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Po ponad dziesiêciu la-
tach do�wiadczeñ w
zmaganiach z bezrobo-

ciem w Polsce daje siê zaobser-
wowaæ wiêcej bezradno�ci,
zw¹tpienia jak równie¿ obojêt-
no�ci na los tych, których ten
problem dotyczy.

Pojawienie siê i utrzymy-
wanie w Polsce bezrobocia
wywiera na jednostki przymus
zewnêtrzny powoduj¹cy ich
nieaktywno�æ zawodow¹. Bez-

robotnymi s¹ w ogromnej
wiêkszo�ci osoby wbrew w³a-
snej woli pozbawione p³atne-
go zatrudnienia na zasadach
legalno�ci. Rzeczywisto�æ tego
typu to fakty spo³eczne i jed-
nocze�nie problemy, których
konsekwencji nie wolno lekce-
wa¿yæ rz¹dz¹cym. Ryzykowne
jest stwierdzenie ministra pra-
cy i polityki spo³ecznej w wy-
wiadzie dla �Trybuny�, ¿e �nie
ma czego� takiego jak obiek-

tywne granice cierpliwo�ci spo-
³ecznej�. O ich istnieniu �wiad-
czy radykalizacja postaw i szu-
kanie nowej nadziei.

Rosn¹ca stopa bezrobocia
powoduje, ¿e nie wypada ju¿
d³u¿ej marginalizowaæ tego
problemu, podobnie jak nie
powiod³y siê próby jego natu-
ralizacji. Bezrobocie jako fakt
spo³eczny sytuuje siê w prze-

�le siê dzieje w Pañ-
stwie Polskim! Czy
jest to przypadek, czy

czyje� celowe dzia³anie? Jest
to niew¹tpliwie celowe i w
pe³ni �wiadome dzia³anie
w³adzy, która realizuje w
Polsce narzucony przez Za-
chód program z³a. Tym za-
lewaj¹cym nas z³em jest glo-
balizm.

Có¿ to takiego globalizm?
Jest to taki faszyzuj¹cy im-
perialny kapitalizm, stano-
wi¹cy koncepcjê panowania
nad �wiatem jednego Pañ-
stwa USA przy pomocy kil-
ku wybranych Pañstw Unii

Europejskiej, narzucaj¹cy
innym Pañstwom ustrój, w
którym elity w³adzy i kapi-
ta³u realizuj¹ program wy-
narodowienia i wydziedzi-
czenia Narodu oraz zapew-
niania maksymalnego zysku
wybranej mniejszo�ci przez
maksymalny wyzysk wiêk-
szo�ci.

Je�li uwa¿nie przeczyta-
my powy¿sz¹ definicjê socjo-
logiczn¹ globalizmu, powie-
my: �To Polska w³a�nie!�

Z koncepcji globalizmu
wynika zbrodnicza chêæ

W polskim kalenda-
rzu historycznym
widnieje data, któ-

rej znaczenie i wymowa, po-
winny po wsze czasy wryæ siê
w narodow¹ pamiêæ Polaków.
Dzieli nas od niej sze�ædzie-
si¹t piêæ lat. Lat, które ramio-
nami minionego czasu zdaj¹
siê ogarniaæ ca³e wieki. Wie-
ki znaczone blaskiem grun-
waldzkiego tryumfu, ale tak-
¿e gorycz¹ niepowodzeñ i
klêsk. Niez³omno�ci¹ w opo-
rze przeciw pruskiej przemo-
cy, ale te¿ niema³ym reje-
strem w³asnej politycznej lek-
komy�lno�ci.

Data ta przypomina o
Pierwszym Wielkim Kongre-
sie Polaków, jaki odby³ siê w
dniu 6 marca 1938 roku w
Niemczech. W³a�ciwie by³ to
Wielki Kongres Polactwa1,, bo
takiego okre�lenia, dzisiaj ju¿
historycznego, u¿ywa³ ogó³
Polaków tam mieszkaj¹cych.
U¿ywano tego pojêcia dla na-
zwania ca³okszta³tu ¿ycia
polskiego i spraw polskich w
III Rzeszy. Jak ka¿da kultu-
ralna spo³eczno�æ, Polacy w
Rzeszy mieli w³asne organi-

zacje, instytucje, pojêcia i
symbole. Wiele z nich u¿ywa-
nych w potocznej mowie sta-
nowi³o synonim walki z ger-
manizacj¹.

W obrêbie przedwojenne-
go pañstwa niemieckiego
mieszka³o pó³tora miliona
ludno�ci polskiej. Wiêkszo�æ
z nich mieszka³a stale na zie-
mi swych dziadów i pradzia-
dów, na Mazurach, Warmii,
Kaszubach, �l¹sku, Ziemi
Lubuskiej i Pomorzu. Inni za
chlebem wywêdrowali do
Westfalii, Nadrenii, Berlina.
By nie zatraciæ swej narodo-
wo�ci i macierzystej mowy,
utworzyli w grudniu 1922
roku Zwi¹zek Polaków w
Niemczech.

Zwi¹zek by³ naczeln¹ or-
ganizacj¹ mniejszo�ci pol-
skiej w Niemczech, upowa¿-
nion¹ w pierwszym rzêdzie do
reprezentowania Polaków,
wobec pañstwa niemieckiego.

Pierwszym prezesem
Zwi¹zku zosta³ ks. dr Bole-
s³aw Domañski. Siedzib¹ or-
ganizacji by³ Berlin. Tam w³a-
�nie, w najwiêkszej sali te-

Wydaje siê prawie
samo przez siê
zrozumia³ym, ¿e

ja jako Serb, jako cz³onek
ma³ego serbo³u¿yckiego na-
rodu, tu jak i na innych miê-
dzynarodowych konferen-
cjach nie mówiê po serbo³u-
¿ycku: Ale w³a�ciwie dlacze-
go tego nie robiê? Czy jaw-
nie, po s³owiañsku powie-
dziane s³owo nie jest  tak¿e
sygna³em, sygna³em nie
zwa¿aj¹cym na granice £u-
¿yc, ¿e my Serbowie £u¿yc-
cy wci¹¿ mamy nasz jêzyk,
kulturê, tradycjê i historiê,
¿e jeste�my narodem, który

chce mieæ perspektywê w
zmieniaj¹cej siê Europie?

Obawiam siê, ¿e los Ser-
bów £u¿yckich mówi¹cych
jêzykiem, który ledwo na
w³asnym obszarze jêzyko-
wym jest s³yszany, bêdzie
tak¿e losem innych du¿o
liczniejszych narodów s³o-
wiañskich, kiedy Zachodnia
Europa, tak zwana Unia
Europejska w taki sposób
rozszerzy siê na Wschód, jak
to ju¿ ma miejsce. Nawet na
terenach granicz¹cych z Pol-
sk¹ i Czechami liczba m³o-
dych i starszych obywateli w

Niemczech ucz¹cych siê pol-
skiego lub czeskiego z roku
na rok jest coraz mniejsza.
Niemcy, tak¿e na wschodzie
swego kraju, staj¹ siê jêzy-
kowo znowu tym, czym ju¿
kiedy� dla S³owian byli:
Niemcy, Nimcy, Niemowy,
którzy nas nie rozumiej¹.

Kiedy ta konferencja zaj-
mie siê wspó³prac¹, wtedy
problem wzajemnego zrozu-
mienia stanie siê bardzo
wa¿nym.

W czasach b³yskawicznej,
jak tylko mo¿liwe, komuni-

Transformacja � marnotrawstwo ludzkiego potencja³u
Dr Stanis³awa Stachnik � Czajkowska

Dokoñczenie na stronie 3

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

Dokoñczenie na stronie 5

LOS S£OWIAN ZACHODNICH

Dokoñczenie na stronie 2

Prawdy Polaków
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

agresji USA na Irak. Jest
ona tak nieludzka i tak nie-
bezpieczna dla �wiata, ¿e
spotka³a siê ze stanowczym
potêpieniem wiêkszo�ci oby-
wateli niemal wszystkich
Pañstw. Da³y temu wyraz
liczne manifestacje, zw³asz-
cza w wyznaczonym w skali
miêdzynarodowej dniu 15
lutego br., które ogarnê³y

stolice wielu Pañstw. W
Warszawie manifestowa³o
10 tysiêcy ludzi, w innych
stolicach setki tysiêcy ludzi.
Równie¿ wiêkszo�æ rz¹dów
przeciwstawi³a siê agresji
na Irak. Dosz³o nawet na
tym tle do konfliktu we-
wn¹trz Unii Europejskiej i
NATO oraz miêdzy USA a
niektórymi Pañstwami unij-
no-natowskimi jak Francja,
Niemcy i Belgia, które zde-
cydowanie przeciwstawi³y
siê agresji na Irak. Stanow-
czy sprzeciw wyra¿aj¹ rów-
nie¿ Rosja i Chiny.

Tymczasem rz¹d w Pol-
sce w s³u¿alczy sposób po-
par³ USA w jego d¹¿eniu do
wojny z Irakiem, oferuj¹c
nawet udzia³ Wojska Pol-
skiego u boku ¿o³nierzy
amerykañskich i brytyj-
skich. Zaoferowa³ równie¿
rozmieszczenie wojska ame-
rykañskiego na terenie na-
szego kraju. Bowiem z kon-
cepcji narzucanego nam glo-
balizmu wynika realizowa-
nie interesów USA, a nie
Polski. Naszym polskim in-
teresem jest przeciwstawia-
nie siê agresji na jakikol-
wiek Kraj i nie rozmieszcza-

nie obcych baz wojskowych
na naszym terytorium.

Z koncepcji zalewaj¹cego
nas nieludzkiego globalizmu
wynika stale pogarszaj¹ca
siê sytuacja Polski i Pola-
ków. Ro�nie wyzysk ludzi
pracy, polegaj¹cy na zani¿a-
niu p³ac albo niep³aceniu za
wykonan¹ pracê, przynosz¹-
c¹ przecie¿ pracodawcom

sta³e i du¿e dochody. Ro�nie
bezrobocie, w tym tak¿e
kwalifikowanej m³odzie¿y
po ukoñczeniu nauki. Ro-
�nie nêdza prowadz¹ca wie-
lu Polaków do g³odu. Ro�nie
te¿ zaprzedawanie Polski
Unii Europejskiej. Ro�nie
wreszcie agresja policji wo-
bec protestuj¹cych Polaków
przeciwko krzywdzie i wyzy-
skowi.

Oto s³owa naocznego
�wiadka z listu do swojego
przyjaciela:
�Przez okno widzê skrzy¿o-
wanie trasy A-2 Poznañ-
Warszawa z drog¹ Kutno-
£ód�. Tu na szczê�cie panu-
je normalny ruch. By³ on
bardzo niewielki we wtorek
i �rodê (4-5 lutego), w wyni-
ku blokady trasy w pobli-
skim Bedlnie. Ch³opi prote-
stowali przeciwko z³ym wa-
runkom przyjêcia Polski do
UE, domagali siê podniesie-
nia cen skupu ¿ywca wie-
przowego, zwiêkszenia do-
p³at do mleka, odrzucenia
weta prezydenta w sprawie
biopaliw itp. W tej chwili
cena ¿ywca to 2,40 z³/kg,
mleka 24 gr/l, cebuli 30 gr/
kg, ziemniaków 30 gr/kg

itp., a to ceny skupu bardzo
niskie, nie daj¹ce mo¿liwo-
�ci uzyskania przyzwoitych
dochodów. Kiedy policja za-
czê³a spychaæ z drogi bloku-
j¹cych, dosz³o do przepycha-
nek, obrzucania policji �nie-
giem i pó�niej kamieniami.
Policja u¿y³a armatek wod-
nych, gazów ³zawi¹cych, kul
gumowych. By³a to niezwy-

kle brutalna akcja, policja
rozpêdza³a ludzi, a potem
wchodzi³a do barów, po-
mieszczeñ gminnych i ko-
munalnych, a nawet pry-
watnych mieszkañ. Wyci¹-
gali ludzi na zewn¹trz, roz-
ci¹gali na �niegu i bili pa³-
kami. Oberwa³o wiele zupe³-
nie przypadkowych osób, w
tym kilka kobiet i dziecia-
ków, wszyscy s¹ bardzo roz-
goryczeni.�

Protestuj¹cy rolnicy, jak
i górnicy, hutnicy i inni,
maj¹ racjê. Protestuj¹ prze-
ciwko okradaj¹cej nas Unii
Europejskiej. Dlatego s¹ do-
tkliwie bici, bowiem przecz¹
k³amliwej propagandzie
w³adzy, jakoby 75% Polaków
chcia³o integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. Integracji
tej chce oko³o 30% polskich
obywateli, ale za to 100%
mniejszo�ci niemieckiej z
wiadomych wzglêdów.

Wobec tej antyunijnej po-
stawy Polaków, w³adza
k³amstwem zachêca do Unii
Europejskiej, a jej przeciw-
ników represjonuje. St¹d te
faszystowskie czyli unijne
akcje policji, bij¹cej demon-
struj¹cych robotników i rol-

ników oraz ograniczenia
dzia³alno�ci partii politycz-
nych przeciwstawiaj¹cych
siê Unii Europejskiej.

Od tych wa¿nych i tra-
gicznych problemów odci¹ga
siê Polaków igrzyskami w
rodzaju afery Michnika i
Rywina. Obaj s¹ bogatymi
kapitalistami, których mi-
liardowe maj¹tki powsta³y z
przejêcia czê�ci polskiego
maj¹tku narodowego w ra-
mach tak zwanej �transfor-
macji�. Wiadomo przecie¿,
¿e nie doszli do wielkich for-
tun tylko z w³asnej pracy.
Obaj d¹¿¹ do zagarniêcia
Telewizji publicznej i uczy-
nienia z niej swojej prywat-
nej w³asno�ci. Obaj powin-
ni byæ pozbawieni mo¿liwo-
�ci szkodliwego prywatyzo-
wania czegokolwiek.

Wyprzedawanie i rujno-
wanie Polski, rosn¹cy wy-
zysk Polaków po³¹czony z
coraz wiêkszymi represjami
i ograniczeniami swobód
obywatelskich spowoduje
upadek obecnej w³adzy. Po
wyj�ciu PSL z koalicji, w³a-

Dokoñczenie ze strony 1

dza opiera siê ju¿ tylko na
osamotnionym SLD i to jesz-
cze podzielonym wewnêtrz-
nie na orientacjê prounijn¹
i orientacjê antyunijn¹. Ale
upadek w³adzy to za ma³o.
Musimy odrzuciæ w referen-
dum integracjê Polski z wro-
g¹ nam Uni¹ Europejsk¹, a
nastêpnie zmieniæ ustrój z
globalistycznego na narodo-
wy, wspólnotowy, socjalny.
Jego podstaw¹ musi byæ sta-
³y wzrost produkcji, a nie
jak obecnie sta³e jej zmniej-
szanie na rozkaz Unii Euro-
pejskiej. Wzrost produkcji,
likwiduj¹cy nasze bezrobo-
cie i daj¹cy dobrobyt, bêdzie
najefektywniejszy przy
wspó³pracy lub Federacji
Polski z Czechami i S³owa-
cj¹ oraz wspó³pracy Polski z
Rosj¹ i pozosta³ymi Pañ-
stwami S³owiañskimi w ra-
mach wielkiej Wspólnoty
S³owiañskiej. Przy takiej ko-
rzystnej dla nas wspó³pracy,
Unia Europejska nie jest
nam do niczego potrzebna,
chyba tylko do upadku Pol-
ski. Bo, jak mówi¹ Warsza-
wiacy: �Unia Europejska to
mafia z³odziejska�!

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

List z Pragi

Szanowna Redakcjo!
Dziêkujê za przesy³kê Waszej interesuj¹cej gazety. Wyso-

ko oceniam szczególnie to, ¿e oprócz drobnych artyku³ów i
wiadomo�ci publikujecie tak¿e powa¿ne, zasadnicze mate-
ria³y, dotycz¹ce najwa¿niejszych problemów naszych czasów.
Mam na my�li przede wszystkim materia³y B. Tejkowskie-
go, a tak¿e wiele innych.

W zwi¹zku z tym chcia³bym wnie�æ propozycjê: czy nie
by³oby dobrze w³a�nie te najwa¿niejsze materia³y, dotycz¹ce
nie tylko Polaków, ale i Czechów, S³owaków i £u¿yczan pu-
blikowaæ w jêzyku najbardziej dostêpnym dla nas wszyst-
kich. Niestety, jêzyk Cyryla i Metodego w tym wzglêdzie -
je�li siê nie odrodzi - nie mo¿e temu celowi s³u¿yæ, ale tym-
czasem móg³by temu pos³u¿yæ jêzyk rosyjski. Kr¹g czytelni-
ków Waszej gazety móg³by w ten sposób siê rozszerzyæ.

Za³¹czam przy okazji moje wyst¹pienie dyskusyjne z ostat-
niego posiedzenia Komitetu S³owiañskiego Republiki Cze-
skiej, po�wiêcone ocenie listopadowej Warszawskiej Konfe-
rencji: Polska, Czechy, S³owacja, Serbowie £u¿yccy.

My�lê te¿, ¿e dobrze by³oby opublikowaæ na ³amach Wa-
szej gazety tak¿e artyku³ na temat �Lew To³stoj i S³owia-
nie�. Gotów jestem taki materia³ przygotowaæ.

Z powa¿aniem
Doc. Dr �tìpan Kolafa
Towarzystwo Przyjació³ Lwa To³stoja
w Republice Czeskiej

Praga, 27 stycznia 2003r.

Za³¹czony materia³ w jêzyku czeskim jest dostêpny dla zain-
teresowanych w redakcji �Wspólnoty� Red.

Demonstracja antywojenna,  Warszawa, 15 luty 2003
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strzeni jednostek, grup i insty-
tucji. Na poziomie jednostek
funkcjonuj¹ okre�lone strate-
gie radzenia sobie aby zapew-
niæ podstawowe bezpieczeñ-
stwo sobie i rodzinie. W odnie-
sieniu do grup ma miejsce two-
rzenie programów i form prze-
ciwdzia³aniu bezrobociu i jego
skutkom oraz ich realizacja
przez instytucje do tego powo-
³ywane. Wiele dyscyplin na-
ukowych (ekonomia, socjolo-
gia, psychologia, pedagogika,
dziennikarstwo i prawo) dys-
ponuje obszernymi diagnoza-
mi zjawiska bezrobocia, uak-
tualnion¹ statystyk¹ w szcze-
gó³ach dokumentuj¹c¹ cechy
bezrobotnych, którzy znajduj¹
siê w rejestrach urzêdów pra-
cy, a niestety dalej mamy nie-
skuteczno�æ w zwalczaniu bez-
robocia.

D³ugookresowe bezrobocie
liczone od 13 miesiêcy pozosta-
wania bez pracy jest w naszym
kraju rekordowe, czasowo
równe okresowi transformacji.

W liczbach d³ugookresowi
bezrobotni na koniec grudnia
2001r. stanowili 48,3% ogó³u
bezrobotnych w kraju. Tych
d³ugookresowych bezrobot-
nych obejmuje �spirala upad-
ku� uniemo¿liwiaj¹ca powrót
do pracy. ¯yj¹ w z³ych warun-
kach �rodowiskowych i ekono-
micznych (enklawy biedy na
przyk³ad w £odzi, miejscowo-
�ci gdzie upad³y PGR-y), izolo-
wani, naznaczeni bied¹ (dzie-
ci nie uczêszczaj¹ do szko³y,
przerywaj¹ naukê), tworz¹
"wspólnoty rozpaczy" ludzi,
którzy nie maj¹ �rodków do
¿ycia ani nadziei na przysz³o�æ.
Od 1999r. Ro�nie liczba osób
bezrobotnych z wy¿szym wy-
kszta³ceniem. Na koniec
2001r. wzros³a ona do 100 469
osób czyli 3,2%. W wojewódz-
twie lubuskim wzros³a do 8548
osób, co stanowi 4,8%. Coraz
czê�ciej bezrobotno�æ dotyczy
osób, które zainwestowa³y w
swój rozwój, zdoby³y wykszta³-
cenie i niezbêdne umiejêtno�ci
(znajomo�æ jêzyków obcych,
obs³uga komputerów), lecz
pracy w gospodarce rynkowej
nie znajduj¹. Nieskuteczno�æ
rozwi¹zañ w zarz¹dzaniu ryn-
kiem pracy jest ewidentna i
wynika z nietrafnej diagnosty-
ki i b³êdnego wnioskowania.
Problem nadwy¿ki zasobów
pracy i deficytu ofert zatrud-
nienia tkwi w makroekonomii.

Walka z bezrobociem w tej
skali (stopa bezrobocia ponad

18% ) jest problemem makro-
ekonomicznym i musi znale�æ
rozwi¹zanie w ogólnej strate-
gii rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego kraju.

Nie brakuje w literaturze
rad i ostrze¿eñ przed pozosta-
wieniem rynku pracy wolnej
grze rynkowej, na przyk³ad
J.K. Galbraith amerykañski
ekonomista pisze: �...Gdybym
mia³ doradzaæ krajom Europy
Wschodniej, nalega³bym aby
powierzy³y si³om rynkowym
mniej wa¿ne dobra konsump-
cyjne i us³ugi. W innych miej-
scach by³bym ostro¿niejszy i
powolniejszy�.

Najwiêkszym problemem
nie jest samo bezrobocie, ale
bezrobocie plus niemo¿no�æ
zapewnienia odpowiednich
warunków dla bezrobotnych,
bez os³abiania ich przydatno-
�ci dla dalszego rozwoju gospo-
darczego.

Tymczasem warunki os³o-
nowe jakie zapewnia siê bez-
robotnym to zasi³ek ustawowy,
który przys³uguje zaledwie
18% zarejestrowanym w urzê-
dach pracy. Ustawowy zasi³ek
stanowi 25% �redniego wyna-
grodzenia w gospodarce i przy-
s³uguje przez 6 miesiêcy, a na
obszarach o strukturalnym
bezrobociu obowi¹zuje do 12
miesiêcy. Bezrobotnemu chc¹-
cemu podwy¿szyæ kwalifikacje
lub zmieniæ przys³uguje jedno-
razowe skierowanie na szko-
lenie b¹d� kurs op³acany przez
urz¹d pracy niezale¿nie od

tego, ile razy utraci³ pracê w
swojej karierze w okresie
transformacji. Ten stan wyni-
ka z braku �rodków finanso-
wych. Niedostatek �rodków na
pasywne i aktywne formy wal-
ki z bezrobociem ogranicza
efektywno�æ zarz¹dzania ryn-
kiem pracy i aktywizacji bez-
robotnych.

Rozwi¹zywanie problemów
tak dramatycznych winno
opieraæ siê na zidentyfikowa-
niu przyczyn, które je spowo-
dowa³y i czynników utrudnia-
j¹cych wyeliminowanie prze-
szkód. Ponadto niezbêdne s¹

wizje zamierzeñ na najbli¿sze
i dalsze lata.

W strategiach regionalnego
rozwoju brak konkretów, w³a-
snych pomys³ów, dominuje ci¹-
g³e odwo³ywanie siê do polity-
ki regionalnej UE i funduszów
wydzielonych w trybie przed
akcesyjnym. Wygl¹da na to, ¿e
polskie sfery rz¹dz¹ce popad³y
w obsesjê bezkrytycznego ule-
gania UE. Jednocze�nie polski
�wiat nauki te¿ nie wysy³a ¿ad-
nych o¿ywczych sygna³ów,
mimo ¿e �jedynie s³uszna dro-
ga� jak¹ wybra³ polski establi-
shment wyczerpa³a siê defini-
tywnie. Polsce brakuje wizji na
najbli¿sze i kolejne dziesiêcio-
lecia. Profesor W. Pañkow z
IFiS PAN stwierdza ¿e �...nikt
nie próbuje poruszaæ tego te-
matu bo obawiamy siê kon-
struowania ró¿nych alterna-
tywnych projektów przysz³o-
�ci�. Dodam od siebie, których

nie wolno nam bêdzie realizo-
waæ po utracie czê�ci suweren-
no�ci zwi¹zanej ze wst¹pie-
niem do UE.

Usuniêcie przyczyn bezro-
bocia (prawid³owo zdiagnozo-
wanych) pozwoli na zmianê
sytuacji na rynku pracy, tylko
oferty pracy rozwi¹¿¹ radykal-
nie problem bezrobocia � ¿ad-
ne pó³�rodki nie stanowi¹ an-
tidotum.

Upadek wielu polskich
przedsiêbiorstw nie by³ wyni-
kiem nadprodukcji, a zast¹pie-
niem konsumpcji rodzimej
wytwórczo�ci konsumpcj¹
opart¹ na imporcie dominuj¹-

cym nad eksportem. Polska ze
swoim wysokim bezrobociem
znajduje siê zewnêtrznie w nie-
korzystnym otoczeniu. Tworzy
je wysokie bezrobocie w kra-
jach Unii Europejskiej. Dwa-
dzie�cia milionów bezrobot-
nych w krajach Unii Europej-
skiej nie daje szans roz³adowa-
nia bezrobocia krajowego.

Prognozy w krajach OECD
wskazuj¹ ¿e  bezrobocie nie
tylko nie spadnie, ale wprost
przeciwnie wzro�nie. Koniecz-
no�æ�eksportu bezrobocia� z
krajów UE do krajów Central-
nej i Wschodniej Europy to
polityka okre�lana w ekonomii
jako metoda �zubo¿enia s¹sia-
da�. Polityka zubo¿ania s¹sia-
da polega na ograniczaniu im-
portu a wspieraniu eksportu
w³asnych wyrobów nawet z
uwzglêdnieniem dumpingu
ekonomicznego i socjalnego.

Ograniczenie rozmiarów
bezrobocia do poziomu 3 - 5%
jest czym� zasadniczym zgod-
nie z prawem Okuna. Wed³ug
tego prawa ka¿dy jeden pro-
cent bezrobocia powy¿ej stopy
naturalnej oznacza utratê pó³-
tora procent produktu krajo-
wego brutto (PKB). W Polsce
tracimy rocznie na bezrobociu
oko³o 20% PKB, jest zatem o
co powalczyæ.

Znany z wielu publikacji i
wyst¹pieñ projekt racjonal-
nych rozwi¹zañ poprzez pro-
efektywno�ciowy rozwój pro-
dukcji i us³ug, opracowany
przez prof. M. Kabaja, jest
optymalny, gdyby by³ realizo-
wany zmniejszy³oby siê bezro-
bocie od 1do 1,5 miliona osób.

Maj¹c na uwadze z³o¿ono�æ
przyczyn bezrobocia wysuwam
nastêpuj¹ce propozycje rozwi¹-
zañ:
1. Makroekonomiczne wizje
rozwoju kraju musz¹ uwzglêd-
niaæ i preferowaæ rodzime za-
soby naturalne, kapita³owe i
ludzkie.
2. Upowszechnienie �wiado-
mo�ci potrzeb egzystencjal-
nych wszystkich obywateli,
które mog¹ i musz¹ byæ reali-
zowane w oparciu o w³asn¹
wytwórczo�æ.
3. Ograniczenie importu � za-
stosowanie zasady zubo¿enia
s¹siada tak jak to czyni¹ kra-
je unijne, rozwój eksportu to-
warów i us³ug na wszystkie
godne uwagi rynki �wiata.
4. Dualistyczne podej�cie do
rozwoju polskiej gospodarki,
ujête w programach przeciw-
dzia³ania biedzie, bezrobociu i
bezdomno�ci. Z jednej strony
nastawione na stosowanie no-
woczesnych technik i techno-
logii pracooszczêdnych � kon-
kurencyjnych, a z drugiej stro-
ny nale¿y rozwijaæ te obszary
w gospodarce, które wymaga-
j¹ wysokiej pracoch³onno�ci, po
to, ¿eby dawaæ ludziom zatrud-
nienie przy zagospodarowaniu
Polskich surowców.
5. Rozwój budownictwa miesz-
kaniowego i inwestycji prze-
mys³owych oraz infrastruktu-
ralnych.
6. Odbudowa unicestwionego
rzemios³a, zmiana podej�cia do
zak³adów rzemie�lniczych
mo¿e wybawiæ z bezrobocia
ponad 200 tysiêcy osób.
7. Budowanie mostów miêdzy
�wiatem bezrobotnych, a �wia-
tem pracy poprzez szkolenia i
czasow¹ aktywno�æ zawodow¹.

Dla najwspanialszych na-
wet projektów szanse s¹ ¿ad-
ne, gdy nie ma woli politycz-
nej do ich realizacji. Czy na to
nadal bêd¹ godziæ siê bezrobot-
ni, czas poka¿e.

Dokoñczenie ze strony 1

Transformacja � marnotrawstwo ludzkiego potencja³u
Dr Stanis³awa Stachnik � Czajkowska

Bezrobotni wyci¹gaj¹ makulaturê z pojemników, by j¹ sprzedaæ i uzyskaæ �rodki na utrzymanie.
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atralnej stolicy Niemiec �The-
ater des Volkes�, odby³ siê
pamiêtny Kongres Polaków.
Znakiem Zwi¹zku Polaków w
Niemczech by³o Rod³o, sym-
bol Wis³y, królowej polskich
rzek.

W roku 1934 w Warsza-
wie, w obecno�ci ponad trzech
tysiêcy Polaków przyby³ych z
Niemiec i niezliczonych rzesz
rodaków mieszkaj¹cych w Oj-
czy�nie, dokonano za�lubin
sztandarów Zwi¹zku Pola-
ków z Wis³¹. Ceremonia od-
by³a siê poprzez ich zanurze-
nie w nurtach najwierniejszej
z polskich rzek. Symbolizuj¹-
cy j¹ znak Rod³a, zroszony
wi�lanymi wodami, wi¹za³
polskie serca na obczy�nie z
Macierz¹, przypomina³ o Oj-
czy�nie i uczy³ mi³o�ci do
Niej.

Zwi¹zek Polaków w Niem-
czech, poza s³ynnym zawo³a-
niem: �I nie ustaniem w wal-
ce, si³ê s³uszno�ci mamy i
moc¹ tej s³uszno�ci wytrwa-
my i wygramy�,  poza sztan-
darami i symbolem Rod³a,
mia³ równie¿ swój hymn, któ-
rego melodiê i s³owa po raz
pierwszy us³yszano w dniu 6
marca 1938 roku w Berlinie.
Oto s³owa hymnu:

�Nam Bóg powierzy³ Ojców ziemicê
Oran¹ soch¹, zroszon¹ krwi¹

Da³ znak rodowy: Wis³ê � Rodzicê
Co karmi ³any krynic¹ sw¹

Dziejowej chwa³y postawi³ gontynê
U Wis³y �róde³ - Wawelski gród
Rod³o niech ³¹czy nas w mê¿n¹

dru¿ynê
Polski my Naród, polski my lud !

Pruskie jeziora, �l¹skie kopalnie
Z³otowskie ³any, Westfalii �wiat

Wszystkich nas ³¹czy nierozerwalnie
Matczyne znamiê, rodzony brat

Wiêzi¹ serdeczn¹ spleæmy rodzinê
Hartujmy dusze na znój i trud

Rod³o niech ³¹czy nas w mê¿n¹
dru¿ynê

Polski my Naród, polski my Lud !�

Sze�ædziesi¹t piêæ lat, to w
skali historii niewiele, ale
jak¿e du¿o w skali ludzkiego
¿ycia, Od tego czasu wyros³o
ju¿ parê pokoleñ. Pada³y i
powstawa³y pañstwa, zmie-
nia³y siê granice i systemy
ustrojowe, niewielu uczestni-
ków pamiêtnego Kongresu
do¿y³o dzisiejszych czasów.
Ginêli zakatowani w niemiec-
kich mordowniach, ginêli na

frontach II wojny �wiatowej,
ginêli, umieraj¹c nie docze-
kawszy powrotu swych ojco-
wizn do Macierzy. Zawsze
wierni Polsce, nigdy nie mó-
wili o Niej �le. Pamiêtali do
koñca Prawdy Polaków, któ-
re po raz pierwszy us³yszeli
na Wielkim Kongresie Polac-
twa w Berlinie. Wtedy w³a-
�nie dnia 6 marca 1938 roku
sze�æ tysiêcy Polaków, repre-
zentuj¹cych pó³tora miliona
swoich rodaków w Niem-

czech, od prawieków pielê-
gnuj¹cych obyczaje, tradycje
i mowê ojczyst¹, za swój �wiê-
ty obowi¹zek uzna³o potrze-
bê ich og³oszenia.

Uroczystym aktem oznaj-
miono co nastêpuje:
Prawda pierwsza:
Jeste�my Polakami
Prawda druga:
Wiara ojców naszych jest
wiar¹ naszych dzieci
Prawda trzecia:
Polak Polakowi bratem

Od znanego popularyzato-
ra problematyki mniejszo�ci
Serbów £u¿yckich i innych
mniejszo�ci s³owiañskich pro-
fesora Krzysztofa Mazurskie-
go, nasza redakcja otrzyma-
³a wezwanie:

Podpiszcie petycjê w spra-
wie zachowania zagro¿onego
likwidacj¹ s³oweñskiego ra-
dia w Korutanach  (Klagen-
furt) w Austrii. Petycjê z jak
najwiêksz¹ ilo�ci¹ podpisów
przesy³ajcie do redakcji �Ra-
dio dva� na adres: http://
w.w.w.radio-dva.at

Od pocz¹tku bie¿¹cego
roku S³oweñcy w Korutanach
walcz¹ o zachowanie s³oweñ-
skiej rozg³o�ni. W³adze au-

striackie zadecydowa³y cof-
n¹æ finansowanie �Radia
dva�, nadaj¹cego w jêzyku
s³oweñskim. Pracownicy ra-
dia pracuj¹ za darmo.

Przez pierwszy tydzieñ lu-
tego, na znak protestu prowa-
dzili g³odówkê. Je¿eli w naj-
bli¿szym czasie sytuacja siê
nie wyja�ni, to od 17 marca
znów rozpoczn¹ g³odówkê na
czas nieokre�lony. Austriacka
pos³anka w Parlamencie Eu-
ropejskim Ursula Stenzelova
o�wiadczy³a, ¿e ORF ma obo-
wi¹zek nadawania w jêzy-
kach mniejszo�ci narodo-
wych. Austria jest sygnata-
riuszem umów, dotycz¹cych
praw mniejszo�ci narodo-

wych, zw³aszcza w zakresie
jêzyków regionalnych i jêzy-
ków mniejszo�ci. �Radio dva�
rozpoczê³o swoje transmisje
od czerwca 2001 roku. Dla
mniejszo�ci narodowych do-
stêp do mediów jest warun-
kiem �byæ albo nie byæ� ich
kultury i jêzyka.

Sytuacja ta przypomina
zesz³oroczne wydarzenia na
£u¿ycach, kiedy to w³adze
uniemo¿liwi³y dzia³alno�æ
�Antenne 4� w Gradiszczan-
ce (Burgerland). Sygnatariu-
sze petycji wzywaj¹ w³adze
aby honorowa³y europejskie
porozumienia, które ratyfiko-
wa³a Austria i aby czym prê-
dzej podjê³y decyzje o przy-

P r a w d y    P o l a k ó w
Dokoñczenie ze strony 1 Prawda czwarta:

Co dzieñ Polak Narodowi
s³u¿y
Prawda pi¹ta:
Polska Matk¹ nasz¹, o
Matce nie wolno mówiæ
�le

Prawdy Polaków dla wie-
lu, do samego koñca, by³y je-
dynym drogowskazem ich ¿y-
cia. Dla wspó³czesnych za�,
owe Prawdy s¹ jedynie wspo-
mnieniem z dalekiej przesz³o-
�ci. Tak je postrzega wiêk-

szo�æ Polaków, pomimo ich
historycznej wymowy i ci¹gle
aktualnych tre�ci. Szczegól-
nie tu i teraz, w obliczu za-
gro¿eñ, jakie niesie �lepy pêd
rz¹dz¹cych do Unii Europej-
skiej.

  Wies³aw Wielopolski
   dziennikarz niezale¿ny

Przypisy:
1. Ryszard Hajduk - Krótki
s³ownik Polactwa; �Rocznik
ziem zachodnich i pó³noc-
nych�. Wyd. Towarzystwo
Rozwoju Ziem Zachodnich r.
1963.

W obronie s³owiañskiej rozg³o�ni
wróceniu w Korutanach
transmisji radiowych w jêzy-
ku s³oweñskim. Obecno�æ jê-
zyka s³oweñskiego w mediach
publicznych zas³uguje na po-
parcie, tymczasem w opinii
oficjalnej sprawa jest pomija-
na milczeniem.

Jednak jak pisze w gaze-
cie Nedelja nr 7/2003  Micka
Opetnik: �S³oweñcy nareszcie
siê przebudzili i podjêli g³o-
�no temat o¿ywienia swojego
jêzyka i kultury, w zwi¹zku z
tym podjêli te¿ opracowanie
nowych projektów dzia³alno-
�ci spo³ecznej i kulturalnej.�

    Redakcja

Kserokopie akt oskar¿enia stalinowskiego procesu Janiny K³opockiej (autorki znaku "Rod³a" Zwi¹zku Polaków w Niemczech). Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e oskar¿enie postawiono na postawie aktów prawnych (dekrety z 1946 roku) wydanych pó�niej ni¿ zaistnienie

"przestêpstwa" (lata 1938 -1939). Naruszono tu zasadê, ¿e prawo nie dzia³a wstecz.
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kacji o �wiatowym zasiêgu,
problem ten, szczególnie dla
Zachodnich S³owian, nabie-
ra tak¿e nowego i innego
znaczenia. Nie tylko dlate-
go, ¿e �rodki masowego
przekazu w swojej wiêkszo-
�ci nie znajduj¹ siê ju¿ w
rêkach zachodnios³owiañ-
skich narodów. Ten bowiem,
kto ma te �rodki, panuje nad
opini¹ publiczn¹. Kto panu-
je nad opini¹ publiczn¹, ten
bardziej panuje nad krajem,
ni¿ politycy wybrani w wy-
borach. �rodki masowego
przekazu w Czechach i w
Polsce znajduj¹ siê w rêkach
niemieckich (�ci�lej zachod-
nioniemieckich), francu-
skich, szwajcarskich i in-
nych koncernów medial-
nych. Same nak³ady zachod-
nich wydawnictw prasowych
we Wschodniej Europie wy-
nosz¹ w S³owacji 2,2 milio-
ny, w Czechach 8,5 milio-
nów, a w Polsce 18,8 milio-
nów. Grupa Wydawnicza
Passau osi¹ga w Polsce i
Czechach razem oko³o 5,5
milionów nak³adu, Grupa
Wydawnicza Gruner und
Jahr w S³owacji, Polsce i
Czechach w sumie oko³o 4,4
milionów nak³adu. Grupa
Wydawniczo-Prasowa Pas-
sau (Neue Passauer Presse)
od koñca lat osiemdziesi¹-
tych zwiêkszy³a swoje obro-
ty dziesiêciokrotnie przez
dokupienie wschodnioeuro-
pejskich gazet regionalnych.
Spo�ród oko³o 7500 zatrud-
nionych w tym dotychczas
czysto bawarskim wydaw-
nictwie, 80 do 90% pracuje
teraz w krajach zachodnio-
s³owiañskich.

My Zachodni S³owianie
mamy podzielon¹ perspek-
tywê: z jednej strony coraz
silniej zanika s³owiañsko�æ
jako publiczne zjawisko spo-
³eczne, z drugiej jednak s³o-
wiañsko�æ zyskuje jako
czynnik to¿samo�ci, którego
znaczenie dla prostego cz³o-
wieka coraz bardziej wzra-
sta. Chodzi tu o korzenie
kulturowe, jêzykowe, histo-
ryczne, a tak¿e korzenie
mentalno�ci. Ka¿dy wie, jak
S³owianie przyjmuj¹ i
ugaszczaj¹ go�ci, inaczej ni¿
zachodni Europejczycy, oni
¿yj¹ inaczej i czuj¹ inaczej.
Tego nikt lepiej nie mo¿e do-
�wiadczyæ, ni¿ ja � Serb £u-
¿ycki jako najdalej w Za-

chodniej Europie mieszkaj¹-
cy Zachodni S³owianin i oby-
watel zachodnioeuropejskie-
go pañstwa, Niemiec, miesz-
kaj¹cy w ich najdalej na
wschodzie po³o¿onej czê�ci.

W tym, ¿e my pozostaje-
my takimi jakimi jeste�my,
widzê wielk¹ szansê dla
wspó³pracy i perspektywy.

Nic nie wi¹¿e silniej, ni¿ ¿y-
cie zakorzenione w codzien-
no�ci, ¿ycie zbiorowe i do-
�wiadczenia zbiorowe.

Jednak z drugiej strony
dokonuje siê tak¿e niebez-
pieczny proces wydr¹¿ania
narodowej to¿samo�ci. Po-
wsta³a przy tym dziura, choæ
wprawdzie do�æ z³a, by³aby
jeszcze do naprawienia. Ale
takie wydr¹¿enie jest zwi¹-
zane z wype³nieniem umy-
s³u obcymi pojêciami ¿ycio-
wymi, przyzwyczajeniami i
formami ¿ycia w miejsce do-
tychczasowych. Powstaje
asymilacja, uniwersalna
amerykanizacja � albo w
czê�ciach Europy germani-
zacja. Substancja zostaje
wydr¹¿ona � jêzyk staje siê
pow³ok¹, wprawdzie dalej
bêdzie siê nim mówi³o, lecz
my�leæ ju¿ wtedy bêdziemy
po zachodnioeuropejsku, je-
¿eli siê przed tym nie obro-
nimy.

Kiedy faszy�ci w latach
1937-38 chcieli zlikwidowaæ
Serbów £u¿yckich, zaczêli
od likwidacji �wiadomo�ci
narodowej. Chcieli z Serbów
£u¿yckich zrobiæ Niemców
mówi¹cych po serbo³u¿ycku.
Dopiero gdy opór licznych
Serbów £u¿yckich i serb-
skiej organizacji Domowiny

zosta³ z³amany, chwycili siê
faszy�ci ostrzejszych metod:
mianowicie zakazu u¿ywa-
nia jêzyka serbo³u¿yckiego.
Nie twierdzê, ¿e teraz to

samo zdarzy siê Zachodnim
S³owianom. Ale wci¹¿ grozi
niebezpieczeñstwo, ¿e Za-
chodni S³owianie � je¿eli siê
nie zjednocz¹ w walce o za-
chowanie swojej to¿samo�ci
� poddadz¹ siê amerykani-
zacji i przejm¹ bezkrytycz-
nie zachodni¹ rzekom¹ kul-
turê i w³asn¹ za burtê wy-
rzuc¹. Dlatego s¹dzê, ¿e so-
lidarno�æ s³owiañska jest
nagl¹cym problemem.

Gdy my, jak w szkicu re-
zolucji konferencji ca³kiem
s³usznie podkre�lono, d¹¿yæ
bêdziemy do nowego spra-
wiedliwszego porz¹dku
�wiatowego, bêdzie to tak¿e
oznacza³o, ¿e d¹¿ymy do
prawa dla ludzi i narodów
do w³asnej narodowej, kul-
turalnej i etnicznej to¿samo-
�ci. Ta ekspansja przepro-
wadzana w procesie globa-
lizacji na obszary kulturo-
we, gospodarcze, polityczne
i spo³eczne jest zagro¿eniem
narodowej to¿samo�ci. Za-
pewne ekspansja ta nie
mo¿e byæ � jak uczy histo-
ria Serbów £u¿yckich �
zwalczona przy pomocy na-
rodowej izolacji, lecz tylko
u�wiadomionej formy wspó³-
pracy, nie gardz¹cej swoj¹
to¿samo�ci¹ i krytycznie
przyswajaj¹cej obce wp³ywy.

Kiedy pytaj¹ mnie o mo¿-
liwo�ci wspó³pracy i rozwo-
ju zachodnios³owiañskich
narodów, wtedy odpowia-
dam z punktu widzenia £u-
¿yckiego Serba: najwa¿niej-
sza jest s³owiañska solidar-
no�æ. Jest to dla mnie zarów-
no proces tworzenia faktów

jak i kszta³cenia takiej po-
stawy solidarno�ciowej. Bo-
wiem ta s³owiañska solidar-
no�æ w czasach globalizacji
ma inne wymiary, ni¿ soli-
darno�æ S³owian w przesz³o-
�ci. Niektórzy w naszych
narodach, przede wszystkim
ludzie w Europie Zachod-
niej, powiedz¹ na to, ¿e ta
s³owiañska solidarno�æ naj-
wy¿ej jest polityczn¹ pozo-
sta³o�ci¹ 19-tego wieku i
by³a usprawiedliwiona w
czasach zachodnios³owiañ-
skiego odrodzenia narodo-
wego jako panslawizm, albo
bêd¹ nam zarzucaæ, ¿e by³a-
by ona pozosta³o�ci¹ bloku
wschodniego 20-tego wieku,
jako ¿e jego j¹dro stanowi³y
pañstwa s³owiañskie. Aktu-
alne potrzeby wspó³pracy i
solidarno�ci s³owiañskiej
wymagaj¹ nowych zadañ.
Pierwszym z nich jest, jak
historia Serbów £u¿yckich
poucza, stanowcza walka z
próbami wypierania s³o-
wiañskiej to¿samo�ci. Maj¹
one dwa sk³adniki. Jednym
jest próba krajów zachodnio-
europejskich, na mocy swej
si³y gospodarczej � czytaj
kapita³owej � i mo¿liwo�ci
politycznych, narzucenia
Wschodowi zachodnioeuro-
pejskiego albo amerykañ-
skiego stylu ¿ycia. To ozna-
cza, ¿e europejska integra-
cja w konkretnej formie roz-
szerzenia Unii Europejskiej
na Wschód dokonuje siê nie
jako rozszerzenie ducho-
wych i kulturalnych hory-
zontów, lecz jako czyste roz-
szerzenie rynków i wp³y-
wów. Przeciwko temu musi-
my siê broniæ. Drugim jest
próba poró¿nienia narodów
s³owiañskich i pañstw, któ-
rej trzeba przeszkodziæ.
Jako Serbowie £u¿yccy w
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Sieghard Kozel - przedstawiciel Serbów £u¿yckich
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursywą

my w warunkach Antyja³ty.
A tak¿e w warunkach Anty-
poczdamu. Nie musimy siê
ju¿ o tym przekonywaæ i zby-
teczne jest narzekanie. ¯yje-
my w nowych warunkach i
powinni�my siê naradziæ,
wspólnie naradziæ: co z tym
robiæ.

Nie w¹tpiê, ¿e my, tutaj ze-
brani, mamy polityczn¹ wolê
co� z tym zrobiæ. Ale, aby po-
lityczna wola by³a skuteczna,
musimy j¹ przetopiæ w dzie-
si¹tki, ba setki konkretnych
akcji i czynów. Powinni�my tu
doj�æ do porozumienia przy-
najmniej co do niektórych
konkretnych punktów i akcji
przeprowadzanych w trzech
naszych krajach wspó³cze�nie
czy w jakim� ustalonym okre-
sie. Bardzo wa¿ne jest tak¿e
po�wiêciæ wielk¹ uwagê spre-
cyzowaniu koñcowych doku-
mentów.

Polityczn¹ wolê musimy
nastêpnie szerzyæ w�ród oby-
wateli swojego kraju. Nie
mamy wiêkszo�ci obywateli
za sob¹ w swoich krajach. Nie
unikniemy te¿ konkretnych
niepowodzeñ, a bêdziemy
musieli robiæ równie¿ to, co
siê nazywa rozpoznaniem te-
renu,  oczywi�cie w sensie po-
litycznym.

A poza tym wa¿ne jest
przy tym wymieniaæ miêdzy

sob¹ do�wiadczenia. Co i jak
ju¿ zrobili�my i co zamierza-
my robiæ dalej. Dlatego uwa-
¿am za konieczne, aby komi-
tety czy grupy z krajów Za-
chodnich S³owian spotyka³y
siê przynajmniej cztery razy
w roku. I to w ilo�ci osób ener-
gicznych, aktywnych, na jak¹
pozwol¹ nam �rodki finanso-
we.

Ogromn¹ wagê przyk³a-
dam do tezy z przemówienia
Prof. Tejkowskiego o wycho-
waniu nowych elit, zdolnych
publicznie stawiæ czo³o Unii
Europejskiej i NATO. Mimo,
¿e jest to zadanie d³ugofalo-
we, musimy je zacz¹æ natych-
miast.

Nie obawiajmy siê, ¿e ju¿
jeste�my w Unii Europej-
skiej. Jeszcze tam nie jeste-
�my. Dzia³ajmy, ile mo¿emy w
tym kierunku, aby referenda
w naszych krajach powiedzia-
³y NIE Unii Europejskiej. I
obstawajmy przy naszej jed-
noznaczno�ci.

My musimy byæ jedno-
znaczni.

O ile by nie uda³o siê nam
zyskaæ na czasie i nasze kra-
je zosta³yby przyjête do Unii
Europejskiej � czy raczej
wch³oniête przez Uniê Euro-
pejsk¹, . . .  Czeska Republi-
ka ma niedobre prawo o refe-
rendum. Jest ono bowiem nie-
demokratyczne, brakuje mu
jakiegokolwiek kworum, jest
zatem mo¿liwa interpretacja
jak wch³oniêcie narodowego
pañstwa przez Uniê Europej-
sk¹. . . .  A wiêc zmieni³yby
siê warunki na tyle, ¿e ko-
nieczna by³aby kolejna kon-

Jestem bardzo zadowolo-
ny, ¿e uczestniczê w tej kon-
ferencji. W Czeskim Komite-
cie S³owiañskim bardzo pra-
gnêli�my jej zrealizowania.

By³o to osiem dni temu,
gdy w Pradze skoñczy³ siê
szczyt NATO. Jego g³ówne
wyniki zosta³y udostêpnione
publiczno�ci i s¹ powszechnie
znane. Chcia³bym zwróciæ
uwagê na jedno zjawisko. W
Czeskim Radio moderatorzy
nazwali szczyt NATO Anty-
ja³t¹. Powiedzieli to raz, po-

wiedzieli drugi raz � i potem
by³o cicho. Od swoich kontro-
lerów moderatorzy dostali po-
rz¹dnie po ³apach, poniewa¿
wlali zbyt wiele o�wiaty do
czeskich g³ów. Potem mode-
ratorzy mówili ju¿ inaczej o
szczycie, oczywi�cie w pozy-
tywnym sensie. Jest to kolej-
ny dowód na to, jak czeskie
warstwy rz¹dz¹ce boj¹ siê
powi¹zanej interpretacji hi-
storii.

W roku 2002 wysz³a w cze-
skim przek³adzie ksi¹¿ka

Gennadija Zjuganowa, prze-
wodnicz¹cego Komunistycz-
nej Partii Rosyjskiej Federa-
cji: �Zrozumieæ Rosjê�. Zjuga-
now koniec Ja³tañskiego
£adu w Europie datuje na rok
1997. W tym w³a�nie roku w
Helsinkach odby³o siê spotka-
nie prezydentów Jelcyna i
Clintona, a potem w Pary¿u
zosta³ podpisany uk³ad: Ro-
sja � NATO.

Chcê przez to powiedzieæ,
¿e nale¿y sobie dobrze u�wia-
domiæ, ¿e ju¿ sze�æ lat ¿yje-

Refe ra t  na  m iêdzyna rodow¹  kon fe renc jê
Po lska ,  Czechy,  S ³owac j a ,  Se rbow ie  £u¿yccy

mo¿ l iwo�c i  i  pe rspek tywy  wspó ³p racy  i  r o zwo ju
Warszawa ,   30  l i s t opada  �  1  g rudn ia  2002  roku

Szanowni Przyjaciele, mili S³owianie!
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W dniach 21 - 23 marca br. w Pradze odbêdzie siê
miêdzynarodowa konferencja "Europejskie Forum
Pokoju". Organizatorem forum jest Czeska Orga-
nizacja Pokoju - kontakt poprzez pocztê elektro-

niczn¹:  czechpeace@@@@@volny.cz

26.01.2003

Jedna z opozycyjnych gazet
dotar³a do raportu sporz¹dzo-
nego w koñcu grudnia zesz³e-
go roku.  Z raportu wynika,
¿e ugrupowania prounijne
straci³y 40% poparcia uzyska-
nego w wyborach parlamen-
tarnych, a o 60% wzros³o po-
parcie dla ugrupowañ prze-
ciwnych w³¹czeniu Polski do
UE. Zmiany preferencji za-
chodzi³y stopniowo. W grud-

niu 2002 po raz pierwszy za-
obserwowano przewagê po-
staw antyunijnych w grupie
aktywnych wyborców. Wtedy
to badania O�rodka Badañ
Wyborczych wykaza³y prze-
wagê przeciwników integra-
cji stosunkiem 51% przeciw
za 49%, przy frekwencji oko-
³o 50%. Odpowiedzi¹ w³adzy
by³y zmiany w rz¹dowych in-
stytucjach promuj¹cych UE i
zmiana formy stosowanej
propagandy.

04.02.2003

Rz¹d zaakceptowa³ mieszany
system dop³at. Nast¹pi³o to
pomimo wcze�niejszych za-
pewnieñ rz¹du, ¿e w Kopen-
hadze uzgodniono system
uproszczony (sta³a dop³ata do
hektara, niezale¿nie od ro-
dzaju uprawy). Rolnicy upra-
wiaj¹cy np. ziemniaki i nie-
które zbo¿a nie otrzymaj¹
dop³at. Okaza³o siê, ¿e polski
rz¹d nie wie dok³adnie co pod-
pisa³. Podobna sytuacja za-
chodzi w kwestii limitu pro-
dukcji mleka i w dziedzinie
farmaceutyków. Prawdopo-
dobnie eksperci unijni obli-
czyli, ¿e system uproszczony
stwarza³by polskim rolnikom
mo¿liwo�ci konkurencji z pro-

duktami wytworzonymi w
Europie Zachodniej i w gra-
nicach na jakie pozwoli³y (ce-
lowo) nieprecyzyjne zapisy
umowny dokonali korekty
systemu.

10.02.2003

Jedna z opozycyjnych gazet
przedstawi³a ekspertyzê
prawn¹ niezgodno�ci w³¹cze-
nia Polski do UE, mimo wpro-
wadzenia do Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej artyku-
³u 90 § 1 w brzmieniu: "Rzecz-
pospolita Polska mo¿e na
podstawie umowy miêdzyna-
rodowej przekazaæ organiza-
cji miêdzynarodowej lub orga-
nowi miêdzynarodowemu
kompetencje organów w³adzy

pañstwowej w niektórych
sprawach"). Okazuje siê, ¿e
pod wzglêdem prawnym Unia
Europejska nie jest podmio-
tem  prawa miêdzynarodowe-
go (organizacj¹ miêdzynaro-
dow¹) i do tej pory nie powo-
³a³a organów prawa miêdzy-
narodowego.

12.02.2003

Rz¹d og³osi³, ¿e od 1 marca
br.  uruchamia w ramach
projektu "Moja gmina w Unii
Europejskiej" gminne o�rod-
ki informacji europejskiej. W
o�rodkach maj¹ byæ zatrud-
nieni w charakterze sta¿y-
stów bezrobotni absolwenci
szkó³ wy¿szych �wie¿o po
szkole. Prasa lokalna wyra-
¿a obawy co do ich kompeten-
cji i przygotowania meryto-
rycznego.
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ubieg³ym roku do�wiadczy-
li�my tego, jak pomocna jest
solidarno�æ jednego narodu
z drugim, potêguj¹ca w³a-
sn¹ si³ê. Nazywam to Cro-
stwitzowskim szkolnym po-
wstaniem. W koñcu ogólnie
bior¹c � a by³oby to z korzy-
�ci¹ dla Zachodniej Europy,
dla tamtych prostych ludzi
� bez wzglêdu na to czy bê-
dziemy nale¿eæ do Unii Eu-
ropejskiej czy nie - gdy
wiêkszo�æ ludzi zadecyduje
- musimy walczyæ o demo-
kratyzacjê Unii Europej-
skiej, d¹¿yæ do oddolnej in-
tegracji. To da³oby Unii Eu-
ropejskiej tak¿e s³owiañ-
skie zabarwienie.

Obok zachowania naro-
dowej i s³owiañskiej to¿sa-
mo�ci, uwa¿am za wa¿ne
rozwijanie ró¿nych form ko-
munikacji i informacji. ¯y-
jemy w czasach �rodków
masowego przekazu, w spo-
³eczeñstwie medialnym.
Wiemy tak¿e, ¿e oddzielnie
ma³o o sobie wzajemnie wie-

my, a w szczególno�ci za-
chodnioeuropejskie narody
prawie nic nie wiedz¹ o na-
szych kulturalnych, ducho-
wych i innych osi¹gniê-
ciach. By³oby zatem ko-
nieczne, a tak¿e mo¿liwe, w
czasach nowych �rodków
masowej komunikacji, zbu-
dowanie sieci komunikacyj-
nej dla narodów zachodnio-
s³owiañskich. To powinno
rozci¹gaæ siê od internetu
przez pocztê elektroniczn¹
na inne formy medialne.

Innym wa¿nym zada-
niem  wed³ug mnie jest
stworzenie mocnych funda-
mentów dla wspó³pracy. A
gdyby za³o¿yæ s³owiañsk¹
fundacjê dla popierania
wspó³pracy, wymiany kultu-
ralnej i wspó³pracy nauko-
wej? Taka fundacja mog³a-
by przyj¹æ twórcze zadanie
wspierania s³owiañskich
zwi¹zków i s³owiañskiego
stylu ¿ycia. Nie robiê sobie
pró¿nych nadziei, ale gdy-
by�my teraz zaczêli, mogli-
by�my to rozbudowywaæ,

maj¹c jasny cel przed sob¹.
Widzê tak¿e, na podstawie
moich do�wiadczeñ w poli-
tyce europejskiej, ¿e rozsze-
rzenie Unii Europejskiej �
w przeciwieñstwie do wielu

inaczej my�l¹cych na
Wschodzie �oznacza nie tyl-
ko ryzyko ale i szansê. Ale
ten proces tylko wtedy bê-
dzie dawa³ szansê, je¿eli
bêdzie tworzony oddolnie i
prowadzony przez narody,
je�li bêdzie ruchem naro-
dów i prostych ludzi. Skoro
jednak proces ten przebie-
ga w³a�nie odwrotnie, jest
zatem procesem rozszerza-
nia Zachodu na Wschód,
zmodyfikowanym sposobem
niechlubnego Drang nach
Osten. Jako mieszkaniec
Niemiec Wschodnich mu-
sia³em a¿ zbyt dok³adnie
prze¿yæ zarówno formy jak
i skutki takiej polityki przy
przy³¹czaniu NRD do RFN.
Ryzyko takiego procesu po-
lega na tym, ¿e jest on pro-
wadzony odgórnie przez sil-
niejsze kraje wobec gospo-
darczo s³abszych krajów,
faktycznie przeciwko lu-
dziom na dole i prowadzi do
gospodarczego podporz¹d-
kowania. Sama dyskusja na
temat dop³at do rolnictwa w
krajach przystêpuj¹cych do
Unii Europejskiej, która siê
aktualnie odbywa, wykazu-
je to bardzo wyra�nie. To, co
siê dzieje w gospodarce,
przebiega podobnie w for-
mowaniu opinii publicznej,
w obrêbie kultury i dotyczy

tak¿e innych obszarów ¿y-
cia spo³ecznego.

Szansa polega na rozsze-
rzeniu mo¿liwo�ci dzia³ania
s³owiañskiej kultury, nauki
i jêzyka, na wykorzystaniu

form gospodarczej wspó³-
pracy. Jednak, jak zosta³o
powiedziane,    dotyczy to
tylko Unii Europejskiej,
gdyby by³a inn¹, ni¿ ta, któ-
ra obecnie istnieje. Do tego
musz¹ w³a�nie przyczyniæ
siê Zachodni S³owianie. Za-
tem ta wspó³praca s³owiañ-
ska nie jest tylko pozosta-
³o�ci¹ przesz³o�ci, lecz w³a-
�nie jest przede wszystkim
wyzwaniem, które wyrasta
z przysz³o�ci. To jest dla
mnie rozszerzonym polem
dla wspó³pracy. A taka
wspó³praca przynios³aby
zysk nie tylko zachodnios³o-
wiañskim narodom, ale by-
³aby tak¿e z korzy�ci¹ dla
ca³ej Europy.

Wiele zmienia siê bardzo
szybko i gruntownie i czê-
sto sk³onni jeste�my podej-
rzewaæ o nienowoczesno�æ
to, co stanowi fundamenty
wyros³e z historii. Dawniej,
jako Serbowie £u¿yccy,
�piewali�my pie�ñ: �Ja S³o-
wian sym� a S³owian wo-
stanu� (Jestem S³owiani-
nem i S³owianinem pozosta-
nê). Nie powinni�my zapo-
minaæ starych pie�ni.
Wspó³praca, solidarno�æ
S³owian jest nie do pomy�le-
nia bez takiego wyznania.
Nas Serbów £u¿yckich w
Niemczech obowi¹zuje pra-
wo: Serbem jest ten, który

LOS S£OWIAN ZACHODNICH
Dokoñczenie ze strony 5
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siê do tego przyznaje. Po-
trzebujemy niepisanej regu-
³y: S³owianinem jest ten,
kto siê do tego przyznaje. I
postêpuje zgodnie z tym po-
czuciem.
Informacja:

Podczas wyborów przed-
stawicieli serbo³u¿yckiego
narodu do Rady Zarz¹du
dla serbo³u¿yckiego narodu
� wraz z Janem Nukiem,
przewodnicz¹cym Domowi-

ny, Bjarnatem Cy¿em, za-
rz¹dc¹, Koeseanem
Baumgärtelem, senatorem
od kultury i Heiko Kozelem,
pos³em do parlamentu kra-
jowego � zostali wybrani
serbo³u¿yccy cz³onkowie
parlamentu z Saksonii, któ-
rzy aktywnie i niestrudze-
nie pracowali dla znaczenia
Serbów £u¿yckich. Dopiero
przed miesi¹cem Doradczy
Komitet Rady Europy Unii
Europejskiej krytycznie
ustali³, ¿e ³¹cznie z 15 cz³on-
ków Rady Zarz¹du tylko 6
by³o Serbo³u¿yczanami i ¿e
przedstawiciele narodu ser-
bo³u¿yckiego nie mieli pra-
wa weta.

Cz³onek Miêdzynarodo-
wego Komitetu S³owiañ-
skiego Heiko Kozel o�wiad-
czy³ po wyborach, ¿e wynik
ten by³ zwyciêstwem wal-
cz¹cych si³ serbo³u¿yckiego
narodu i klêsk¹ wiêkszo�ci
partii CDU w saksoñskim
parlamencie krajowym, któ-
ra dotychczas przeszkadza-
³a, by pos³owie serbo³u¿yc-
cy byli cz³onkami Rady
Przybocznej Parlamentu
Saksonii.

Przedstawiciel S³owiañ-
skiego Forum Serbów
£u¿yckich
Sieghard Kozel

ferencja czy wspólne obrady
komitetów Polski, Czeskiej
Republiki i S³owacji z we-
zwaniem przedstawicieli £u-
¿yckich Serbów.

Na zakoñczenie chcia³-
bym porozmawiaæ na temat
wiary. To jest wa¿na sprawa
w Czeskiej Republice, ponie-
wa¿ jest udowodnione, ¿e w
naszym kraju wiêkszo�æ oby-
wateli jest bezwyznaniowa.
Istnieje tak¿e wiara �wiecka,
wiara typu niereligijnego. Na
przyk³ad wiara w naród. Je-
ste�my narodem 900 � 1000
lat, przed tym byli�my zwi¹z-
kiem plemiennym, ale chce-
my i wierzymy, ¿e jako roz-
wijaj¹cy siê naród bêdziemy
istnieæ nastêpne stulecia.
Nastêpnie jest wiara w ojczy-
sty jêzyk, w narodow¹ kul-
turê � a tak¿e wiara we
wspólnotê S³owian. Tak¹
w³a�nie wiarê mog¹ wspieraæ
zarówno ludzie wierz¹cy re-
ligijnie, jak i ludzie bezwy-
znaniowi. Przynajmniej
wiêkszo�æ z nich.

Przez ostatnie lata w Re-
publice Czeskiej ka¿dy sty-
ka siê z terminem czy pojê-
ciem ideologii. W znacznej
wiêkszo�ci w sposób niewy-
kwalifikowany. Przez ostat-
nie 200 lat uzbiera³o siê 200
definicji ideologii, co jest do-
brym przyk³adem niejasno-
�ci, o co chodzi. Ideologia jest
rodzajem teorii � a wiêc roz-
winiêtego i powi¹zanego sys-
temu my�li. Pozwolê sobie
wzbogaciæ was swoj¹ defini-
cj¹: Ideologia jest nauk¹ o
niereligijnej wierze i zainte-
resowaniach wielkich grup
ludzi. Tylko takie zaintereso-
wania s¹ waszymi zaintere-
sowaniami, w które napraw-
dê wierzycie. Takiej ideologii
i wed³ug niej prowadzonej
propagandy potrzebujemy
jak soli.

Dziêkujê Wam za uwagê,
z jak¹ wys³uchali�cie moje-
go wyst¹pienia.

Cz³onek Czeskiego
Komitetu S³owiañskiego
Dr Jíøí Blecha

Dokoñczenie ze strony 6

Szanowni Przyjaciele,
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Konferencja S³owian Zachodnich, Warszawa 30.11 - 01.12.2002
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Polska Wspólnota Narodowa wzywa
do g³osowania w referendum przeciw
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Zrzesza ona bowiem by³e Pañstwa
kolonialne i faszystowskie i kontynu-
uje ich dawn¹ politykê panowania i
wyzysku, zagra¿aj¹c¹ Narodowi Pol-
skiemu!

Celem Unii Europejskiej zdomino-
wanej przez Niemcy jest oddanie im
polskich Ziem Zachodnich i czeskich
Sudetów oraz narzucenie Polsce i in-
nym Pañstwom globalizmu! Bogaci on
tylko wybrane Pañstwa i ich elity
przez wyzysk pozosta³ych Pañstw, a
zw³aszcza ludzi pracy! Takim wyzyski-
wanym Pañstwem jest Polska!

Unia Europejska ograniczy³a nie-
podleg³o�æ Polski, przyw³aszczy³a
wiêkszo�æ przemys³u, handlu i banków
oraz milion hektarów ziemi, zmniej-
szy³a o po³owê polsk¹ produkcjê i za-
lewa nas swymi towarami, skaza³a 7
milionów Polaków na bezrobocie, 600
tysiêcy na bezdomno�æ, 40 tysiêcy na
¿ycie z wysypisk �mieci, a 20 tysiêcy
rocznie na �mieræ samobójcz¹ lub z
zimna i g³odu, doprowadzi³a wiêkszo�æ
Polaków do nêdzy, obni¿y³a poziom
umys³owy i stan zdrowia Narodu przez
celowy brak funduszy na naukê, szkol-
nictwo i lecznictwo, spowodowa³a wy-
mieralno�æ Narodu, zmusza Polaków
do opuszczania Polski! Narzucone
przez Uniê Europejsk¹ nieludzkie wa-
runki ¿ycia zmniejszy³y ludno�æ Pol-
ski o 2 miliony!

Po wcieleniu nas do Unii Europej-
skiej bêdzie jeszcze gorzej! Polska stra-
ci resztê w³asno�ci i niepodleg³o�ci!
Niemcy zabior¹ nasze Ziemie Zachod-
nie! Polacy bêd¹ traciæ nieruchomo�ci
po wprowadzeniu podatku katastral-
nego! Wiêkszo�ci polskich rolników da
siê tylko 25% dop³at unijnych, aby
zalaæ Polskê tañsz¹ dotowan¹ ¿ywno-
�ci¹ zachodni¹, aby spo�ród 2,1 milio-
na polskich gospodarstw rolnych do-
prowadziæ do bankructwa i zlikwido-
waæ 1,7 miliona i uruchomiæ masow¹
wyprzeda¿ obcokrajowcom polskiej
ziemi jako skuteczny mechanizm uni-

cestwiania Narodu! Nast¹pi jeszcze
wiêksza nêdza na skutek wprowadze-
nia euro, wzrostu cen i bezrobocia oraz
op³at Polski dla Unii Europejskiej w
kwocie 12 miliardów z³ rocznie! Zwiêk-
szy siê wymieralno�æ, nasili wynaro-
dowienie, wzro�nie emigracja! Ale Po-
lacy nie znajd¹ pracy w Unii Europej-
skiej, bowiem ma ona 40 milionów
swoich bezrobotnych, których wci¹¿
przybywa!

S¹ warto�ci bezcenne, których wy-
rzec siê nie wolno i broniæ ich trzeba z
nara¿eniem ¿ycia! Nasze �wiête war-
to�ci � polsko�æ, wiara, wolno�æ, nie-
podleg³o�æ, sprawiedliwo�æ, godno�æ,
w³asno�æ Ojczystej Ziemi � chce nam
odebraæ Unia Europejska! Broñmy na-
szych zagro¿onych warto�ci, broñmy
Polski, naszego Narodu i naszych Ro-
dzin i w referendum g³osujmy przeciw
niszcz¹cej nas Unii Europejskiej!

Tragiczna sytuacja Polski poprawi
siê jedynie przez odrzucenie Unii Eu-
ropejskiej jako globalistycznego oku-
panta i paso¿yta ¿ywi¹cego siê nasz¹
w³asno�ci¹! Tak Uniê Europejsk¹ od-
rzuci³a Norwegia!

Polska sama, ze swoimi wielkimi bo-
gactwami naturalnymi i milionami
uzdolnionych Polaków chêtnych do
pracy, osi¹gnie dobrobyt w³asn¹ zwiêk-
szon¹ produkcj¹! Nie pozwólmy jej ka-
tastrofalnie zmniejszaæ przez Uniê Eu-
ropejsk¹! W ten sposób podnios³a swój
dobrobyt Norwegia!

Polska nie musi byæ sama! Mamy
realne szanse zacie�niæ wspó³pracê z
Czechami i S³owacj¹, a tak¿e z Rosj¹ i
pozosta³ymi Pañstwami S³owiañskimi,
co pozwoli nam zlikwidowaæ bezrobo-
cie i uzyskaæ najwiêksze korzy�ci go-
spodarcze oraz najlepsze perspektywy
rozwoju!

W odrzuceniu Unii Europejskiej i
rozwiniêciu wzajemnej wspó³pracy
Narodów i Pañstw S³owiañskich po-
piera nas Miêdzynarodowy Komitet
S³owiañski w Pradze, Polski Komitet
S³owiañski w Warszawie i Komitety
S³owiañskie pozosta³ych Pañstw S³o-
wiañskich!

DO WSZYSTKICH POLAKÓW
W imiê dobra Polski i ca³ej przyja-

znej nam S³owiañszczyzny we�my
udzia³ w referendum i g³osujmy prze-
ciw Unii Europejskiej! Bêdzie to g³o-
sowanie za Polsk¹ samodzieln¹, nie-
podleg³¹, siln¹ i sprawiedliw¹, zapew-
niaj¹c¹ dobrobyt wszystkim swoim
obywatelom!

Odrzucenie Unii Europejskiej to
najlepszy wyraz Polsko�ci, S³owiañ-
sko�ci, Patriotyzmu i Rozumu, to naj-
wy¿szy wyraz wiedzy i wiary, wiary w
Boga i w Polskê! Niech ¿yje Polska!

Polska Wspólnota Narodowa

Warszawa, marzec 2003


