawy zwi¹zanej z offsetem nale¿y podchodziæ z

Za³o¿enia przetargu
Komisja rz¹dowa w Polsce za kryterium oceny ofert przyjê³a: koszty samolotu (waga 45%), wartoæ bojow¹ (40%),
ofertê offsetu (15%). Koñcowe zestawienie kosztu, wartoci bojowej i oceny offsetu w tabeli poni¿ej:
J-39C Gripen
Koszty
45 %
Wartoæ bojowa 40 %
Wartoæ offsetu 15 %
Ogó³em
100 %

Koszty
Do kosztów zwi¹zanych z nabyciem nowego
samolotu nale¿y zaliczyæ
sz ereg
czy n nik ó w.
Przede wszystkim cenê
samego samolotu + koszt
uzbrojenia + koszt wyposa¿enia + szkolenia pilotów (sumy te okrelano
na poziomie 3-4 miliardów dolarów) i inne. Niemniej jednak media nie
podawa³y kosztów oprocentowania tej sumy oraz
kosztów eksploatacji samolotów przez lata s³u¿by. Wbrew pozorom nie
s¹ to koszty marginalne.
Odsetki np. w ofercie
amerykañskiej stanowi¹
29 % podstawowej sumy
zakupu. Koszty eksploatacji samolotu w ci¹gu
jego 20- letn iej s³ u¿by
mog¹ siêgn¹æ do 100%
kos z t ów jeg o za k up u.

F-16C 50+ Mirage 2000-5 II
36.2 %
34.7 %
15%
85.9 %

35.1 %
37.3 %
10 %
82.4 %

2000-5 II 163 mln. i dla porównania MiG29/M2000 84
mln., Su-30 MKK 120 mln.
Jak widaæ wybrany przez
komisjê rz¹dow¹ F-16 nie
nale¿y do najtañszych. Jako
ciekawostkê mo¿na dodaæ,
¿e oferta producentów F16
naruszy³a jeden z punktów
warunków przetargu  dotycz¹cego gwarancji na samoloty. Wymagania polskie
mówi³y o dwuletniej gwarancji. Amerykanie na swój
samolot zapewnili 180 dniow¹ gwarancjê.

Wartoæ bojowa
To kolejny czynnik, który mia³ byæ brany pod ocenê. W tym przypadku ocena
jest najtrudniejsza, poniewa¿ istnieje wiele mo¿liwych wzorów i definicji, wobec których mo¿na wyliczaæ
wartoæ bojow¹. Przyjêto tu
kryterium ocen najbardziej
przystaj¹ce do najczêciej

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

"Reforma" naszej armii polega na zmianie jej charakteru z obronnego na ofensywny. Jest
to operacja bardzo kosztowna i nie przyniesie Polakom ¿adnych korzyci.

przyjêto liczbê 1000 punktów. Wartoæ bojow¹ oceniono nastêpuj¹co: J- 39C Gripen 690 pkt., F-16C 50+ 620
pkt., Mirage 2000-5 II 646
pkt., dla porównania wartoæ bojowa MiG29/M2000
444 pkt., SU-30 MKK 828
pkt.!

Inne aspekty
Wybór samolotu wielozadaniowego to nie tylko iloraz wartoci bojowej i kosztów. W tego rodzaju kontraktach nale¿y przegl¹daæ
oferty pod k¹tem szeregu
i n n y c h w a l o r ó w. P r z e d e
wszystkim nale¿y braæ pod
uwagê przydatnoæ danego
samolotu do wykonywania
zadañ w ramach przyjêtej
doktryny obronnej. Niestety nasz kraj posiada doktrynê opart¹ na za³o¿eniach
NATO, nie za tworzenia
skutecznego systemu obrony
kraju. Jednak wybór F-16
nie przystaje ani do doktryny obronnej kraju, ani tym
bardziej warunków geopolitycznych. Przyjmuj¹c w za³o¿eniach warunki geopolityczne Polski nale¿a³oby
wzi¹æ pod uwagê g³ównie

skonale pasuje Gripen realizuj¹cy takie zadania na terenie Szwecji.
W ocenie samolotów pominiêto tak¿e tak wa¿k¹
sprawê jak perspektywicznoæ konstrukcji. Mirage czy
F-16 to maszyny z 20-letni¹
histori¹. Zatem najbardziej
podatny na modernizacjê
jest Gripen. Mamieniem jest
mówienie, ¿e F-16 da nam
wiêksze mo¿liwoci w pozyskaniu amerykañskiego samolotu nowej generacji (tej
samej co Gripen)  JFS.
Nawet jeli po raz kolejny za
20 lat politycy zdecyduj¹ siê
na zakup samolotu amerykañskiego, to tym razem za
identyczn¹ cenê bêdziemy w
stanie zakupiæ parênacie
ma sz y n. W d okt r y nie
NATO-wskiej g³ówn¹ uwagê
skupia siê na mo¿liwoci
dokonywania uderzeñ z powietrza oraz zasiêgu samolotu. Du¿y zasiêg nie jest a¿
tak bardzo konieczny pañstwu wielkoci Polski ale
przydatny, jeli chce siê dokonywaæ terrorystycznych
uderzeñ globalnych, jakie
realizuj¹ USA wraz ze swymi sojusznikami z NATO.

du¿¹ rezerw¹. Offset staje siê w takim ujêciu pretekstem do wejcia szeregu korporacji zachodnich na rynek Polski.
Wi¹¿e siê z tym tak¿e dalsza prywatyzacja wybranych ga³êzi przemys³u.
Przyjmowanie oferty offsetowej jest zatem kolejnym uk³onem ze strony
polskich polityków. Wybieranie najkorzystniejszej oferty offsetowej kojarzy siê raczej z wyborem najmniejszego z³a.
Niemniej poszczególne
oferty offsetowe ró¿ni³y
siê od siebie w sposób
z nac z ¹c y. P r op oz yc ja
francuska zawiera³a najmniejszy udzia³ finansowy (dok³adne dane utajnione). Zawiera³a siê w
ofertach rozwoju przemys³u chemicznego (zapewne Michelin), zbrojeniowego, zamierzano
wdra¿aæ nowe technologie dotycz¹ce budowy
autostrad. Z ciekawszych
propozycji by³a chêæ zamówienia kontenerowców w polskich stocz-

Dokoñczenie na stronie 5
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ELIMINUJ¥C ZERA WYGRAMY POLSKÊ
Dokoñczenie ze strony 1
Spo³eczeñstwo polskie
wielokrotnie akceptowa³o
programy ró¿nych opcji politycznych, maj¹ce przynieæ
znacz¹c¹ poprawê poziomu
¿ycia.

ne na jego ¿ywym organimie, bez ¿adnego znieczulenia, ró¿ne reformy i pseudoreformy, których liczba by³a
znaczna, a te ostatnie przewy¿sza³y pierwsze.

nie maj¹tek narodowy przejedzono, albo te¿ w znacznym stopniu rozkradziono,
co potwierdzaj¹ ró¿norakie
afery od czasu do czasu
wstrz¹saj¹ce Rzeczpospolit¹.

Namiotu strajkuj¹cych pracowników Fabryki Kabli w O¿arowie, styczeñ 2003

Godzi³o siê na program
wyrzeczeñ, rezygnacjê w
znacznym stopniu z opiekuñczej roli Pañstwa, a tak¿e inne powiêcenia. Wytrzymywa³o przeprowadza-

Lawinowo wzrasta bezrobocie i jak dot¹d nic m¹drego, ani z lewej, ani z prawej
strony sceny politycznej, aby
temu zaradziæ, nie wymylono. Wyprzedawany bezmyl-

Skutkuje to zamykaniem
szpitali, szkó³, kopalñ, hut,
a tak¿e ograniczeniem nak³adów na naukê i technikê,
co grozi zmniejszeniem liczby ludzi wykszta³conych.

Z listu do redakcji ....

Uwagi do tekstu o 1863 roku
z poprzedniego wydania Wspólnoty
[...] W wyniku wybuchu i
upadku Powstania Styczniowego nast¹pi³o polityczne
zbli¿enie prusko  rosyjskie.
W lutym 1863 zawarto konwencje Alvenslebena. Prusy
wykorzysta³y powstanie do
os³abienia wiêzi francusko i
angielsko  rosyjskich, umo¿liwi³o im to przeprowadzenie
zwyciêskich wojen z Dani¹
(1864), Austri¹ (1866) i Francj¹ (1870-71) oraz utworzenie
cesarstwa niemieckiego (zjednoczenie Niemiec). Tym samym Powstanie Styczniowe
doprowadzi³o do wzmocnienia Niemiec i zlikwidowa³o
sprawê polsk¹ na pó³ wieku,
a dalszej historii przynios³o
niepowetowane straty.
[..] Represje popowstaniowe
przyczyni³y siê do os³abienia
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potencja³u biologicznego i
ekonomicznego Polski. Nast¹pi³a utrata najbardziej
energicznej i wykszta³conej
kadry, która czêciowo zginê³a lub zosta³a ranna w dzia³aniach zbrojnych, zosta³a
zmuszona do emigracji lub w
ramach represji zosta³a zes³ana w g³¹b Rosji. [..] Nast¹pi³y dla Polaków równie¿ niepowetowane straty w sferze
ekonomicznej. Skonfiskowano 4254 maj¹tki wiejskie,
w³asnoæ miejsk¹ i przemys³ow¹ nale¿¹c¹ do szlachty i
inteligencji w³adze zaborcze
sprzeda³y za grosze lub odda³y g³ównie ¯ydom wspó³pracuj¹cym z w³adzami okupacyjnymi. St¹d dominacja
w³asnoci ¿ydowskiej w
strukturze w³asnoci w mia-

stach by³ego Królestwa Kongresowego. [..] Po zamachu
na cara Aleksandra II (1881)
w³adze carskie przesiedli³y z
centralnej Rosji i Litwy tamtejszych ¯ydów (tzw. litwaków), którzy osiedlali siê
g³ównie w du¿ych miastach,
tworz¹c elitê handlow¹ i
przemys³ow¹. Litwacy byli
gorliwymi rusyfikatorami
Królestwa i przeciwnikami
polskich d¹¿eñ niepodleg³ociowych. Szczegó³owe informacje w ksi¹¿ce historycznej
dr-a Andrzeja Leszka Szczeniaka Judeopolonia ¯ydowskie pañstwo w pañstwie polskim, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne 2001.
H. K. (dane czytelnika znane
redakcji)

Zwiêkszaj¹ siê obszary biedy i nêdzy, a wród przeciêtnych zjadaczy chleba, je¿eli
jeszcze go maj¹, wzrasta coraz bardziej przekonanie, ¿e
kolejne rz¹dy, pocz¹wszy od
1989 roku, to rz¹dy cwaniaków, których ró¿ni³y tylko
has³a i slogany wyborcze.
Owczy pêd do Unii Europejskiej, która ma byæ cud o w n y m p a na c eum na
wszystko, skutkuje totaln¹
zaæm¹ umys³ow¹ wszystkich polityków i politykierów, elit lewicowych i prawicowych.
Bakcyl zdrady narodowej
z¿era kolejne ekipy rz¹dz¹cych, kolejnych przedstawicieli Narodu w Sejmie i Senacie, kolejnych lokatorów
najpierw Belwederu, a póniej pa³acu Namiestnikowskiego, kolejnych pomniejszych kacyków i innych politycznych zer. Sk¹din¹d
wiadomo, ¿e je¿eli chocia¿
jeden z wymienionych czynników równa siê zeru,
wspólna ich wartoæ równie¿
bêdzie wynosi³a zero. Wynika z tego, ¿e Polsk¹ od piêtnastu prawie lat rz¹dzi zerowa opcja polityczna.
Mamy wiêc to co mamy.
Tragiczne pomylenie dobra

i z³a, skutkuj¹ce amoralnoci¹, zdziczeniem obyczajów
i zanikiem uczuæ patriotycznych. Jedynym wyjciem z
tego narodowego marazmu
jest stworzenie potencja³u
moralnego, a co za tym idzie
w³asnej si³y narodowej. Jest
to czynnik absolutnie niedoceniany, a maj¹cy przecie¿
ogromne znaczenie w walce
o to¿samoæ narodow¹, co
chocia¿by dowodnie wyeksponowane zosta³o w pamiêtnych wyborach czerwcowych
1989 roku.
Ówczesnym zerom politycznym Polska powiedzia³a - NIE ! To samo mo¿na
uczyniæ za najbli¿sze dwa
lata. Tym bardziej, ¿e s¹ ju¿
pierwsze przejawy odradzania siê patriotyzmu, co napawa optymizmem. Wystarczy przypomnieæ wybory
parlamentarne w roku 2001
i samorz¹dowe w roku ubieg³ym. Po raz pierwszy ugrupowania z has³ami narodowymi zaistnia³y w parlamencie i samorz¹dach.
Nale¿y wierzyæ, ¿e nas
Polaków staæ na eliminacjê
zer tu i teraz, z tym ¿e to
teraz nale¿y widzieæ w perspektywie zbli¿aj¹cych siê
wyborów prezydenckich i
parlamentarnych. Nigdy nie
jest za wczenie, aby o tym
mówiæ. Czasem mo¿e byæ po
prostu za póno.
Wies³aw Wielopolski
Dziennikarz niezale¿ny

DOWCIP:
Na trasie propagandowej podró¿y przez Amerykê, prezydent Bush odwiedzi³ jedn¹ ze szkó³ w celu wyjanienia
swojej polityki. Potem poprosi³ dzieci o zadanie pytañ.
Ch³opiec o imieniu Bob zabra³ g³os:
- Panie prezydencie, mam trzy pytania:
1. Jak siê pan czuje po sfingowanych wyborach,
które pan wygra³?
2. Dlaczego pragnie pan bezpodstawnie zaatakowaæ Irak?
3. Czy nie myli pan, ¿e bomba w Hiroszimie
by³a najwiêkszym atakiem terrorystycznym
wszech czasów?
W tym momencie zadzwoni³ dzwonek i wszyscy wyszli
z klasy. Po przerwie Bushowi dalej zadawano pytania. Tym
razem zabra³ g³os John:
- Panie prezydencie, mam piêæ pytañ:
1. Jak siê pan czuje po sfingowanych wyborach,
które pan wygra³?
2. Dlaczego pragnie pan bezpodstawnie zaatakowaæ Irak?
3. Czy nie myli pan, ¿e bomba w Hiroszimie
by³a najwiêkszym atakiem terrorystycznym
wszech czasów?
4. Dlaczego dzwonek na przerwê by³ 20 minut wczeniej?
5. Gdzie siê podzia³ Bob?
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Przetargowisko czyli F-16 dla Polski: gorszy i dro¿szy
Dokoñczenie ze strony 3
niach. Zamiar budowy w
Polsce fabryki biopaliw,
wbrew pozorom nale¿a³oby uznaæ nie jako inwestycjê ekologiczn¹, lecz
próbê wprowadzenia monopolu w³asnej technologii w oparciu o rolne (tanie) zasoby Polski. Szereg ofert zwi¹ z a ny c h
by³o z ewentualn¹ pomoc¹ w dostosowaniu siê
polskiej nauki i gospodarki do standardów
Unii Europejskiej.
Oferta szwedzko-brytyjska w poziomie kosztów wynosi³a 5,3 miliarda USD netto. W kwestii samych propozycji skupiona zosta³a g³ównie na przemyle zbrojeniowym naszego kraju. W tym
przypadku dosz³oby do najbardziej intensywnej kooperacji lotniczej. Do Polski
mia³ zostaæ przeniesiony
monta¿ wszystkich samolotów, a tak¿e du¿a czêæ obs³ugi remontowej (samolotów z Czech i Wêgier). Tu te¿
miano budowaæ symulatory
do Gripena i modernizowaæ
stacjê radiolokacyjn¹. Dalsza czêæ oferty dotyczy³a
przemys³u motoryzacyjnego,
w tym przejêcie Daewoo (Volvo i Rover) i elektronicznego (Ericson), prawdopodobnie przejêcie stoczni Gryfia
w ramach produkcji silników okrêtowych. Plusem
mia³oby byæ to, ¿e jedynie ta
oferta zak³ada³a rozwój gospodarki, której produkcja w
70% sz³a by na eksport. Nale¿a³oby jednak zapytaæ dok¹d sz³yby zyski z tego eksportu?
Offset amerykañski
uznaæ nale¿y za najbardziej kuriozalny, rzecz jasna pod wzglêdem iloci
ofert nierealnych jak i
próby przejêcia najwiêkszych udzia³ów w szeregu dziedzin polskiej gospodarki. No i jak wiadomo ten offset zosta³ przez
polskich specjalistów
oceniony najwy¿ej. Niereal ne pr o po zycj e t o
m.in.: pomoc w uzyskaniu certyfikatu na polski
samolot M-28 i produkcja nowego Opla (przez
General Motors i Raytheon). W przypadku M-28
Polacy doskonale sami
sobie radz¹ z uzyskaniem
tego certyfikatu, natomiast produkcjê Opla za-

proponowano tak¿e przy
okazji przetargu na
transporter opancerzony
Piranha, którego oferentem s¹ tak¿e korporacje
z USA. Reszta oferty offsetowej skupia siê na
ekspansji w stronê polskiego: rolnictwa (prawdopodobnie Monsanto),
motoryzacji (GM), energetyki, przemys³u hutniczego (U.S. Steel Corp.),
telekomunikacji (AT&T),
przejêcia udzia³ów rafinerii i przemys³u petrochemicznego, mocniejsze
wejcie na rynek ³¹cznoci (Motorola). Czêæ
oferty dotyczy³a przemys³u zbrojeniowego. Ca³ociowy koszt offsetu netto to 5,3 miliarda USD.
Za brutto 8.5 miliarda.
W Wiadomociach tê
ostatni¹ wartoæ zawy¿ono do 10,3 mld. dol.

Media
Zarówno media publiczne jak i prasa w temacie
przetargu mia³y du¿o do powiedzenia. Od samego pocz¹tku zapanowa³a niemal
jednostronna opcja - wskazuj¹ca oczywicie na ofertê
L ockh eed a M a r t i n a . W
Wiadomociach kilkukrotnie podano informacje zani¿aj¹ce ceny nabycia F-16
i zawy¿aj¹ce ceny offsetu
amerykañskiego. Czêæ prasy wojskowej od razu stanê³a po stronie F-16. Do tego
stopnia, ¿e wiele razy w
materia³ach dokonuj¹cych
analizy proponowanych samolotów zmieniano na niekorzyæ dane techniczne i
bojowe Gripena i Miargea,
lub zawy¿ano wartoci F-16.
Prym wiod³a Nowa Technika Wojskowa. Do najczêstszych grzechów specjalistów wojskowych by³o zawy¿anie wartoci bojowej F-16
w zadaniach szturmowych.
Twierdzono, ¿e Mirage i Gripen posiadaj¹ ograniczone
mo¿liwoci w tym zakresie,
mimo ¿e w ofertach przetargowych przedstawiono bogatszy zestaw uzbrojenia
ani¿eli w F-16. Wysoce dyskusyjna jest tak¿e skutecznoæ broni amerykañskiej.
W wielu dziedzinach prym
wiod¹ zak³ady francuskie i
rosyjskie.
Czêæ pism nawet gdy
przytacza³a rzetelne analizy,
wstrzymywa³a siê od wnio-
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sków, co chyba trudno nazwaæ obiektywizmem. Interesuj¹cym wydaje siê przypadek pisma Raport. Do
chwili gdy Polsce przewodzi³
rz¹d AWS-owski, redaktorzy
pisma przedstawiali szereg
danych przemawiaj¹cych za
Gripenem. Po zmianie wiêkszoci rz¹dowej na SLDowsk¹ oraz, co mo¿e nie bez
znaczenia, pojawieniu siê na
³amach pisma reklam F-16,
nagle to ten samolot sta³ siê
faworytem Raportu.

Opcje niepoprawne
politycznie
O czym z rzadka siê
wspomina, by³y i inne od
przedstawionych opcje
zakupu samolotów. Dotyczy³y one zmodernizowanej wersji Miga29, pod
nazw¹ M-2000. Co ciekawe z nabyciem tych samolotów zwi¹zany mia³
byæ transfer technologii
do monta¿u samolotów
oraz produkcja i modernizacja silników. Trudno
nie przeceniæ takiej oferty, która w odró¿nieniu
od obecnych offsetowych
ofert zachodnich nie
wprowadzi³aby do naszej
gospodarki obcego monopolisty, za to podnios³aby
wysoko mo¿liwoci technologiczne przemys³u
lotniczego. Ofertê tê (w
1996 roku na ³amach Nowej Techniki Wojskowej)
oceniono jako zupe³nie
nieop³acaln¹, poniewa¿
Polska zmuszona by³aby
zainwestowaæ w rozwój
technologii lotniczych!
Wa rt o  c i M i G a 2 9 z a mieszczono dla porównania oferty z innymi samolotami. Podobnie zamieszczono dane dotycz¹ce samolotu SU-30
MKK, czyli samolotu wielozadaniowego SU-30 w
odmianie dla CHRL. Wybór tego samolotu by³ raczej przypadkowy i wynika z faktu, ¿e w tym samym czasie gdy wp³ynê³y oferty do polskiego
przetargu, Chiny zakupi³y
w Rosji 40 szt. SU-30 za
cenê 2.2 miliarda USD.
Oba te przyk³ady ukazuj¹, ¿e by³y inne mo¿liwoci wyboru samolotu
dla Polski. W przypadku
Miga by³a to atrakcyjnoæ cenowa. MiG29 z
pewnoci¹
posiada

mniejsze mo¿liwoci atakowania celów naziemnych, lecz za cenê zakupu F-16 mo¿na by³o kupiæ
MiGi i zmodernizowaæ
myliwsko-bombowe SU22 (³¹cznie z zakupem
nowoczesnego uzbrojenia) lub kupiæ choæby SU30 równie tani jak Gripen
lecz wartoci¹ bojow¹ przewy¿szaj¹cy wszystkie wymienione samoloty zachodnie. Co wiêcej SU-30 mo¿na by kupiæ w wersji ze
zmodernizowanym radarem zdolnym do odpalenia najnowszych rosyjskich pocisków dalekiego zasiêgu (do 300 km)
KS-172. Pociski amerykañskie i francuskie posiadaj¹ zasiêg 50-65 km.
Ostatnia partia SU-30 dla
Indii ma zawieraæ samoloty z regulowanym wektorowaniem ci¹gu silników, który daje mo¿liwoci tzw. super manewrowoci.
Wybór samolotu zachodniego poci¹gn¹³ za sob¹ jeszcze jedne koszty, o których
nie wspomina siê w mediach. S¹ to koszty logistyczne  dostosowania polskich
lotnisk i bazy remontowologistycznej do zachodnich
norm. Koszty te siêgaj¹ kilkuset milionów dolarów.

Wnioski - najbardziej
trac¹ Polacy
Ocena samolotu wyliczona jako iloæ punktów
wartoci bojowej za 1 milion USD przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co: J-39C
Gripen 5,56; F-16C 50+
3,93; Mirage 2005 II 3,96 i
dla porównania: Mig29/
M2000 5,28; Su-30 MKK
6,9. W powy¿szych wylic z en iac h p r z yjê to, ¿ e
wartoci osi¹gniête przez
najlepsze oferty w pos z c z ególnyc h d z ie d z inach równaj¹ siê maksymalnej ocenie w procentach. Przyjêto równie¿
oferty offsetowe Amerykanów oraz Szwedów/
Brytyjczyków za równorzêdne, ocena francuskiego offsetu jest wartoci¹ przybli¿on¹.
Jak widaæ z zestawieñ
mo¿liwoci bojowych, F-16
od swych rywali mocno nie
odbiega. Znacznie gorzej to
zestawienie przedstawia siê
jeli braæ pod uwagê wy³¹cz-

nie doktrynê obrony kraju
oraz dalsze mo¿liwoci modernizacji samolotu. Tym
czym F-16 zdecydowanie
ustêpuje Gripenowi to koszty. Poza wymiernymi stratami finansowymi nale¿y dodaæ
kwestiê offsetu, który spowoduje nieobliczalne straty ekonomiczne na przestrzeni najbli¿szych lat.
Osobnym tematem wydaje siê byæ sprawa prowadzenia przetargów, które s¹ jedynie przykrywk¹ dla korupcji i uk³adów mafijnych na
najwy¿szych szczeblach rz¹dowych. Przetarg na samolot
bojowy nie jest tego jedynym
przyk³adem. Trzy lata temu
naprêdce tuszowano skandal
zwi¹zany z braniem ³apówek,
w sprawie przetargu na dzia³o samobie¿ne dla polskiej
armii. Gdy 2 lata temu rozstrzygniêto jeszcze kontrakt
na pociski przeciwpancerne
(warty ponad 300 milionów
USD) okaza³o siê, ¿e nie bez
znaczenia by³a tu s³aboæ
rz¹du SLD-owskiego do przemys³u izraelskiego. Ju¿ za
poprzedniej kadencji SLD
wstêpnie wybrano pocisk
NTD/NTS . Projekt ten anulowa³ rz¹d AWS. Lecz w chwili obecnej SLD doprowadzi³o
przetarg do pomylnego
koñca zakoñczonego sukcesem pupila. Interesuj¹co
przedstawia siê skutecznoæ
tego pocisku. Przede wszystkim jest on bardzo wolny. Nie
jest przesad¹ twierdzenie, ¿e
zanim doleci do swego celu,
ten mo¿e zd¹¿yæ siê schowaæ.
Potencjalny cel ma na to od
10 do 20 sekund. Drug¹ kwesti¹ jest mo¿liwoæ przebicia
pancerza. Prospekty podaj¹,
¿e wartoæ ta siêga oko³o 1000
mm. Podczas testów pocisku
w Polsce, wystrzelono 4 rakiety (do celów stoj¹cych i jad¹cych ruchem prostolinijnym czyli nie manewruj¹cych). Publicznie ujawniono
wynik tylko jednego strza³u.
Mianowicie trafiono w wie¿ê
czo³gu T-55 AM, lecz nie od
przodu gdzie jego pancerz
osi¹ga do 500 mm, lecz w bok
wie¿y. W zwi¹zku z czym pocisk przebi³ pancerz gruboci
nieco ponad 100 mm. Gdyby
mia³ wiêksze mo¿liwoci
móg³by przebiæ czo³g na wylot, jednak tak siê nie sta³o.
Czy zatem i tym razem okazuje siê, ¿e kupilimy nowoczesnego bubla? Jeli tak,
bêdzie to kolejny eksponat w
muzeum osobliwoci  zwanym polsk¹ armi¹, komplet uj ¹ c y m r ozma it e b ub le
warte du¿ych pieniêdzy.
Rafa³ Qba Jakubowski
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursywą
27.12.2002
Rozstrzygniêto przetarg na
samolot wielozadaniowy. Wybrano amerykañski F16 C block 50+. Zakup 43 samolotów o wartoci 3,8 miliarda
USD, sfinansowany z kredytu. Koszty kredytu 1,5 miliarda USD, bardzo wysokie
oprocentowanie 29% rocznie.
Wybrana oferta jest najdro¿sza, samolot nie ma najlepszych parametrów, a jego delikatna konstrukcja nie jest
przystosowana do startu z
lotnisk polowych lub specjalnych przygotowanych odcinków dróg, dominuj¹cych w
Polsce. Dla porównania Chiny niedawno zakupi³y 40 samolotów Su-30 MKK o znacznie wy¿szych mo¿liwociach
bojowych, ni¿ oferowane samoloty zachodnie za kwotê
2,2 miliarda USD. W/w kwoty (razem 5,3 miliarda USD)
nie obejmuj¹ kosztu dostosowania lotnisk, kosztu eksploatacji maszyn i zakupu
uzbrojenia. Umowa ta daje
firmie Lockheed Martin gwarancje produkcji, a pracownikom zatrudnienia na najbli¿sze 20 lat. Po¿yczka rz¹du
USA, zatwierdzona przez
Kongres to przyk³ad popierania z funduszy publicznych
prywatnego biznesu.
84 lata temu, 27 grudnia
1918 wybuch³o Powstanie
Wielkopolskie. Walki rozpoczê³y siê w Poznaniu i objê³y
Wielkopolskê i Kujawy. Rocznica nie znalaz³a siê w informacjach polskojêzycznej prasy, radia ani telewizji.

01.01.2003
Opublikowano informacje o
wynikach ankiety dotycz¹cej
nowej waluty euro. 57% respondentów z Niemiec i 54%
respondentów z Holandii
chce powrotu narodowych
walut. 54 procent uczestników ankiety z Wielkiej Brytanii opowiedzia³o siê przeciw
zast¹pieniu funta przez euro,
a 74% opowiedzia³o siê za
przeprowadzeniem referendum w tej sprawie. Jeli chodzi o inne kraje agencje prasowe nie poda³y szczegó³ów.

04.01.2003
Polska, ³ami¹c postanowienia
umowy rz¹dowej z 1992 r. z
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Bia³orusi¹, wprowadzi³a naliczanie op³at c³a, akcyzy i
VAT za paliwo, powy¿ej 200
litrów wwo¿one w bakach samochodów ciê¿arowych.
Ograniczenia te i nag³y tryb
ich wprowadzenia doprowadzi³y do ogromnych kolejek
na granicy. rodki masowego
przekazu w Polsce próbowa³y przedstawiæ problem jako
kolejn¹ opiesza³oæ celników
zza naszej wschodniej granicy.
Stany Zjednoczono rozpoczê³y procedurê prawn¹ cis³ej ewidencji przekraczania
granicy przez swoich w³asnych obywateli. Do tej pory
obywatele USA mogli swobodnie przekraczaæ granice
pañstwa, aktualnie zostan¹
wprowadzone formularze
wjazdowe i wyjazdowe oraz
ich ewidencja w bazie danych.

08.01.2003
W USA, Europie Zachodniej
i krajach islamskich organizacje pacyfistyczne przyst¹pi³y do zbierania ochotników,
którzy chc¹ przyjechaæ do Iraku i wystêpowaæ w roli ¿ywych tarcz na wa¿nych obiektach. Organizatorzy akcji
podkrelaj¹, ¿e robi¹ to na
znak solidarnoci z cywiln¹
ludnoci¹. Wród organizatorów z USA s¹ krewni ofiar
ataku 11 wrzenia. Grupa ta
ju¿ uda³a siê z wizyt¹ do Iraku.

09.01.2003
Policja rozpêdzi³a si³¹ kilkadziesi¹t osób, które zbiera³y
odpady na wysypisku mieci
Gdañsk -Szadó³ki i protestowa³y przeciwko zakazowi
zbierania tam odpadów.
Rz¹d rozwi¹za³ biuro Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Integracji Europejskiej oraz
zdymisjonowa³ S³awomira
Wiatra. Powo³ano Biuro Integracji Europejskiej z nowym
szefem ministrem Lechem
Nikolskim. Opozycja eurosceptyczna przekaza³o ministrowi Nikolskiemu i telewizji publicznej spot telewizyjny, który informuje ¿e zdaniem ekspertów, po ewentualnym w³¹czeniu Polski do
UE mleko zdro¿eje o 30%,
chleb i produkty zbo¿owe o

43%, sery, jaja o 42%, owoce
o 60%, ryby o 23%, soki i
woda mineralna o 20%, paliwo o oko³o 30%, us³ugi o oko³o 30%, leki od 10 do 120%.

10.01.2003
Rz¹d przyj¹³ i przes³a³ do zatwierdzenia przez w³adze UE
kolejnej wersji programu
ograniczenia mocy produkcyjnych hut i zwolnienia ich pracowników. Przyjêto zmniejszenie do 2006 roku produkcji wyrobów gotowych o 991
tysiêcy ton i zmniejszenie zatrudnienia o 7 tysiêcy osób.
Paryska policja zwolni³a z
aresztu obywatela Francji,
pochodzenia algierskiego,
który pracowa³ na lotnisku
Roissy i po znalezieniu w jego
samochodzie broni i materia³ów wybuchowych by³ oskar¿ony o planowanie zamachu.
Okaza³o siê, ¿e broñ zosta³a
do samochodu podrzucona, a
osoba powiadamiaj¹ca policjê
dzia³a³a w zmowie z rodzin¹
by³ej ¿ony oskar¿onego.

11.01.2003
Biuro Integracji Europejskiej
wpad³o na pomys³ zorganizowania sztafety biegowej do
Unii Europejskiej szlakiem
sanktuariów maryjnych.
Sztafeta wyruszy na prze³omie maja i czerwca z Opola i
odwiedzi 15 sanktuariów
maryjnych. Trasa ma liczyæ
4811 kilometrów. A mo¿e by
tak Biuro Integracji Europejskiej zorganizowa³o sztafetê
szlakiem obozów koncentracyjnych i wielkich bitew Wermachtu prowadzonych w
imiê poprzedniej próby zjednoczenia Europy.

12.01.2003
W³adze Hondurasu poszukuj¹ 30 wysokich urzêdników
bankowych, którzy ukradli
klientom 264 miliony USD,
doprowadzaj¹c do upadku 3
banki i 4 towarzystwa inwestycyjne.

13.01.2003
Aleksander Kwaniewski po
rozmowie z Vance Coffmanem prezesem firmy Lockheed Martin poinformowa³ prasê, ¿e jest nieco rozczarowany, gdy¿ prezes Coffman
mówi³ o kontrakcie z Polsk¹

jako o jednym z trzydziestu
innych, gdy tymczasem jest to
pierwszy kontrakt na zakup
samolotów F-16 zawarty z
dawnym krajem komunistycznym. W trakcie wizyty
w USA poruszano równie¿
problem wysokich op³at wizowych oraz odsy³ania Polaków
z granicy USA przez s³u¿by
emigracyjne. Co do rozczarowania to nikt na wiecie nie
szanuje tych co s³abo dbaj¹ o
interesy swojego w³asnego
kraju, nawet jeli obrót sprawy jest na ich niew¹tpliw¹
korzyæ. Co do wiz to w relacjach Polski i USA panuje
rzadko spotykana w dyplomacji sytuacja, ¿e jedno pañstwo pobiera ponad 200 USD
op³aty za rozpatrzenie wniosku, a drugie wprowadzi³o
bezp³atny ruch bezwizowy.
Relacja taka jest charakterystyczna dla republik bananowych.

14.01.2003
Ujawniono informacje, o zakupach luksusowych samochodów przez Ministerstwa
Zdrowia (2 samochody Peugot warte 306 tysiêcy z³otych)
i Skarbu (5 samochodów Volvo, wartych po 160 tysiêcy
z³otych) oraz o wyp³acie sumy
1 miliona z³otych dodatkowej
premii pracownikom Ministerstwa Zdrowia.

15.01.2003
Policja z G³ogowa zatrzyma³a obywatela Niemiec podejrzanego o próbê wywozu z
Polski znalezisk archeologicznych. W jego samochodzie
znaleziono 28 przedmiotów
pochodz¹cych ze redniowiecza i epoki br¹zu: garnki,
miecze, wazy, strzemiê.

16.01.2003
Policja zatrzyma³a w Nowym
Dworze Mazowieckim obywateli Wietnamu zajmuj¹cych
siê ³apaniem i zabijaniem
zwierz¹t (psów, kotów, itd.),
które by³y przeznaczane do
sprzeda¿y jako potrawy w
ulicznych barach szybkiej
obs³ugi oraz prawdopodobnie
w restauracjach. Lokalne Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami zapowiedzia³o z³o¿enie zawiadomienia o przestêpstwie znêcania siê nad
zwierzêtami. Jest to ciekawy, praktyczny przyk³ad wie-

lokulturowoci, której tak
pragn¹ m.in. polskojêzyczne
liberalne elity. Na wiecie
panuj¹ bardzo ró¿ne zwyczaje kulinarne. Generalnie
kuchnia azjatycka cechuje siê
szerokim asortymentem róde³ pochodzenia miêsa. Z naszego punktu widzenia dziwne zwyczaje kulinarne panuj¹ równie¿ w Europie, chocia¿by we Francji, gdzie zjada siê (o zgrozo!) bociany .....

17.01.2003
Minê³a 58 rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji
niemieckiej. Pierwsze do
Warszawy wkroczy³y oddzia³y Wojska Polskiego z po³udnia, nastêpnie oddzia³y Armii Radzieckiej. Telewizja,
radio i prasa w Polsce prawie
tej wa¿nej rocznicy nie zauwa¿y³y.

19.01.2003
Parlament Europejski przyj¹³ raport zalecaj¹cy pañstwom cz³onkowskim UE
zrównanie praw zwi¹zków
ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich, w tym zwi¹zków homoseksualnych.

22.01.2003
Niemcy i Portugalia przekroczy³y dopuszczalny w strefie
euro 3 % poziom deficytu w
bud¿ecie pañstwa. Komisja
Europejska wszczê³a w tej
sprawie postêpowanie karne. Obu krajom gro¿¹ bardzo
wysokie kary siêgaj¹ce miliardów euro (oko³o 0,2  0,5%
produktu krajowego brutto).
Komisja Europejska zaproponowa³a zmiany we wspólnej polityce rolnej. Zmiany
obejmuj¹ obni¿enie dop³at do
produkcji zbó¿ i mleka od
2004 roku, uzale¿nienie wysokoci dop³at dla poszczególnych gospodarstw od stopnia
realizacji unijnych standardów np. sanitarnych, stopniow¹ redukcje wszystkich dop³at od 2013 roku.

25.01.2003
W Lublinie odby³ siê przemarsz przeciwników w³¹czenia Polski do UE. Demonstranci pomaszerowali centralnymi ulicami miasta od
Zamku, przez Starówkê i Plac
Litewski, pod Urz¹d Marsza³kowski. Skandowano has³a
m.in.: Kopenhaga - Polski
zdrada. Z³o¿ono petycje dotycz¹c¹ przesuniêcia terminu
referendum na jesieñ, zaniechania organizacji dwudniowego referendum i równego
dostêpu do rodków zwolenników i przeciwników integracji z UE.

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!
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Obywatele pierwszej i drugiej kategorii
Trybuna³ Konstytucyjny
WNIOSEK
o zbadanie zgodnoci Ustawy (Dz.U. nr 23, 2002r.) Ordynacja wyborcza do rad
gmin (art. 88.1. oraz art.
118.1.), rad powiatów (art.
129 oraz art. 134.1. , 2) i sejmików województw (art.
157 oraz art. 162.1, 2) z
Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej

UZASADNIENIE
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
Art. 164.1. Podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest gmina.
Art. 169.1. Jednostki samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ swoje zadania za porednictwem organów stanowi¹cych i wykonawczych.
Art. 169.2. Wybory do organów stanowi¹cych s¹ powszechne, równe, bezporednie i odbywaj¹ siê w
g³osowaniu tajnym. Zasady
i tryb zg³aszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki wa¿noci wyborów okrela ustawa.
Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw Dz.
U. nr 23, 2002 r.
Art. 2.1. Wybory do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw s¹ powszechne, równe, bezporednie i odbywaj¹ siê w
g³osowaniu tajnym.
Art. 86.1. Radni s¹ wybierani w okrêgach wyborczych bezporednio sporód
zg³oszonych kandydatów.
2. Na jednego kandydata
wyborca mo¿e oddaæ tylko
jeden g³os.
Dalsze przepisy tej Ustawy dziel¹ wyborców oraz
kandydatów odpowiednio
na dwie ró¿ne kategorie o
ra¿¹co nierównych prawach
wyborczych.
Pierwsza kategoria: wyborcy i kandydaci w gminach licz¹cych do 20.000
mieszkañców.
Art. 87. W gminie licz¹cej
do 20.000 mieszkañców o
wyborze na radnego rozstrzyga liczba wa¿nie oddanych g³osów na poszczególnych kandydatów.

Art. 117.1. W wyborach radnych w gminie licz¹cej do
20.000 mieszkañców wyborca g³osuje na okrelonych
kandydatów stawiaj¹c znak
x w kratce z lewej strony
obok nazwisk najwy¿ej tylu
kandydatów, ilu radnych
jest wybieranych w danym
okrêgu wyborczym.
2. Wyborca mo¿e g³osowaæ
na okrelonych kandydatów
bez wzglêdu na to, na jakich
listach nazwiska ich s¹
umieszczone.
Druga kategoria: wyborcy
i kandydaci w gminach licz¹cych powy¿ej 20.000
mieszkañców.
Art. 88.1. W gminie licz¹cej
powy¿ej 20.000 mieszkañców podzia³u mandatów pomiêdzy listy kandydatów
dokonuje siê proporcjonalnie do ³¹cznej liczby wa¿nych g³osów na kandydatów
danej listy; mandaty przyp ad a j¹ce n a d a n ¹ l i st ê
otrzymuj¹ zg³oszeni na tej
licie kandydaci, którzy
uzyskali najwiêcej wa¿nych
g³osów.
Art. 118.1. W wyborach
radnych w gminie licz¹cej
powy¿ej 20.000 mieszkañców wyborca g³osuje tylko
na jedn¹ listê kandydatów,
stawiaj¹c znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co
wskazuje jego pierwszeñstwo do uzyskania mandatu.
Porównanie odpowiednich przepisów dla I kategorii oraz II kategorii wyborców wprost wskazuje, ¿e
wyborcy I kategorii g³osuj¹
zgodnie z Konstytucj¹ oraz
art. 2.1. oraz 86.1. Ustawy
Natomiast wyborcy II kategorii pozbawieni s¹ praw
wyborców I kategorii. I tak:
I ° g³osowanie tylko na jedn¹ listê jest g³osowaniem
bezporednim na dany komitet wyborczy.
Jest to
wiêc g³osowanie cile na
partie polityczne i inne komitety wyborcze!
2° ograniczenie do wskazywania pierwszeñstwa (ale
nie wyboru!) tylko jednego
kandydata tylko z jednej listy odbiera wyborcy II kategorii konstytucyjne p r a wo bezporedniego g³osowania na tylu kandydatów ile
jest mandatów w danym
okrêgu wyborczym.

Przeczytałeś, daj przeczytać innym!

Ponadto, wybory nie s¹
równe dla kandydatów na
radnych w dwu ró¿nych kategoriach okrêgów wyborczych. Ograniczenie do
wskazywania tylko jednego
kandydata, tylko z jednej
listy automatycznie eliminuje kandydatów z innych
list na pozosta³e mandaty
radnych danego okrêgu, a
wiêc ra¿¹co inaczej, ni¿ w
przypadku okrêgów I kategorii.
Ewentualna próba t³umaczenia podzia³u wyborców oraz kandydatów na
dwie kategorie, o ra¿¹co
nierównych prawach wyborczych, nierówn¹ iloci¹
mandatów w gminach do
20.000 mieszkañców oraz w
gminach powy¿ej 20.000
mieszkañców - nie znajduje
uzasadnienia. I czytamy w
Ustawie:
Art. 90.1. W ka¿dym okrêgu wyborczym tworzonym
dla wyboru rady w gminie
licz¹cej do 20.000 mieszkañców wybiera siê od 1 do
5 radnych.
Art. 90.2. Dla wyboru rady
w gminie licz¹cej powy¿ej
20.000 mieszkañców tworzy
siê okrêgi wyborcze, w których wybiera siê od 5 do 8
radnych.
Powy¿sze wprost wskazuje, ¿e istniej¹ gminy I kategorii oraz II kategorii o
równej iloci radnych w iloci sztuk 5 (piêæ)! Ale o ra¿¹co nierównych prawach
wyborczych! Ergo: podzia³
wyborców oraz kandydatów
na dwie ró¿ne kategorie nie
wynika z ró¿nej iloci radnych.
Identyczne s¹ uwagi i zastrze¿enia do przepisów
Ustawy, a reguluj¹cych wybory do rad powiatów oraz
sejmików województw, i to
w powo³aniu siê i z wskazywaniem przepisów do rad
gmin.
Ja, ni¿ej podpisany Janusz Bronis³aw Kêpka, urodzony, wychowany i mieszkaj¹cy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy protestujê przeciwko traktowaniu mnie jako obywatela II
kategorii w Rzeczypospolitej Polskiej (tak ju¿ traktowano mnie w Generalnej
Guberni).
Warszawa,
23 grudnia 2002 r.
dr Janusz B. Kêpka

Wyst¹pienie na miêdzynarodowej konferencji
Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy
mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju
Warszawa, 30 listopada  1 grudnia 2002 roku

Szanowni Przyjaciele!
Pozwólcie, abym w imieniu zwolenników przyjani
miêdzy S³owianami i S³owiañskiego Komitetu Komunistycznej Partii Czech i
Moraw oraz w imieniu w³asnym powita³ Konferencjê
Zachodnich S³owian, która
zebra³a siê w tych dniach w
Warszawie pod nazw¹ Polska  Czechy  S³owacja 
£u¿yce: mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy i rozwoju.
Od lat 1989  1990 jestemy wiadkami ponownego,

ró¿ne ochronne okresy
przejciowe na przyk³ad na
prost¹ sprzeda¿ ziemi i nieruchomoci, pokazuje przyk³ad Ziomkostwa Niemców
Sudeckich, Kocio³a katolickiego itd. Ich ustawiczne
maj¹tkowe, terytorialne ¿¹dania teraz przedstawiane
s¹ ju¿ w formie nie zamaskowanej. Naszym narodom
grozi wiêc podobny los, który spotka³ S³owian Po³abskich, z których dzi pozosta³o sto tysiêcy £u¿yckich
Serbów. D¹¿enia te jednak

Obrady Konferencji S³owian Zachodnich,
Warszawa 30.11 - 01.12.2002

wci¹¿ siê zwiêkszaj¹cego i
niewybrednego nacisku na
pañstwowe ca³oci Zachodnich S³owian, Polski, Republiki Czeskiej i S³owacji, polegaj¹cego na usi³owaniu
w³¹czenia ich do struktur
Unii Europejskiej. Wejcie
do Unii Europejskiej przedstawiane jest tym pañstwom, a tym samym narodom: polskiemu, czeskiemu
i s³owackiemu jako jedyna
mo¿liwoæ, by nie pozostaæ
na boku tak zwanego naturalnego integracyjnego procesu ludzkoci. Za kulisami
d¹¿enia do w³¹czenia naszych ziem do Unii Europejskiej stoj¹ Niemcy, którzy
widz¹ terytoria zamieszkiwane przez zachodnios³owiañskie narody jako obszary swych zainteresowañ, zapewniaj¹ce im tak zwan¹
niezbêdn¹ przestrzeñ ¿yciow¹, jako swoj¹ podstawow¹ koloniê. Jak niektóre
ko³a w Niemczech, w³¹cznie
z rz¹dowymi, wyobra¿aj¹
sobie rzekom¹ wzajemn¹ i
równoprawn¹ wspó³pracê z
naszymi narodami po wejciu do Unii Europejskiej i

wspiera tak¿e serwilizm naszych kó³ rz¹dowych, które
nawzajem przecigaj¹ siê w
wychodzeniu naprzeciwko
oczekiwaniom przedstawicieli Unii Europejskiej, Federalnej Republiki Niemiec
i Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Pokaza³ to szczyt
NATO, który 21 i 22 listopada 2002 roku odby³ siê w
Pradze. Tym, którzy myl¹,
¿e NATO jest nasz¹ pewn¹
gwarancj¹ wobec d¹¿eñ
Niemiec, chcê powiedzieæ,
¿e jest to tylko gwarancja
dla zespo³ów rz¹dowych, dla
zamo¿nych warstw spo³eczeñstwa, które w zasadzie
decyduj¹ czy bêd¹ koloni¹
Niemiec czy Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Stoimy zatem przed pytaniem, które ma dwie strony. Po pierwsze: czy nasze
narody i ich pañstwa stan¹
siê czêci¹ wielkiej kapitalistycznej, niesprawiedliwej
Unii Europejskiej, czy pomog¹ umocniæ pozycje w
Unii Europejskiej przede
wszystkim Niemiec przeciwko Stanom ZjednoczoDokoñczenie na stronie 8
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Szanowni Przyjaciele!
Dokoñczenie ze strony 7
nym Ameryki oraz w ich
kampanii dalej na wschód
Europy i czy w ten sposób
stopniowo utrac¹ resztki
swojej pañstwowej i narodowej suwerennoci i przestan¹ istnieæ. Po drugie: czy
nasze narody uwiadamiaj¹
sobie powtórne niebezpieczeñstwo, które nad nimi

Czêsto zarzuca siê nam
S³owianom, ¿e ze wzglêdu
na sposób w jaki walczymy
o swoje narodowe pañstwa,
o kulturê, o idee przyjani,
jestemy nacjonalistami
niebezpiecznymi dla wartoci zachodniej demokracji.
Chcia³bym tu nadmieniæ, ¿e
ka¿dy plemienny naczelnik
cieszy³ siê wiêkszym naturalnym autorytetem, ni¿

ramach Zachodnich S³owian.
My nie potrzebujemy wstêpowaæ do Unii Europejskiej i
wst¹pieniu do tego ugrupowania mówimy: nie, ale chcemy z ni¹ jak równy z równym
wspó³pracowaæ. Bêdziemy siê
broniæ przed zagra¿aj¹c¹ naszym narodom germanizacj¹
i odrzucamy wnoszone w¹tpliwe roszczenia do Polskiego Pomorza i Czeskich Sude-

Europejskiej. Jest to sposób,
jak zatrzymaæ kolonizacjê
nas - Zachodnich S³owian,
jak broniæ nasze narody, a
tak¿e jest to forma gwarancji trwa³ego pokoju w tej czêci Europy. Jest to równie¿
droga prowadz¹ca nasze narody do rozwoju wy¿szych
form demokracji i ustroju
spo³ecznego ni¿ te, które

proponuje nam Unia Europejska. Jednoæ Zachodnich
S³owian i cis³a wspó³praca
wszystkich S³owian w³¹cznie z Rosj¹ jest jednoczenie
jedyn¹ gwarancj¹ prze¿ycia
Serbów £u¿yckich.
Szanowni Przyjaciele, pozwólcie, abym na zakoñczenie jeszcze raz powita³ Wasze obrady, ¿yczy³ Wam wiele sukcesów.
Z pozdrowieniem
Pose³ do Parlamentu
Republiki Czeskiej
Doktor prawa
Stanis³aw Grospiè

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. O/Warszawa, nr rachunku: 83
10201013 122670132
Redakcja
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wisi. Czy znajd¹ dostateczne si³y, aby odrzuciæ nie naturaln¹ integracjê ludzkoci, ale integracjê kapitalistyczn¹ i politykê globalizuj¹cych siê kapitalistycznych
mocarstw, przede wszystkim
umacniaj¹cych siê Niemiec
i Stanów Zjednoczonych
Ameryki. ¯e starcie tych
dwóch mocarstw nie jest
zmyleniem, pokazuje konflikt zbrojny w Jugos³awii,
który ci¹gle siê tli i gdzie ani
Unia Europejska - prze³o¿ona Niemiec ani Stany Zjednoczone Ameryki z Wielk¹
Brytani¹ nie maj¹ na razie
ani wojskowej ani politycznej si³y, by obróciæ go na
swoj¹ korzyæ. Ta wojna jest
przyk³adem, jak mo¿na podzieliæ narody s³owiañskie
na podstawie rasowej i religijnej nietolerancji i poszczuæ je przeciwko sobie.
Dowodem starcia tych mocarstw jest równie¿ d¹¿enie
Niemiec i Francji do budowania w³asnych si³ zbrojnych Unii Europejskiej.
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maj¹ go owe tak zwane demokratyczne instytucje zachodnioeuropejskich
pañstw, owe bur¿uazyjne
demokracje, które s¹ rzekomo czym najlepszym, co
ludzkoæ dot¹d wymyli³a.
Szlak nasz wiedzie przez
idee równoprawnej wspó³pracy wszystkich narodów,
jest wolny od jakiejkolwiek
nietolerancji: rasowej, religijnej i innej. Równie¿ my,
S³owianie, mamy swoj¹ bogat¹ historiê, kulturê, które wcale nie s¹ gorsze od historii i kultury innych narodów Europy.
Je¿eli i wed³ug miêdzynarodowego prawa przyznaje siê narodom prawo do
samostanowienia i w³asnego pañstwa, to S³owianie
równie¿ maj¹ to prawo, a
wiêc i S³owianie Zachodni,
a tym samym i narody Czechów, Polaków i S³owaków.
Przeciwwag¹ dla Niemiec,
gwarancj¹ pokoju w Europie musi staæ siê cis³a wzajemna wspó³praca wszystkich S³owian i Rosji, a w jej

tów. I nie potrzebujemy gwarancji naszej niezawis³oci
p o pr z e z c z ³ o n k o st w o w
NATO ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Przeciwnie,
naszym postulatem jest wyst¹pienie z tego agresywnego, nieludzkiego wojskowego
paktu, który przyniós³ wojnê
naszym s³owiañskim narodom na po³udniu Europy.
Form¹ naszej wspó³pracy
s¹ nie tylko idee kulturalnych i przyjacielskich kontaktów, ale tak¿e idee utworzenia wspólnego pañstwa
Zachodnich S³owian, to jest
Polski, Republiki Czeskiej i
S³owacji. Te idee nie s¹ utopi¹, ani przejawem nacjonalizmu. Odwrotnie, s¹ naturaln¹ drog¹ do zbli¿enia naszych narodów. Wzajemna
wspó³praca naszych narodów
i utworzenie wspólnej formacji pañstwowej jest niezmiernie wa¿nym i donios³ym zadaniem. I powinnimy je
mieæ na wzglêdzie nawet
wtedy, gdy nasze pañstwa, a
tym samym nasze narody,
zostan¹ wci¹gniête do Unii
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