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Roœnie niezadowolenie Po-
laków z „wchodzenia” Polski
do Unii Europejskiej. Wiêk-
szoœæ wcale tego nie pragnie.
Podobnie jak wiêkszoœæ Pola-
ków nie pochwala udzia³u
Wojska Polskiego w okupacji
Iraku. Ale tak chce,  wbrew
Narodowi, w³adza bêd¹ca
mniejszoœci¹. Jak siê ma wola
wiêkszoœci Narodu Polskiego
do woli mniejszoœci rz¹dz¹cej
Polsk¹, niech ka¿dy z Polaków
sam sobie odpowie. W ka¿dym
razie nie jest to ani prawo-
rz¹dnoœæ ani demokracja.
W³adza uprawia antypolsk¹
samowolê i dyktaturê.

Jak inaczej nazwaæ nie-
dawn¹ sprzeda¿ zachodniemu
kapita³owi 60% polskich hut

stali, a Huty Ostrowiec Œwiê-
tokrzyski w ca³oœci kapita³o-
wi hiszpañskiemu, pomimo
ostrych protestów wiêkszoœci
Narodu, przeciwstawiaj¹cego
siê wyprzeda¿y polskiego ma-
j¹tku narodowego. Dodaæ
przy tym nale¿y, ¿e cena
sprzeda¿y nie przekroczy³a
10% wartoœci sprzedanych hut
i zredukowa³a fikcyjne li-
chwiarskie ich zad³u¿enie.
Wygl¹da na to, ¿e jeden z naj-
wiêkszych w Europie, polski
potencja³ hutniczy dostali za-
chodni kapitaliœci prawie za
darmo. Bo gdyby by³o inaczej,
sprzeda¿ wielkiej wartoœci hut
odczuliby wszyscy Polacy we

Niemiecki tygodnik “Der
Spiegel”, w numerze z dnia
24 wrzeœnia 2003 roku, za-
mieszcza artyku³ Iriny Rep-
ke pt. “Niemiecko - polska
wojna o domy. Jerzy Gawe³ i
jego fa³szywy przyjaciel”. Do-
wiadujemy siê z tego artyku-
³u, ¿e 67-letni pan Jerzy
Gawe³ (Gawe³?) jest tylko
jednym z wielu tysiêcy oby-
wateli Polski, którym byli
niemieccy w³aœciciele drog¹
urzêdow¹ przekazali pozwy o
zwrot nieruchomoœci. Zaist-
nia³¹ w Polsce sytuacjê, Iri-
na Repke okreœla dos³ownie
w sposób nastêpuj¹cy: “W
Polsce grasuje strach, ¿e byli
niemieccy w³aœciciele nieru-
chomoœci, po przyst¹pieniu
[Polski] do Unii Europej-
skiej, bêd¹ mogli za¿¹daæ
zwrotu swych posiad³oœci.
Tocz¹ca siê w Niemczech de-

bata na temat [budowy] cen-
trum przeciwko wypêdze-
niom dodatkowo jeszcze sta-
nowi po¿ywkê dla narastaj¹-
cego strachu. Norwegia nie
jest w Unii Europejskiej, bo
Norwegowie znacznie lepiej
od Polaków zapamiêtali fa³-
szyw¹ niemieck¹ przyjaŸñ z
lat trzydziestych XX wieku.
Miêdzy tysi¹cami Niemców
(hitlerowców) a tysi¹cami
Norwegów, z inicjatywy
Niemców zawi¹zano “przyja-
cielskie wiêzi”. Wzajemne
wizyty, odwiedziny, nawi¹zy-
wanie kontaktów we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia, zacie-
œnianie “przyjacielskich” sto-
sunków nie tylko miêdzy w³a-
dzami ale i miêdzy obywate-
lami. Nirwana trwa³a do
chwili brutalnego niespodzie-

Œmieræ w Iraku. Pierwszy
polski ¿o³nierz, 44-letni major
Hieronim Kupczyk zosta³ ciê¿-
ko ranny w szyjê dwoma po-
ciskami z karabinu maszyno-
wego w czasie ostrzelania pol-
skiego konwoju w dniu 6 listo-
pada tego roku w okolicach
miejscowoœci al - Musaib na
po³udnie od Bagdadu. Zmar³
w szpitalu wojskowym w Kar-
bali. Ka¿da œmieræ polskiego
¿o³nierza w Iraku smuci i to
podwójnie: raz jako bolesna
strata dla rodziny i spo³eczeñ-
stwa polskiego, dwa jako
przypomnienie hañby jak¹

okrywaj¹ siê polscy ¿o³nierze
pe³ni¹cy rolê izraelsko - ame-
rykañskich najemników w
okupowaniu krajów muzu³-
mañskich takich jak Afgani-
stan, Irak a w przysz³oœci Iran
i Syria. Œmieræ z rêki arab-
skich patriotów, niepotrzebna
i nies³uszna nie przynosi s³a-
wy. Przypomina tak¿e o nie-
licznych wypadkach w polskiej
historii, kiedy polscy ¿o³nie-
rze ginêli za imperialistyczne
interesy napoleoñskiej Fran-
cji w walce z hiszpañskimi po-
wstañcami w w¹wozie Samo-
sierry czy w uliczkach Sara-

gossy i innych miast, czy z
murzyñskimi na San Domin-
go. O nielicznych wypadkach,
bo na ogó³ polscy ¿o³nierze
walczyli przeciwko ró¿nym
kolonizatorom, a nie jako ich
sojusznicy! Nie od rzeczy bê-
dzie przypomnieæ, ¿e kraje
arabskie, w których za PRL-u
pracowa³o wielu Polaków, do-
strzeg³y obecne zaanga¿owa-
nie Polaków po stronie USA i
Izraela i anuluj¹ wszelkie kon-
trakty zawarte z obywatelami
polskimi na pracê w ich pañ-

Dokoñczenie na stronie 2

Achtung! Bekanntmachung!

DEUTSCH-POLNISCHER HAUSER-KAMPF

„Niemiecko - polska wojna o domy”

Dokoñczenie na stronie 3
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Dokoñczenie na stronie 4

W dniu 31 paŸdziernika br.
odby³o siê oficjalne zakoñcze-
nie strajku w Fabryce Kabli w
O¿arowie Mazowieckim. Po
ponad trzystu dniach pierw-
szego protestu pod bram¹
g³ówn¹ zak³adu i miesi¹cu
wznowionego protestu na te-

renie czêœci administracyjnej,
w³adze firmy „Tele-fonika”
zgodzi³y siê na zawarcie
wstêpnej umowy przekazania
12 hektarów gruntów Agencji
Rozwoju Przemys³u (Skarbo-
wi Pañstwa) na potrzeby lo-
kalnej strefy ekonomicznej.

Umo¿liwi to uruchomienie na
terenie by³ych zak³adów Fa-
bryki Kabli dzia³alnoœci pro-
dukcyjnej i zatrudnieniu zwol-
nionych przez „Tele-fonikê”
pracowników O¿arowa.

Zakoñczenie strajku w Fabryki Kabli w O¿arowie Mazowieckim

Dokoñczenie na stronie 5
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Z  NArodowej  trybuny...
Boles³aw Tejkowski

w³asnych kieszeniach. Tym-
czasem po sprzeda¿y hut zma-
leje produkcja stali w Polsce,
znów zwiêkszy siê bezrobocie,
wzrosn¹ zyski wywo¿one za
granicê, pog³êbi siê nêdza
ogarniaj¹ca coraz wiêcej Po-
laków, os³abi siê pozycja go-
spodarcza Polski na arenie
miêdzynarodowej.

Co mo¿na powiedzieæ o
w³adzy z tak¹ gorliwoœci¹
niszcz¹cej Polskê? G³upcy,
zdrajcy czy wrogowie?

Wiadomo przecie¿, ¿e rz¹-
dowa akcja zamykania kopalñ
wêgla i zmniejszania jego wy-
dobycia powoduje zarówno
podniesienie ceny wêgla jak i
obni¿enie dochodów górnic-
twa. Zatem wydobycie wêgla
z obecnych 100 milionów ton
rocznie trzeba zwiêkszyæ do
150 milionów ton, bo zapotrze-
bowanie na wêgiel roœnie nie
tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie i Œwiecie. A w³adza pod
dyktando Zachodu wydobycie
wêgla zmniejsza do 70 milio-
nów ton. Kim s¹ ludzie rz¹-
dz¹cy Polsk¹? Komu s³u¿¹?

Z okazji Dnia Nauczyciela,
sprawozdawca telewizyjny
powiedzia³, ¿e mamy 700 ty-
siêcy nauczycieli, ale ju¿ nie-
d³ugo bêdzie ich po³owa. Wy-
powiedŸ ta zgadza siê z pla-
nami, zak³adaj¹cymi znaczn¹
redukcjê szkó³, których iloœæ
nie jest przeznaczona na obec-
nie ¿yj¹cych w Polsce 38 mi-
lionów ludzi, lecz na planowa-
ne 20 milionów w najbli¿szej
przysz³oœci.

Na plan drastycznego
zmniejszenia Narodu Polskie-
go wskazuje równie¿ polityka
w³adz wobec s³u¿by zdrowia.
Masowa likwidacja szpitali, a
nawet tu i tam pogotowia ra-
tunkowego, grupowe zwolnie-
nia z pracy lekarzy i pielêgnia-
rek – a wszystko pod absur-
dalnym pozorem zad³u¿enia i
braku pieniêdzy – musi spo-
wodowaæ gwa³towne zwiêk-
szenie œmiertelnoœci. I o to
chyba chodzi, a nie o zad³u¿e-
nie s³u¿by zdrowia, którego
nie ma i byæ nie mo¿e. Zad³u-
¿ony mo¿e byæ tylko zak³ad
produkcyjny lub handlowy,
któremu nie idzie sprzeda¿
towarów.

Wzrost œmiertelnoœci na-
stêpuje ju¿ od dawna na sku-
tek celowo rozpowszechnianej
narkomanii, bezdomnoœci,
bezrobocia, a tak¿e z powodu
niskich p³ac i emerytur. Pola-
ków ubywa równie¿ na skutek
zmniejszania siê liczby uro-

dzeñ i zwiêkszania siê liczby
osób opuszczaj¹cych Polskê.

Podstaw¹ dokonywanej
przez w³adzê likwidacji Naro-
du jest prywatyzacja czyli
przyw³aszczanie przez garst-
kê z³odziei z Kraju i z zagra-
nicy wspólnej w³asnoœci, nale-
¿¹cej do 38 milionów polskich

obywateli. Z w³asnoœci tej do
niedawna ¿y³ ca³kiem nieŸle
ca³y Naród, bo w³asnoœæ ta
stwarza³a wszystkim miejsca
pracy o œrednio zró¿nicowa-
nych dochodach. Najwy¿sza
p³aca by³a 20 razy wiêksza od
najni¿szej renty. Tymczasem
dzisiaj, w trakcie prywatyza-
cji, opryszek z Portugalii –
dyrektor Big Banku zarabia
miesiêcznie 960 tysiêcy z³ czyli
2400 razy wiêcej od rencisty
maj¹cego 400 z³. I te w³aœnie
renty chce zlikwidowaæ mini-
ster Hausner dla ratowania
okradzionego przez prywaty-
zacjê bud¿etu Polski. Najwy¿-
sze p³ace pozostan¹, a nawet
maj¹ rosn¹æ jako wynik dal-
szego okradania Polski.

Prywatyzacja jest wiêc z³o-
dziejstwem, gromadz¹cym
polsk¹ w³asnoœæ i dochód w
rêkach ma³ej liczby osób, naj-
czêœciej obcokrajowców. To
prywatyzacyjne z³odziejstwo
pozbawia wiêkszoœæ Narodu
nie tylko w³asnoœci, ale nawet
dochodów zapewniaj¹cych mi-
nimum socjalne, pozbawia
pracy miliony ludzi, pozbawia
mieszkañ setki tysiêcy ludzi,
czyni¹c ich umieraj¹cymi na
ulicy bezdomnymi. W Warsza-
wie dzia³a “komando”, które
w nocy zbiera po parkach, uli-
cach i kana³ach zw³oki zmar-
³ych Polaków na skutek cho-
rób, zimna i g³odu.

Z³odziejska prywatyzacja
jest totalnym oszustwem, by³a
bowiem przedstawiana przez
w³adzê jako dobrodziejstwo.
Prywatny w³aœciciel mia³ po-

noæ ulepszyæ i zwiêkszyæ pro-
dukcjê, podnieœæ p³ace, a na-
wet uruchomiæ nowe miejsca
pracy.

Tak podobno mia³o byæ w
pañstwowej Fabryce Kabli w
O¿arowie po przekszta³ceniu
jej w prywatn¹ w³asnoœæ. Fa-
brykê wraz z gruntem za 258

milionów z³ czyli za pó³darmo
kupi³ w³aœciciel „Tele-Foniki”
Bogus³aw Cupia³ tylko po to,
by j¹ zamkn¹æ i zniszczyæ.
Sk¹d, jeszcze kilka lat temu
nic nie maj¹cy Cupia³ mia³
nagle tyle pieniêdzy? Z pracy?
S¹ to pieni¹dze zaw³aszczone,
odebrane po trochu wszyst-
kim Polakom. Pos³u¿y³y do za-
mkniêcia 19 kwietnia 2002
roku Fabryki przoduj¹cej w
skali Europy, maj¹cej zamó-
wienia krajowe i zagraniczne
na kilka lat. Wartoœæ produk-
cji wynosi³a rocznie 132 milio-
ny z³. Pracê utraci³o 1000 pra-
cowników, których œrednia
p³aca wynosi³a 3200 z³. W
obronie swojej Fabryki, budo-
wanej z bud¿etu Pañstwa czy-
li pieniêdzy ca³ego Narodu,
pracownicy stoczyli kilkana-
œcie bitew z ochroniarzami
Cupia³a, którym niestety po-
maga³a Policja. Ochroniarze
zachowywali siê jak faszy-
stowscy bandyci, bili i kopali
nawet kobiety. Jeden z nich
chwyci³ kobietê za w³osy i
przewróci³, a drugi obok po-
wiedzia³: “Dobij j¹!” Czy ci
ochroniarze byli szkoleni oso-
biœcie przez Cupia³a? Ile im
p³aci? Czy osobno p³aci im za
bicie ludzi?

Cupia³ za przyw³aszczone
pieni¹dze pañstwowe zlikwi-
dowa³ pañstwow¹ fabrykê,
pobi³ jej pracowników, których
przedtem pozbawi³ pracy.
Zniszczy³ na miejscu lub wy-
wióz³ wszystkie maszyny, a
stanowi³y one nowoczesne i
drogocenne wyposa¿enie Fa-

bryki. Jakie z tego wynikaj¹
straty?
- Prawdziwa wartoœæ Fabry-
ki Kabli w O¿arowie wynosi³a
520 milionów z³, w tym same-
go tylko gruntu – 88 milionów
z³.
- Wynosz¹ca szacunkowo 11
milionów z³ wartoœæ produk-
cji miesiêcznej mog³aby przez
19 miesiêcy od zlikwidowania
Fabryki wynieœæ 209 milionów
z³,
- Wynosz¹ce œrednio 3200 z³
zarobki tysi¹ca pracowników
mog³yby przez 19 miesiêcy od
zlikwidowania Fabryki wy-
nieœæ 60 milionów 800 tysiêcy
z³.

Oto rzeczywiste wyniki
prywatyzacji Fabryki Kabli w
O¿arowie – Polska straci³a
520+209=729 milionów z³, pra-
cownicy w sumie stracili 60
milionów 800 tysiêcy z³ i tra-
ciæ bêd¹ dalej do czasu znale-
zienia równorzêdnego zatrud-
nienia, którego jak dot¹d nie
ma.

Gdyby sytuacja w Polsce
by³a normalna, Cupia³ by³by
skazany na kilka lat wiêzienia
oraz na konfiskatê nieuczciwie
zdobytego maj¹tku, który po-
s³u¿y³by do zrekompensowa-
nia strat bud¿etu Pañstwa, do
wyp³acenia pracownikom
utraconych zarobków, do po-
nownego uruchomienia wyj¹t-
kowo dochodowej Fabryki
Kabli w O¿arowie.

Jeœli jest prawd¹, co siê
mówi w ko³ach dobrze poin-
formowanych, ¿e Cupia³ za
niemieckie pieni¹dze i na nie-
mieckie polecenie zlikwidowa³
Fabrykê Kabli w O¿arowie
jako konkurencyjn¹ dla Nie-
miec, to powinien ponadto od-
powiadaæ przed S¹dem za
zdradê Polski, za nara¿enie
naszego Pañstwa na powa¿ne
straty materialne. Bowiem
przyw³aszczony przez Niem-
ców warszawski STOEN pla-
nuje wymianê setek tysiêcy ki-
lometrów kabli, które bêd¹
sprowadzane ju¿ nie z O¿aro-
wa, a z Niemiec, daj¹c wielki
zysk niemieckim producen-
tom.

Boles³aw Tejkowski
Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej

Dokoñczenie ze strony 1

Zakoñczenie strajku w O¿arowie, 31.10.2003
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Z dziecinn¹ wrêcz radoœci¹
przeczyta³em w nr 8 (49)
“Wspólnoty” o S³owiañskim
Odrodzeniu, o ZjeŸdzie
Wszechs³owiañskim w Pra-
dze. Mój Bo¿e, jakie to wszyst-
ko jest mojemu, s³owiañskie-
mu sercu mi³e – razem z ha-
s³em: “Zamiast integracji z
Uni¹ Europejsk¹ – Federacja
Polsko-Czesko-S³owacka”.

Janusz Korwin-Mikke, w
jednym z numerów “Najwy¿-
szego Czasu” napisa³, ¿e pro-
fesor Edward Prus jest naj-
bardziej prorosyjskim profe-
sorem w Polsce. Odpisa³em
mu w liœcie, ¿e jest to tylko
czêœæ prawdy, bo ja, Edward
Prus, uwa¿am siê za najbar-
dziej pros³owiañskiego profe-
sora w Polsce, i choæ jeszcze

¿adna uczelnia s³owiañska nie
przyzna³a mi doctoratu hono-
ris causa, to i tak jestem z
tego dumny.

Jestem i pozostanê w
pierwszym rzêdzie Polakiem,
któremu wszystko, co polskie
nie jest obce i dumny jestem
z tego, ¿e nale¿ê do wielkiej
wspólnoty narodów s³owiañ-
skich, a zatem jestem te¿ S³o-
wianinem i Bo¿e broñ nie “eu-
ropejczykiem”. Ten “zaszczyt-
ny” tytu³ pozostawiam innym
– zw³aszcza tym, co siê pod
polskoœæ, dla w³asnych korzy-
œci, tylko podpinaj¹.

Bo¿e pob³ogos³aw Polskê –
Ojczyznê, któr¹ kochamy!

Prof. dr hab. Edward Prus
Gliwice, dnia 30.X.2003 roku

Przewodnicz¹cy Polskiej
Wspólnoty Narodowej Bole-
s³aw Tejkowski i Przewodni-
cz¹cy Frontu Narodowo - Ro-
botniczego Rafa³ Franek spo-
tkali siê 22 paŸdziernika w
Gliwicach z grup¹ polskiej
m³odzie¿y narodowej, któr¹
kieruje £ukasz Chmielewski.

Spotkanie przebiega³o pod
znakiem krytyki integracji z
Uni¹ Europejsk¹, która zagra-
¿a Polsce, a zw³aszcza m³ode-
mu pokoleniu Polaków. Jest
coraz mniej pracy dla m³o-
dzie¿y koñcz¹cej szko³ê na
skutek wymuszanego przez

Uniê Europejsk¹ zamykania
polskich fabryk i zmniejszania
naszej produkcji. Wzrasta na-
tomiast wyprzeda¿ zachodnie-
mu kapita³owi polskiej gospo-
darki. Szczególnie w Gliwicach
i ca³ym Górnym Œl¹sku nara-
sta zagro¿enie przejmowania
polskiej w³asnoœci przez

Niemców i amerykañskich
¯ydów.

M³odzie¿ na spotkaniu by³a
równie¿ zainteresowana tym,
kim s¹ ludzie rz¹dz¹cy Polsk¹
i doprowadzaj¹cy j¹ do upad-
ku na polecenie zachodniego

kapita³u, bo normalni Polacy
– patrioci nie robiliby tego.

M³odzie¿ gliwicka jest bar-
dzo patriotyczna i dlatego
trudno jej zrozumieæ, jak ktoœ
rz¹dz¹cy Polsk¹ mo¿e byæ an-
typolski i z premedytacj¹ wy-
s³ugiwaæ siê Zachodowi prze-
ciwko w³asnym obywatelom.

Potrzebne s¹ zatem czêste
spotkania informacyjne i
szkoleniowe m³odzie¿y.

Redakcja

wanego najazdu wojsk hitle-
rowskich na Norwegiê.

Ka¿dy Norweg przekona³
siê wtedy, ¿e jego “niemiecki
przyjaciel” by³ agentem -
szpiegiem, który natych-
miast informowa³ wkraczaj¹-
ce wojska niemieckie o
wszystkim, co tylko wiedzia³.
Tysi¹ce naiwnych Polaków
niebawem siê przekona, co
by³y warte osobiste “przyjaŸ-
nie” polsko-niemieckie. Ta-
kich przypadków jak sprawa
pana Jerzego G. bêd¹ nie ty-
si¹ce, jak pisze Irina Repke,
ale nawet miliony.

We “Frankfurter Allge-
meine Zeitung” ukaza³ siê ar-
tyku³ Petera Koslowskiego
(potem polski przek³ad w
“Forum”), w którym sygna-
lizuje on, ¿e oko³o 15 milio-
nów Niemców bêdzie siê mo-
g³o ubiegaæ o zwrot maj¹t-
ków pozostawionych w Pol-
sce (i w Czechach).

Dla naiwnych zrozumia³e
siê staje dopiero teraz, dla-
czego z pó³nocnych i zachod-
nich terenów Polski usuniê-
to polskie jednostki wojsko-
we, likwiduj¹c tam oko³o 70
garnizonów Wojska Polskie-
go. Naiwni lepiej teraz poj-
muj¹, dlaczego w Szczecinie

jest korpus wojsk “polsko -
niemieckich”.

Teraz dopiero wiadomo,
dlaczego pan Wa³êsa na py-
tanie niemieckiej dziennikar-
ki “Co Pan s¹dzi o umiesz-
czaniu w Polsce napisów in-
formacyjnych w dwóch jêzy-
kach po polsku i po niemiec-
ku”, odpowiedzia³ z rozbra-
jaj¹c¹ szczeroœci¹: „Proszê
Pani, dla mnie to mog¹ byæ
te napisy nawet w trzynastu
jêzykach! Jakie to ma znacze-
nie!”

Naiwni ju¿ rozumiej¹, dla-
czego jednostki Wojska Pol-
skiego stacjonuj¹ w Iraku, na

Wzgórzach Golan, w b. Jugo-
s³awii itd., nie zaœ w Polsce.

Naiwni ju¿ zrozumieli, dla-
czego Polska zosta³a we-
pchniêta do Unii Europej-
skiej - Anschluss - do nie-
mieckiego konia trojañskie-
go.

Naiwni dopiero teraz
uœwiadamiaj¹ sobie, dlacze-
go tutejsza w³adza nie zadba-
³a o zaistnienie Ustawy Sej-
mowej reguluj¹cej kwestiê
by³ych w³asnoœci niemiec-
kich. Naiwni rozumiej¹ do-
piero teraz, dlaczego w
Traktacie polsko-niemieckim
podpisanym przez min. Sku-
biszewskiego znajduje siê
zapis o tym, ¿e “strona pol-
ska bêdzie u³atwiaæ osiedla-
nie siê Niemców w Polsce.”

Naiwni rozumiej¹ dopiero
teraz, ¿e to co mog¹ siê do-
wiedzieæ Niemcy w Niem-
czech z ich tygodnika “Der
Spiegel”, nie dociera do Pol-
ski jeszcze po up³ywie mie-
si¹ca!

Tutejsza prasa zawraca
nam g³owê bzdurami i wia-
domoœciami bez znaczenia.
Te najbardziej istotnie - pod-
legaj¹ cenzurze.

Lublin,
21 paŸdziernika 2003 roku
Jerzy Wieluñski

Od redakcji
Wed³ug dokumentów Biu-

ra G³ównego Delegata Rz¹-
du Polski do spraw Repatria-
cji Niemców z ziem zachod-
nich i pó³nocnych wyjecha³o
w zorganizowanych trans-
portach oko³o 42 tysiêcy osób
z Dolnego Œl¹ska, 150 tysiê-
cy z Górnego Œl¹ska, 103 ty-
si¹ce z Pomorza Zachodnie-
go i nieca³e 40 tysiêcy z Po-
morza Gdañskiego. Razem
daje to oko³o 335 tysiêcy
osób. Akcje przeprowadzono
od paŸdziernika 1945 do po-
³owy 1946 roku.

Wed³ug innych polskich
Ÿróde³ historycznych na
mocy postanowieñ Wielkich
Mocarstw w Poczdamie licz-
ba deportowanych mo¿e wy-
nosiæ do 500 tysiêcy osób.

Okreœlane przez Niem-
ców milionowe liczby s¹ wy-
nikiem wliczenia  oko³o 4
milionów ewakuowanych
przez w³adze III-ciej Rzeszy
(w³adze niemieckie) przed
nadejœciem Armii Czerwonej
i Wojsk Polskich, jak równie¿
trudnej do okreœlenia liczby
deportowanych przez ZSRR
z rejonu Królewca i Prus
Wschodnich. Trudno zrozu-
mieæ dlaczego pretensje za
dwie ostatnie sprawy s¹ kie-
rowane przez Niemców w
stronê Polski.

Redakcja

Achtung! Bekanntmachung!   DEUTSCH-POLNISCHER HAUSER-KAMPF

„Niemiecko - polska wojna o domy”
Dokoñczenie ze strony 1

Polska m³odzie¿ narodowa w Gliwicach

List do Redakcji

£ukasz Chmielewski, by³y szef m³odzie¿ówki Samoobrony, organizator  spotkania
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stwach. Wiem to dobrze, bo
w³aœnie niedawno temu mój
znajomy straci³ ju¿ zagwaran-
towan¹ pracê w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich.

Wspólna akcja strajkowa.
Zaplanowana likwidacja ko-

palñ, tragiczna sytuacja w
s³u¿bie zdrowia, brak w bu-
d¿ecie pañstwa œrodków na
finansowanie kolejowych
przewozów regionalnych i
miêdzyregionalnych, brak
efektywnoœci rz¹du w walce z
bezrobociem, wszystko to
oraz wiele innych niedoborów
przyczyni³o siê do powstania
Krajowego Sztabu Protesta-
cyjnego. Od pi¹tku 7 listopa-
da rozpoczê³y siê organizowa-
ne przez zwi¹zki Ogólnopol-
skie Dni Protestu. To pierw-
szy etap akcji strajkowych
górników, pracowników me-
dycznych, kolejarzy, stocz-
niowców i portowców, hutni-
ków, stra¿aków, a nawet osób
niepe³nosprawnych, który ma
potrwaæ do 26 listopada br.
Nie wydaje siê, ¿eby plany rz¹-
du Millera, a w szczególnoœci
jego ministra Hausnera na
sukcesywne zmniejszanie de-

ficytu bud¿etowego pañstwa
przez obcinanie wszystkich
mo¿liwych, w tym i najpo-
trzebniejszych wydatków rz¹-
dowych, mia³y pe³ne szanse
realizacji.

Stary wróg nie œpi. Os³awio-
ny niemiecki Zwi¹zek Wypê-

dzonych (Bund der Vertriebe-
nen) bardzo dba (za subsydia
rz¹dowe NRF) aby potomko-
wie “wypêdzonych” nie zapo-
mnieli o krzywdzie, która spo-
tka³a ich dziadków i ojców,
którzy najpierw zag³osowali
na Hitlera, póŸniej uczestni-
czyli w zbrodniczej wojnie, a
w koñcu uciekli w obawie
przed odpowiedzialnoœci¹ za
pope³nione zbrodnie w s³u¿bie
Trzeciej Rzeszy.

W Kolonii (NRF) tradycyj-
nie ju¿ szykuje siê sabat m³od-
szych wiedŸm i odwetowych
czarowników (do 35 roku
¿ycia) pod niewinn¹ nazw¹
Seminarium M³odego Pokole-
nia (Seminar fuer junge Ge-
neration). Seminarium ma
odbyæ siê w dniach 28 – 30 li-
stopada br. Zaproszeni s¹ tak-
¿e starsi krewni “m³odego po-
kolenia wypêdzonych” (Ange-
hoerige der jungen Genera-

tion) tyle, ¿e im nie bêdzie
przys³ugiwa³ zwrot kosztów
podró¿y, bezp³atne zakwatero-
wanie i wy¿ywienie jak w
przypadku tych do 35 roku
¿ycia. Widocznie kasa BdV
mimo, ¿e wspomagana przez
rz¹d niemiecki te¿ ma swoje
ograniczenia. Z interesuj¹cych
nas bardziej tematów refera-
tów mo¿na wymieniæ: w sobo-
tê 29.11 “Kontrowersje wokó³
historii Górnego Œl¹ska”
(Kontroversen zur Geschich-
te Oberschlesiens) pana Ewal-
da Stefana Polloka, historyka
z Muelheim, takiego dobrze
zniemczonego “Poloka””, któ-
ry pewnie bêdzie “udawad-
nia³”, ¿e Œl¹sk od zarania dzie-
jów by³ germañski, a Œl¹zacy
pochodz¹ rzekomo od germañ-
skiego plemienia Silingów, a
nie s³owiañskich Œlê¿an. Inny
mówca, Jesko von Samson,
czy¿by potomek biblijnego
Samsona Izraelity, ma wyg³o-
siæ referat w niedzielê 30.11
“O aktualnej dyskusji odno-
œnie Centrum przeciwko Wy-
pêdzeniom”. Zapewne bêdzie
wówczas chwali³ pani¹ Erikê

Steinbach, przewodnicz¹c¹
Zwi¹zku Wypêdzonych za od-
wagê bronienia idei tej anty-
polskiej prowokacji nawet na
konferencji zorganizowanej
przez polskojêzyczny dziennik
Rzeczpospolita w Warszawie.
Dzia³ania Zwi¹zku Wypêdzo-
nych oœmielaj¹ potomków
Niemców mieszkaj¹cych nie-
gdyœ na terenach polskich do
¿¹dania odszkodowañ za utra-
cone maj¹tki. Tak np. do
gdañskiego magistratu wp³y-
nê³o ostatnio 40 wniosków
dotycz¹cych takich odszkodo-
wañ od spadkobierców w³aœci-
cieli sprzed II wojny œwiato-
wej. Aczkolwiek Anna Fotyga,
wiceprezydent Gdañska pod-
kreœli³a, ¿e wnioski te nie
maj¹ podstaw prawnych, to
jednak jej zdaniem, istnienie
w Niemczech firmy Powier-
nictwo Pruskie, domagaj¹cej
siê odszkodowañ i rewindyka-
cji mienia osób wysiedlonych
w wyniku wojny œwiatowej z
Gdañska i Pomorza wywo³uje
lêki wœród mieszkañców tych
terenów. W tym kontekœcie,
niepokoj¹ce s¹ niektóre ¿¹da-

nia niemieckiej prawicy. Nie-
miecka partia Christliche De-
mokratische Union (CDU czy-
li chrzeœcijañska demokracja)
domaga siê powo³ania oficjal-
nego cia³a w Unii Europej-
skiej, które zajê³oby siê RE-
WIZJ¥ zasady pomocniczoœci
prawa wspólnotowego, w tym
systemów prawnych narodo-
wych. Przechodz¹c z ¿argonu
“europejskiego” na jêzyk pol-
ski nale¿y to przet³umaczyæ
jako d¹¿enie, aby pod przy-
kryciem prawa wspólnotowe-
go zrealizowaæ trwaj¹ce ju¿ od
zakoñczenia wojny œwiatowej
marzenia niemieckie o odwró-
ceniu wyników klêski Trzeciej
Rzeszy! Tylko wyrwanie siê z
Unii Europejskiej i oparcie siê
o pañstwa s³owiañskie mo¿e
uchroniæ Polskê od niemiec-
kiej ponownej ekspansji i od
francuskiego ponownego krzy-
ku, ¿e “nie bêd¹ umieraæ za
Gdañsk” (sierpieñ 1939 r.).

Zygmunt K. Kuligowski

Wstêp
Minê³y ju¿ trzy miesi¹ce od

ukazania siê pierwszej czêœci
artyku³u w nr 8 (49) 2003
„Wspólnoty”, rozpocznê wiêc
wprowadzeniem nawi¹zuj¹-
cym do jego  treœci.

Stara³em siê wykazaæ, ¿e
nie ma co liczyæ na poprawê
sytuacji gospodarczej i spo-
³ecznej w wyniku dzia³añ elit
w³adzy, niezale¿nie czy uk³a-
du lewicowego (SLD/UP/PSL)
czy prawicowego w rodzaju
AWS (aktualnie PO/PiS i mo¿e
UW), czy jakiegoœ innego, któ-
ry zostanie pokazany w œrod-
kach masowego przekazu.

Z punktu widzenia d³ugo-
falowej polityki gospodarczej
ma³o istotne s¹ niewielkie ró¿-
nice programu i stylu rz¹dów
lewicowego i prawicowego.
Ogólny kierunek od 1989 roku
jest stale ten sam. A mimo
wszystko wyborcy nadal naiw-
nie wierz¹, ¿e jeœli zag³osuj¹
tym razem na opozycjê to
wszystko siê poprawi. Nieste-
ty nie pamiêtaj¹, ¿e cztery lata
wczeœniej byli g³êboko zawie-
dzeni w³aœnie ich rz¹dami.

W Polsce panuje taka sy-
tuacja, ¿e ugrupowania poli-
tyczne i spo³eczne, które by-
³yby w stanie zaproponowaæ i
zrealizowaæ coœ nowego s¹
kompletnie odciête od œrod-
ków oddzia³ywania na szero-
kie masy spo³eczne. Sprawa
dotyczy braku  finansów na
dzia³alnoœæ, praktycznie ca³-
kowicie zamkniêtego dostêpu
do œrodków masowego prze-
kazu zarówno publicznych
kontrolowanych przez partie
rz¹dz¹ce, jak i prywatnych
kontrolowanych przez elity fi-
nansowe, zainteresowane
utrzymaniem aktualnej sytu-
acji. Nastêpuje to równie¿ po-
przez œwiadome i ci¹g³e, na
szerok¹ skalê sterowanie opi-
niami spo³eczeñstwa (socjo-
technika).

W ramach tej socjotechni-
ki ugrupowania i osoby niewy-
godne, nie daj¹ce siê kontro-
lowaæ przedstawia siê jako
skrajne (za czerwone, za bru-
natne, za czarne),  jako  za
szowinistyczne, niepowa¿ne,
za antysemickie (epitet sku-
teczny w œrodowiskach lewi-
cowych), ¿ydowskie (epitet

skuteczny w œrodowiskach pa-
triotycznych), itd.

Tym sposobem osoby i
ugrupowania niewygodne dla
antypolskich elit s¹ odcinane
od potencjalnych cz³onków,
œrodków finansowych oraz
szerszego zaistnienia i popar-
cia, a tym samym mo¿liwoœci
zrealizowania zmian polityki
spo³ecznej, czy gospodarczej
zgodnej z oczekiwaniami spo-
³ecznymi.

W takiej sytuacji, przy rz¹-
dach Polsk¹ wbrew intereso-
wi Polaków, jedynym œrod-
kiem oporu staj¹ siê lokalne
inicjatywy oddolne i dzia³ania
w³asne jednostek. Niestety
wymagaj¹ one masowego sto-
sowania i ogromnej cierpliwo-
œci tzn. d³ugiego czasu na roz-
powszechnienie idei oraz po-
jawienie siê efektów jej sto-
sowania.

Idea popierania
w³asnej produkcji

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ z
nas jest pracownikami najem-
nymi, œwiadcz¹cymi pracê za
wynagrodzenie. Jednoczeœnie

NOTATKI OBSERWATORA – listopad 2003
Dokoñczenie ze strony 1

Jak ¿yæ w nieludzkim œwiecie? (2)

Wybór konsumenta  (cz. 2)

Dokoñczenie na stronie 7
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Przyk³ad tego co siê dzia³o
w O¿arowie wskazuje, ¿e kon-
sekwentny opór spo³eczny
mo¿e, nawet pomimo pocz¹t-
kowego wsparcia nieprawnych
dzia³añ przez “znajomych” z
elit w³adzy, umo¿liwiæ obronê
miejsc pracy.

   Redakcja

Przemówienie S³awomira
Gzika kieruj¹cego

strajkiem
Tekst nieautoryzowany,

spisany z zapisu video, z
uwagi na szumy, ha³asy nie

by³o mo¿liwe spisanie
ca³oœci wyst¹pienia

„Dobry Wieczór, dzieñ do-
bry. Nie mamy sprzêtu nag³a-
œniaj¹cego tak¿e, ¿eby by³o nas
s³ychaæ podejdŸmy jak najbli-
¿ej. Nie jest nas a¿ tak du¿o,
abyœmy siê nie zmieœcili.  [...]

Witam moi drodzy ser-
decznie 31 paŸdziernika licz¹c,
¿e to w³aœnie dzisiaj jest ofi-
cjalny koniec protestu w O¿a-
rowie. Mimo, ¿e byliœmy prze-
konani 19 lutego [br.], ¿e to
jest ten czas, ¿e w³aœnie wte-
dy nie bêdzie ju¿ potrzeba ro-
biæ nic takiego co musieliœmy
robiæ przez ten miesi¹c. Wie-
dzieliœmy, ¿e porozumienie,
które zosta³o zawarte 19-tego
[lutego br.] nie bêdzie zreali-
zowane ju¿ w kwietniu.
Zreszt¹ Ci co siê interesowali
spraw¹ O¿arowa, nasz¹
spraw¹ wiedz¹ o tym.

Od po³owy kwietnia ju¿ za-
czêliœmy monitowaæ tych
wszystkich, którzy te porozu-
mienie mieli dotrzymaæ, ¿e
sytuacja jest z³a, ¿e sprawy
biegn¹ w z³ym kierunku. Nie
by³o odzewu, pojechaliœmy w
po³owie maja, pamiêtacie pod
Ministerstwo Pracy i od tego
momentu zaczê³o siê coœ
dziaæ. Oczywiœcie bez naszego
udzia³u nie by³oby mowy o
czymkolwiek.

Potem trwa³y rozmowy cy-
klicznie, co dwa, co trzy tygo-
dnie, wydawa³o siê w pewnym
momencie, z reszt¹ o wszyst-
kim wam wtedy mówi³em, po-
tem te¿, bodaj¿e w lipcu, ¿e
sprawy s¹ tak dobrze u³o¿o-
ne, ¿e to co mia³o byæ zrobio-
ne w kwietniu, czy w maju jest
bliskie realizacji.

Okaza³o siê to nieprawd¹,
ci¹gle zwodzono nas tak do po-
³owy wrzeœnia. We wrzeœniu

rozmowy zosta³y zupe³nie ze-
rwane przez “Tele-fonikê”.
St¹d by³y ju¿ takie informa-
cje, ¿e w O¿arowie ju¿ strefy
nie bêdzie. Sporo osób siê z
tego ucieszy³o, u nas te¿. Ten
nasz trud, który ponosiliœmy
przez 306 dni poszed³ na mar-
ne, ¿e ten nasz trud, który nie
wszyscy, nie w takim gronie,
ale spora grupa z osób tu
obecnych, ponosi³a dalej nie
przyniesie ¿adnego efektu.

Powiem szczerze, ¿e ja,
najbli¿si, którzy byli zawsze ze
mn¹, zaczêliœmy równie¿ w¹t-
piæ w to, ¿e faktycznie mo¿e-
my byæ [oszukani.] [...] Cho-
cia¿ zawsze byliœmy przekona-
ni, ¿e warto by³o, nawet jak
by tutaj nie by³o strefy, to ro-
biæ to, co robiliœmy. Bêdziemy

mogli zawsze spojrzeæ siê do
ty³u i powiedzieæ, ¿e zrobili-
œmy wszystko, co by³o mo¿li-
we, ¿eby Fabrykê Kabli ura-
towaæ.

Taki nasz krok desperac-
ki, pierwszego paŸdziernika
zreszt¹ zapowiedziany wcze-
œniej w Warszawie, tydzieñ
wczeœniej, ¿e je¿eli “Tele-foni-
ka” nie zmieni swego podej-
œcia do nas, do sprawy O¿aro-
wa, do ludzi, to rozpoczniemy
ten protest jeszcze raz.

By³ oczywiœcie k³opot, jaka
to ma byæ forma, prawda?
Jest nas garstka, teraz jest
nas trochê wiêcej. Forma by³a
taka, jaka by³a, stanowi³a zu-
pe³ne zaskoczenie. Spodzie-
wano siê nas w zupe³nie innym
miejscu, prawdopodobnie tam
gdzie byliœmy poprzednio, ale,
po co? Tam zosta³a trawa i
puste œciany. Weszliœmy tutaj
[do budynków administracyj-

nych]. Okaza³o siê bardzo do-
brze, ¿e lepszego ruchu nie
mogliœmy zrobiæ. Forma by³a
zdecydowanie ³agodniejsza od
tej poprzedniej, ale zdecydo-
wanie lepsza. [...] To wszyst-
ko rozci¹gnê³o siê w czasie [...]
i zbieg³o siê z przeœwiadcze-
niem “Tele-foniki”, ¿e zostali
sami, ¿e takiego wsparcia jak
mieli choæby w ubieg³ym roku
w listopadzie mieæ nie bêd¹.
Powiedziane to zosta³o z try-
buny sejmowej, co by o tym
rz¹dzie nie mówiæ, i o tym,
kto to mówi³, mamy zdanie
takie jakie mamy, ¿e jednak
strona rz¹dowa jest po naszej
stronie, ¿e Cupia³, “Tele-foni-
ka” oszuka³a wszystkich i zo-
stali sami. Równie¿ powód
tak najbardziej prozaiczny,

jak stan finansów “Tele-foni-
ki” zmusi³ ich by nieco [sto-
nowali].

Aczkolwiek te¿ by³ taki mo-
ment we wtorek piêæ dni po
rozpoczêciu protestów ukaza³
siê artyku³ w Gazecie Wybor-
czej, bardzo arogancki arty-
ku³ w treœci, ¿e Cupia³ nie
bêdzie z nikim rozmawia³, ¿e
banki nie s¹ w stanie nic mu
zrobiæ. Zaprasza³ do siebie
rz¹d. Mia³ te¿ spowodowaæ
[coœ] by by³o mo¿na w¹tpiæ, ¿e
nam siê uda. To jeden dzieñ
na szczêœcie, zosta³ zmuszo-
ny do przyjazdu do Warsza-
wy, skruszony bardzo. Od
tego momentu, by³ to chyba
dziesi¹ty paŸdziernik, nie pa-
miêtam dok³adnie, takie istot-
ne sprawy nabra³y szaleñcze-
go tempa, ale to nie nasza
wina, ¿e ktoœ wczeœniej je za-
niedba³ i teraz musia³ ciê¿ko
pracowaæ. Przecie¿ to wszyst-

ko mo¿na by³o zrobiæ du¿o
wczeœniej. [Istotny] by³ komu-
nikat Ministerstwa Pracy, Mi-
nistra Hausnera, który ukaza³
siê w nastêpnym dniu, po spo-
tkaniu, na którym powiedzia-
no, ¿e termin 31 paŸdziernika
jest graniczny na za³atwienie
sprawy O¿arowa. Jeszcze nie
wtedy wiedzieliœmy jak ma byæ
ta sprawa O¿arowa za³atwio-
na. Teraz ju¿ wiemy, ja by³em
wczoraj na spotkaniu w Mini-
sterstwie Pracy. [..] Byli
przedstawiciele Ministerstwa
Pracy, Agencji Rozwoju Prze-
mys³u, “Tele-foniki” i tych piê-
ciu inwestorów, który czekaj¹
tylko na porozumienie. Ja za
chwilê powiem, jakie to firmy.
Podpisana wczoraj przed-
wstêpna umowa, faktem jest,

¿e  w ci¹gu miesi¹ca nie mo¿-
na [zgodnie z prawem] zrobiæ
niczego innego, gwarantujê,
jestem o tym przekonany,  ¿e
wreszcie gwarantujê, ¿e naj-
póŸniej od pocz¹tku roku  bêd¹
mog³y byæ podpisywane pierw-
sze umowy o pracê. Z tego co
wczoraj opowiadali przedsta-
wiciele Agencji Rozwoju Prze-
mys³u to od 15 grudnia bêd¹
wydawane pozwolenia firmom,
które tutaj chc¹ wejœæ, robiæ
tu dzia³alnoœæ. Mówi³em rów-
nie¿ wczoraj o tym, bo sporo
dobrego chce sobie przypisaæ
“Tele-fonika”, ¿e zas³uga jest
przede wszystkim nasza, Wa-
sza, ¿e nam siê w koñcu uda³o
wbrew tym przeœmiewcom,
których by³o sporo i którzy
drwili z nas, œmiali siê, praw-
da? [Mo¿na powiedzieæ tak
miêdzy nami,] ¿e zamknêliœmy
im usta, bo warto by³o robiæ
to co robiliœmy. Chodzi o to,

¿eby ten przyk³ad O¿arowa by³
jak najbardziej zaraŸliwy na
innych. Te¿ mówi³em o tym
kilkakrotnie o naszej O¿arow-
skiej determinacji, wytrwa³o-
œci i oporu starcza³o, chocia¿
w po³owie innym ludziom,
którzy w sposób podobny do
nas tracili pracê i byli wyrzu-
cani, pewnie wszyscy byliby-
œmy w zupe³nie innym miej-
scu. Mówi siê to w komenta-
rzach, ¿e przyk³ad O¿arowa
podzia³a³ na innych dobrze, a
na innych gorzej, ale jesteœmy
znani wszêdzie i wszêdzie siê
nas szanuje. A tak jak ju¿ mó-
wimy o tym chcia³em Wam
podziêkowaæ, bo jestem wa-
szym reprezentantem, akurat
tak siê u³o¿y³o, ¿e zapraszany
jestem przede wszystkim ja.
To jest zupe³ny przypadek, a
bez Was nic bym nie znaczy³.

Powiedzia³em wczoraj
przedstawicielom “Tele-foni-
ki”, ¿e dobrej woli z ich stro-
ny nie by³o ¿adnej, tylko i wy-
³¹cznie sytuacja, w której jest
firma zmusi³a ich, ¿e podjêli
w³aœnie takie dzia³ania.

Powiedzia³em przedstawi-
cielom piêciu przedsiêbiorstw,
które maj¹ tutaj wejœæ, ¿e nasz
protest, który trwa³ tyle cza-
su z takim poœwiêceniem by³
skierowany tylko i wy³¹cznie
przeciwko jednemu praco-
dawcy, a nie wszystkim pra-
codawcom, ¿e praca, któr¹
mamy nadziejê podj¹æ mo¿e
przynieœæ tylko po¿ytek im i
nam. Przyjêli to ze zrozumie-
niem. Mi³o, sadze, ¿e bêdzie
siê nam z nimi wspó³praco-
waæ, poniewa¿ po to nasza
spó³ka [strefa] w styczniu zo-
stanie stworzona. Mamy za-
pewnienia tych przedstawicie-
li, agencji Rozwoju Przemys³u,
¿e tak w³aœnie bêdzie. Spoty-
kamy siê w przysz³ym tygo-
dniu, bêdziemy robiæ wszyst-
ko by pomóc sobie jak najszyb-
ciej.

Równie¿ to nie jest tak, ¿e
wczoraj skoñczy³y siê nasze
kontakty z przedstawicielami
Ministerstwa. Bêdziemy tego
pilnowaæ, tak jak pilnowali-
œmy do tej pory, codziennie,
¿ebyœmy nie zostali oszukani.
Jest wyznaczony termin na-
stêpnego spotkania na sie-
demnastego listopada i my
tam bêdziemy.

Na koniec chcia³em podziê-
kowaæ wszystkim wam bar-
dzo, bo by³o warto”.

Dokoñczenie ze strony 1

Zakoñczenie strajku w Fabryki Kabli w O¿arowie Mazowieckim

Pracownicy Fabryki Kabli w O¿arowie przybyli na uroczyste zakoñczenie strajku
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Przegląd wydarzeń
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

Dolnoœl¹skie Stowarzysze-
nie Obrony Proletariatu (Ubo-
gich), Stowarzyszenie Renci-
stów i Emerytów Robót Gór-
niczych oraz Komitet Poszko-
dowanych Robotników i Ch³o-
pów organizuj¹ zebranie, któ-
re odbêdzie siê 14 grudnia br.
o godz. 14.00 w Klubie Kole-
jarza przy Dworcu G³ównym
PKP we Wroc³awiu.

Œladem spotkania w Nowej Rudzie
Celem zebrania jest omó-

wienie katastrofalnej sytuacji
ludzi pracy w Polsce, znalezie-
nie skutecznych œrodków za-
radczych, powo³anie Polskie-
go Frontu Lewicowego, jedno-
cz¹cego ca³¹ autentyczn¹
polsk¹ lewicê w obronie ludzi
pracy i suwerennoœci Polski.

Redakcja

16.09.2003

Stany Zjednoczone zg³osi³y
weto na z³o¿ony przez Sudan
i Syriê w Radzie Bezpieczeñ-
stwa ONZ projekt rezolucji
uznaj¹cy decyzjê Izraela o
usuniêciu si³¹ lub zamordo-
waniu Jasera Arafata (pre-
zydenta Autonomii Palestyñ-
skiej) za bezprawn¹ oraz do-
magaj¹cy siê przestrzegania
przez Izrael postanowieñ
planu pokojowego tzw.
“mapy drogowej” - porozu-
mienia Izrael - Palestyñczy-
cy zawartego przy wsparciu
dyplomatycznym USA. Jest
to 77 weto USA w historii
ONZ.  Dziwne jest tylko to,
¿e czêœciowo przeciwstawia
siê w³asnej inicjatywie dyplo-
matycznej. W odpowiedzi na
projekt rezolucji USA pono-
wi³y oskar¿enia przeciwko
Syrii o planowanie produk-
cji broni masowego ra¿enia,
o pomoc miêdzynarodowym
terrorystom. W zwi¹zku z
wetem, projekt rezolucji tra-
fi³ na forum Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, gdzie zosta³
przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów.
Przedstawiciele krajów arab-
skich podkreœlaj¹, ¿e USA
jednoznacznie popar³y Izra-
el i syjonistów oraz da³y “li-
cencje Izraelowi na zabicie
Arafata”.  Wygl¹da to tak, ¿e
oskar¿enia wypowiadane
przez przedstawicieli USA
dotycz¹ce broni masowego
ra¿enia i miêdzynarodowego
terroryzmu nale¿y traktowaæ
jako polityczny be³kot.

17.09.2003

Hans Blix (Szwecja) oraz De-
metrius Perrikos (Grecja) –
by³y i obecny szef inspekto-
rów rozbrojeniowych ONZ
(Oficjalna nazwa: Komisja
Narodów Zjednoczonych do
spraw Monitoringu, Weryfi-
kacji i Inspekcji  - UNMO-
VIC) udzielili wywiadów, w
których powiedziano, ¿e
wiosn¹ br. Irak  nie rozpo-
rz¹dza³ zakazan¹ broni¹ ma-
sowego ra¿enia, która pos³u-
¿y³a jako pretekst do napa-
œci na Irak. Demetrius Per-
rikos ma nadzieje, ¿e powró-
ci do Iraku i bêdzie konty-
nuowaæ przerwane wojn¹
prace. Intensywne poszuki-
wania prowadzone od wiosny
przez 1400 amerykañskich
naukowców, wojskowych i

agentów wywiadu nie dopro-
wadzi³y do znalezienia w Ira-
ku jakiejkolwiek broni maso-
wej zag³ady.

18.09.2003

Odby³a siê debata dotycz¹ca
projektu  “Europejskiego
Centrum  Przeciwko Wypê-
dzeniom”. Organizatorzy
(Redakcja dziennika “Rzecz-
pospolita”, Fundacja Ade-
nauera) zaprosili polityków i
dziennikarzy z Polski i Nie-
miec z oficjalnego obiegu (tj.
partii sejmowych, dziennika-
rzy z telewizji, wysokonak³a-
dowej prasy, radia),  m.in.
Erikê Steinbach.  Oczywiœcie
nie zaproszono przedstawi-
cieli œrodowisk okreœlanych
przez oficjalne œrodki maso-
wego przekazu jako skrajne,
a faktycznie niezale¿nych
np. œrodowisk patriotycz-
nych, czy narodowych, któ-
rzy mogli by coœ naprawdê
ciekawego powiedzieæ. Mimo
to dyskusja odby³a siê nie
pomyœli przedstawicieli
Zwi¹zku Wypêdzonych, gdy¿
osoby reprezentuj¹ce stronê
polsk¹ odnosi³y siê krytycz-
nie do pomys³u nawet z ust
osób z oficjalnego obiegu do-
tychczas bezkrytycznie pro-
europejskiego i pro-niemiec-
kiego. Mo¿na by³o us³yszeæ
kilka ciekawych informacji
np. o funkcjonowaniu muze-
ów mniejszoœci niemieckiej
na S³owacji. Jeden z polskich
dziennikarzy opowiedzia³, ¿e
w pocz¹tkowych salach
przedstawia siê kulturê, hi-
storie,  obyczaje, stroje
Niemców zamieszkuj¹cych
S³owackie. Ekspozycja w sali
przedostatniej zakañcza siê
nagle na latach dwudzie-
stych zesz³ego wieku. Potem
w sali ostatniej przedstawia
siê “tragedie wypêdzenia”
sugeruj¹c, ¿e w S³owaków
wst¹pi³ dziwny, niespotyka-
ny sza³, który przyczyni³ siê
do wypêdzenia biednych
Niemców. O zachowaniu siê
mniejszoœci niemieckiej w
czasie wojny, o wspó³pracy z
niemieckimi w³adzami oku-
pacyjnymi, o zbrodniach
kompletna cisza. Ten sam
dziennikarz w swojej wypo-
wiedzi podkreœli³, ¿e piasto-
wanie stanowiska przewod-
nicz¹cej “Zwi¹zku Wypêdzo-
nych” przez Erikê Steinbach
rodzi kontrowersje dotycz¹-

ce ¿yciorysu jej rodziny (oj-
ciec by³ dygnitarzem NSDAP,
a Erikê Steinbach urodzi³a
siê w czasie wojny w Polsce,
na Pomorzu, gdzie jej rodzi-
na  wynajmowa³a mieszka-
nie). Oczywiœcie w swoich
wypowiedziach Erika Stein-
bach przemilcza³a te szcze-
gó³y i jej wypowiedŸ dotycz¹-
ca swojej rodziny nagle ury-
wa³a siê we wczesnych latach
trzydziestych, zaczynaj¹c siê
ponownie informacj¹, ¿e jej
ojciec cierpia³ w radzieckich
obozach jenieckich i wróci³ do
Niemiec kilka lat po wojnie.
Debata by³a relacjonowana w
telewizji publicznej (TVP2,
TVP3) i  prywatnych
(TVN24, Polsat, niemieckiej
ARD) i radiu publicznym
(PR1).

Debacie towarzyszy³y wy-
powiedzi wypromowanych
osobistoœci w oficjalnych
œrodkach masowego przeka-
zu w stylu "Gdyby Polacy wy-
stawili nam rachunek za
zniszczone miasta, zrujnowa-
ne fabryki, zrabowane dzie-
³a sztuki czy zapóŸnienie cy-
wilizacyjne bêd¹ce konse-
kwencj¹ wojny, bylibyœmy
d³u¿nikami w nieskoñczo-
noœæ" czy “Niemcy, którzy
podwa¿aj¹ popoczdamski po-
rz¹dek, majstruj¹ przy bom-
bie o ogromnej sile ra¿enia.
Jeœli  Erika Steinbach i jej
podobni bêd¹ siê domagaæ ja-
kichkolwiek odszkodowañ za
utracone na wschodzie mie-
nie, mo¿emy im wystawiæ ra-
chunek, którego nie bêdzie w
stanie sp³aciæ kilka pokoleñ
Niemców. [...] Policzyliœmy,
ile Niemcy musia³yby zap³a-
ciæ Polsce, gdybyœmy doma-
gali siê reparacji wojennych.
£¹cznie odszkodowania wy-
nios³yby co najmniej bilion
dolarów”. Komentuj¹c nale-
¿y podkreœliæ, ¿e dotychczas
proniemieccy ludzie establi-
shmentu, o dziwo, tym ra-
zem zachowali resztki roz-
s¹dku. Byæ mo¿e jest to jakiœ
nag³y zwrot spowodowany
rozdŸwiêkami na linii USA –
Niemcy. Opinii publicznej nie
wiadomo co tak naprawdê siê
sta³o.  Ogl¹daj¹c relacjê z de-
baty nasuwa siê refleksja, ¿e
s³uchaj¹c wypowiedzi przed-
stawicieli Niemiec np. Eriki
Steinnbach bardziej nale¿y
uwa¿aæ na to co przemilczaj¹
ni¿ na to co mówi¹.

19.09.2003

Oko³o tysi¹ca pracowników
zak³adów Daewoo FSO pro-
testowa³o w pobli¿u miejsca
obrad Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy tej firmy.
W zwi¹zku z informacjami o
przebiegu Walnego Zgroma-
dzenia, w trakcie którego
koreañscy wspó³w³aœciciele
nie zgadzali siê na wprowa-
dzenie programu naprawcze-
go i chcieli doprowadziæ do
likwidacji firmy, aby rozpo-
cz¹æ dzia³alnoœæ produkcyjn¹
na Ukrainie demonstruj¹cy
uniemo¿liwili dalszy prze-
bieg Walnego Zgromadzenia,
które zosta³o prze³o¿one na
dzieñ 29.09.2003. Przerwa
zosta³a wykorzystana na wi-
zytê przedstawicieli mini-
sterstwa gospodarki w Korei
i uzgodnienie szczegó³ów
umowy o redukcji d³ugu i
odroczeniu p³atnoœci pomiê-
dzy Daewoo FSO, bankami i
ministerstwem gospodarki.

 Senator Edward Kenne-
dy (Partia Demokratyczna,
USA) w wywiadzie udzielo-
nym agencji informacyjnej
AP, powiedzia³, ¿e "[...] Nie
by³o ¿adnego bezpoœredniego
zagro¿enia ze strony Iraku
[...] [Dowody posiadania bro-
ni masowego ra¿enia] sfabry-
kowano w Teksasie i w stycz-
niu og³oszono republikañ-
skiemu kierownictwu, ¿e bê-
dzie wojna i ¿e bêdzie to ko-
rzystne politycznie. Ca³a ta
sprawa by³a oszustwem".
Senator zarzuci³ rz¹dowi
Busha, ¿e nie rozlicza siê z
prawie po³owy comiesiêcz-
nych wydatków na wojnê
(oko³o 4 miliardów USD).
Edward Kennedy przypusz-

cza, ¿e znaczna czêœæ z nie-
rozliczonych funduszy jest
wykorzystywana na ³apówki
dla zagranicznych przywód-
ców przekupywanych, ¿eby
wys³ali wojska do Iraku”.
Senator za¿¹da³ rozliczenia
siê przed Kongresem z sumy
87 miliardów dolarów, któ-
rych prezydent Bush za¿¹da³
niedawno na wojnê irack¹.
W œwietle powy¿szych infor-
macji nadzieje œrodowisk
niepodleg³oœciowych, ¿e pol-
ski rz¹d w zamian za obec-
noœæ naszych wojsk w Iraku
wytargowa³ od rz¹du USA
powstrzymanie ¿ydowskich
roszczeñ dotycz¹cych nieru-
chomoœci oraz poparcie prze-
ciwko naciskom niemieckim
dotycz¹cym m.in. w³asnoœci
na Ziemiach  Odzyskanych
mog¹ okazaæ siê p³onne.

Christiane Amanpour -
dziennikarka stacji telewi-
zyjnej CNN - udzieli³a wywia-
du, w którym powiedzia³a, ¿e
w trakcie wojny z Irakiem
administracja prezydenta
Busha wywiera³a presjê na
œrodki masowego przekazu w
Stanach Zjednoczonych, w
tym CNN. W wywiadzie dla
stacji CNBC, Christiane
Amanpour powiedzia³a, ¿e “
[..] wœród dziennikarzy rela-
cjonuj¹cych z Iraku panowa³
klimat zastraszania i auto-
cenzury [...] ca³y œwiat poli-
tyczny, zarówno administra-
cja, jak i dziennikarze, nie
zadawa³ pytañ na temat bro-
ni masowej zag³ady w Iraku
[...] Sprawia³o [to] wra¿enie
dezinformacji na najwy¿-
szych szczeblach [..] [, ¿e]
mediom na³o¿ono kaganiec,
ponadto prasa wprowadza³a
autocenzurê".
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ka¿dy z nas jest konsumen-
tem wydaj¹cym zarobione lub
po¿yczone pieni¹dze na dobra
niezbêdne do podtrzymania
¿ycia i zaspokojenia potrzeb
psychicznych.

Je¿eli jako konsumenci,
najczêœciej z braku odpowied-
niej wiedzy i uwagi, wybiera-
my produkty wytworzone za
granic¹ to dajemy pracê pra-
cownikom tam zatrudnio-
nym, a tym samym, z uwagi
na ograniczone zasoby finan-
sowe, nie dajemy pracy swo-
im krewnym, s¹siadom, pozo-
sta³ym Polakom z ma³ych i
du¿ej Ojczyzny.

Powstaje nierównowaga
odczuwana jako spadek si³y
nabywczej spo³eczeñstwa,
ograniczanie produkcji a w
konsekwencji bezrobocie i
upadek zak³adów pracy.

Odpowiedzi¹ na tak¹ sytu-
acjê powinien byæ œwiadomy
wybór produktów wytworzo-
nych w Polsce, najlepiej przez
krajowych producentów, któ-
rzy bardziej s¹ sk³onni do in-
westycji i tworzenia nowych
miejsc pracy ni¿ producenci
zagraniczni zainteresowani
g³ównie wywiezieniem z Pol-
ski jak najwiêkszych zysków.

Nale¿y dok³adnie ogl¹daæ
wyroby, które zamierzamy
kupiæ. Na opakowaniu wyro-
bu powinny znajdowaæ siê kod
paskowy oraz informacje o
nazwie i adresie producenta
wyrobu oraz kraju pochodze-
nia. Szczególnie istotny jest
kod paskowy zwi¹zany z kra-
jem rejestracji wyrobu. Z
grubsza pokrywa siê to z kra-
jem producenta. Najczêœciej
wyroby wytworzone w
Polsce posiadaj¹ kody roz-
poczynaj¹ce siê od liczb 5
90.

Dodatkowo po nazwie pro-
ducenta (adresie itd.), formie
w³asnoœci i innych napisach
na opakowaniu mo¿na zorien-
towaæ siê czy dany producent
jest firm¹ krajow¹, czy firm¹
zagraniczn¹ dzia³aj¹c¹ w Pol-
sce. Wszelkie nazwy typu
„XXXXX Poland”, „XXXXX
Polska”, dalej „XXXXX Ltd.”
itd. sugeruj¹ z du¿¹ pewno-
œci¹, ¿e producentem jest fir-
ma zagraniczna.

Namawiam do wyboru pro-
duktów krajowych równie¿
dlatego, ¿e czêsto s¹ to pro-
dukty tañsze od zagranicz-
nych i coraz lepsze, szczegól-
nie w bran¿y spo¿ywczej i tak
zwanej „technologii œrednie-
go zaawansowania”.

Stosunek do reklamy
Mechanizm „zaordynowa-

nych” Polsce i pozosta³ym by-
³ym krajom socjalistycznym
przemian gospodarczych spo-
wodowa³ pozbawienie krajo-
wych producentów œrodków
na prowadzenie dzia³alnoœci i
stosowanie reklamy. Powsta-
³a sytuacja zapewnia produ-
centom zagranicznym
znaczn¹ przewagê na rynku,
ugruntowan¹ poprzez instru-
ment masowej reklamy.

Najlepsz¹ reakcj¹ na
zmasowan¹ reklamê kon-
kretnego produktu jest
œwiadome (rozs¹dkowe)
zaniechanie jego zakupu
jako odpowiedŸ na metody
manipulacji konsumen-
tem np. poprzez oddzia³ywa-
nie podprogowe na podœwia-
domoœæ. Niech ma tu zasto-
sowanie podobno cechuj¹ca
nas przekora.

Czêsto siê zdarza, ¿e ku-
piliœmy jakiœ produkt w³aœci-
wie nam niepotrzebny, lub
niespe³niaj¹cy naszych wyma-
gañ  i sami nie wiemy dlacze-
go to zrobiliœmy. W³aœnie w
takich sytuacjach padliœmy
ofiar¹ manipulacji poprzez re-
klamê. Przewaga producenta
- reklamodawcy nad konsu-
mentem jest przeogromna,
gdy¿ ten pierwszy dysponuje
wiedz¹ naukow¹ specjalistów
od reklamy,  psychologów, so-
cjotechników, a ten drugi naj-
czêœciej nie ma nawet odro-
biny œwiadomoœci, ¿e mo¿e
byæ manipulowany.

Niech za przyk³ad „³agod-
nej” manipulacji konsumen-
tem pos³u¿y fakt, ¿e na bil-
bordach reklamowych przed-
stawiane postacie maj¹ po-
wiêkszone oczy i sztucznie
bardzo silnie powiêkszone
Ÿrenice oczu. Jest to zrobio-
ne specjalnie, by wywo³aæ
podœwiadome zainteresowa-

nie treœci¹ reklamy w opar-
ciu o mechanizm wzmacnia-
nia wzajemnego zaintereso-
wania.

Otó¿, gdy spotykamy
jak¹œ osobê lub ogl¹damy
przedmiot, który nam siê po-
doba, reagujemy podœwiado-
mie rozszerzeniem Ÿrenic.
Je¿eli zareagowaliœmy rozsze-
rzeniem Ÿrenic  na osobê, to
ta osoba podœwiadomie odbie-
ra ten sygna³ i reaguje zwy-
kle zwiêkszonym zaintereso-
waniem i równie¿ rozszerze-
niem Ÿrenic, wywo³uj¹c dal-
sze zwiêkszenie naszego za-
interesowania, itd.

Jedyn¹ rozs¹dn¹ reakcj¹
na masow¹ reklamê produk-
tu jest, w granicach rozs¹d-
ku, œwiadome powstrzymy-
wanie siê od jego zakupywa-
nia. Oczywiœcie wszystko wy-
maga przemyœlenia, bran¿a
bran¿y nierówna. Inne zwy-

czaje panuj¹ w przemyœle
spo¿ywczym, inne w farma-
ceutycznym.

Nale¿y równie¿ unikaæ po-
chopnych zakupów, a du¿o
ogl¹daæ, notowaæ i porówny-
waæ ceny, jakoœæ i szczegó³y
ofert, a w przypadku us³ug
czytaæ umowy, foldery, szcze-
gólnie czêœci napisane drob-
nym drukiem.

Wokó³ samochodu
Bran¿a samochodowa jest

przyk³adem dziedziny o
ogromnej dominacji produ-
centów zagranicznych. Ma to
wyraŸny wp³yw na zasób
portfeli w³aœcicieli aut, którzy
mówi¹, ¿e ich (szczególnie
u¿ywany) samochód jest
wspania³¹ skarbonk¹ bez dna.
Producenci samochodów i
czêœci zamiennych wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e skoro Polakom
nie chce siê produkowaæ w³a-
snych samochodów lub dopil-

nowaæ rz¹du by stworzy³ wa-
runki do utrzymania krajowej
produkcji, to niech p³ac¹ dro-
go za czêœci zamienne. Prze-
ciw temu broniæ siê mo¿na
nastêpuj¹cymi sposobami.

Po pierwsze, szczególnie
do samochodów u¿ywanych
nale¿y kupowaæ czêœci u¿ywa-
ne na tak zwanych auto-szro-
tach, czyli miejscach, gdzie
rozbiera siê stare samochody
na czêœci lub gie³dach samo-
chodowych typu S³omczyn.
Ró¿nica pomiêdzy cen¹ nowe-
go podzespo³u w sklepie, a
cen¹ podzespo³u u¿ywanego
mo¿e wynosiæ od po³owy do
ponad 90 procent ceny skle-
powej, zaœ stopieñ zu¿ycia
zwykle jest stosunkowo niski,
czyni¹c taki zakup op³acal-
nym. Przed zakupem na gie³-
dzie czy auto-szrocie, nale¿y
zorientowaæ siê w cenie skle-
powej i szczególnie na gie³dzie
ustaliæ ze sprzedawc¹ warun-
ki zwrotu podzespo³u w przy-
padku jego wadliwej pracy
lub niepasowania. Przyk³ado-
wo do samochodu znajomych
Daewoo Tico musia³em zaku-
piæ skrzyniê biegów. Koszt
nowej w autoryzowanym
sklepie producenta wynosi³
4600 z³ (chyba brutto), koszt
zakupu u¿ywanej (bez roz-
rusznika) na gie³dzie w S³om-
czynie 350 - 500 z³, do tego
u¿ywany rozrusznik oko³o 150
z³.

Po drugie, nale¿y korzy-
staæ z ma³ych zaprzyjaŸnio-
nych warsztatów, nie nasta-
wionych na masówkê, ignoru-
j¹c reklamowane, du¿e stacje
szybkiej obs³ugi. Jest to roz-
wi¹zanie tañsze, jak równie¿
mechanik w takim ma³ym
warsztacie ma czas, ¿eby „coœ
wykombinowaæ” i na przyk³ad
za³o¿yæ do samochodu Suzu-
ki Maruti lusterko boczne z
krajowego „Poloneza” kosztu-
j¹ce 40 z³otych, a nie orygi-
nalne Suzuki za oko³o 500 z³o-
tych.

Zwykle mechanik z ma³e-
go warsztatu swojemu lojal-
nemu klientowi oferuje cenê
ni¿sz¹, ni¿ cena detaliczna
podzespo³u, gdy¿ „dzieli siê”
z klientem posiadanym w
„hurtowni” rabatem.

Po trzecie, nale¿y unikaæ
zakupu czêœci nowych u ofi-
cjalnych przedstawicieli, a
kupowaæ je w firmach zajmu-
j¹cych siê obrotem czêœciami
ró¿nych producentów typu
„Japan Cars”, czy „Inter
Cars”. Takie firmy nie tylko

stosuj¹ ni¿sze mar¿e, gwaran-
tuj¹ce ni¿sze ceny, ale zapew-
niaj¹ równie¿ szerszy wybór,
gdy¿ u nich mo¿na znaleŸæ
podzespo³y wyprodukowane
przez krajowych rzemieœlni-
ków,  oryginalne nieoznako-
wane numerami fabrycznymi
podzespo³y producentów sa-
mochodów (po ni¿szej cenie)
oraz zamienniki producentów
zagranicznych. Udanie siê do
autoryzowanego dealera po-
winno byæ dopiero ostatecz-
noœci¹.

Po czwarte, czasem udaje
siê stosowaæ zamienniki od
innych producentów i/lub in-
nych modeli samochodów.
Przyk³adowo na bazie samo-
chodów Suzuki Maruti / Su-
zuki Alto skonstruowano sa-
mochód Daewoo Tico. Co spo-
wodowa³o, ¿e niektóre podze-
spo³y np. silnikowe Daewoo
pasuj¹ do Suzuki, a s¹ one
wytwarzane w Polsce, czyli s¹
tañsze.

Po pi¹te, nale¿y siê kon-
taktowaæ z innymi u¿ytkow-
nikami danej marki samocho-
du (np. poprzez stowarzysze-
nia mi³oœników), którzy mog¹
udzieliæ cennych wskazówek
co do konkretnych podzespo-
³ów, jak równie¿ mog¹ skie-
rowaæ np. do warsztatu rze-
mieœlniczego, gdzie mo¿na
zregenerowaæ podzespó³.
Wspólna dzia³alnoœæ, wspólne
hobby dodatkowo przeciw-
dzia³a rozbiciu naszego spo-
³eczeñstwa.

Po szóste, przy zakupie sa-
mochodu nale¿y kierowaæ siê
cen¹ i dostêpnoœci¹ czêœci za-
miennych, czyli kupowaæ mo-
dele masowo u¿ytkowane w
Polsce, unikaj¹c wszelkich
nietypowoœci, które rodz¹
póŸniej problemy i koszty.

Po siódme, nale¿y wykazy-
waæ minimum dba³oœci o sa-
mochód np. o odpowiedni po-
ziom oleju w silniku, skrzyni
biegów i wykonywanie w ter-
minach wymian istotnych p³y-
nów i podzespo³ów (np. paska
rozrz¹du). Takie zaniedbania
daj¹ce minimalne „oszczêdno-
œci” gro¿¹ gwa³townym przy-
œpieszeniem zu¿ycia podze-
spo³ów i  kosztowymi awaria-
mi.

Po ósme, nale¿y intereso-
waæ siê licytacjami organizo-
wanymi przez Urzêdy Skar-
bowe i inne tego typu urzê-
dowe instytucje, gdzie mo¿-
na zakupiæ znacznie taniej
„du¿e”  podzespo³y (np. kom-
pletne silniki) przejête na
Skarb Pañstwa przez policjê
czy stra¿ graniczn¹.

Wszystkie opisane powy-
¿ej zasady wymagaj¹ wiedzy
w³asnej lub kolegów, znajo-
mych i zasiêgania jêzyka, po-
œwiêcenia czasu i rozs¹dku.

Andrzej Zgódka

Jak ¿yæ w nieludzkim œwiecie? (2)

Wybór konsumenta  (cz. 2)
Dokoñczenie ze strony 4

Kody paskowe polskich wyrobów rozpoczynaj¹ siê od cyfr 5 90
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DO NARODU POLSKIEGO
Sytuacja Polski staje siê coraz bardziej zro-
zumia³a dla ogó³u Polaków. Ju¿ powszech-
nie wiadomo, ¿e œmiertelnym zagro¿eniem
dla Polski jest zaborczy zachodni globalizm,
a zw³aszcza zdominowana przez Niemcy
Unia Europejska.

Globalistyczny Zachód odbiera Polsce su-
werennoœæ, uzale¿nia nas gospodarczo, poli-
tycznie i wojskowo, wci¹ga Polskê w swoje
zaborcze wojny, sk³óca nas z Narodami s³o-
wiañskimi i innymi Narodami, niszczy na-
sze si³y zbrojne, rolnictwo, przemys³, han-
del, s³u¿bê zdrowia, szkolnictwo i naukê,
przejmuje na w³asnoœæ nasze domy, fabryki,
sklepy, banki i ziemiê, wyzyskuje nas,
zmniejsza nasz¹ produkcjê, wywo³uje bez-
robocie, bezdomnoœæ, nêdzê, g³ód, demorali-
zacjê, narkomaniê i przedwczesn¹ œmieræ w
masowej skali, zmusza Polaków do emigra-
cji z braku œrodków do ¿ycia w Polsce zalud-
nianej przez obcokrajowców zaw³aszczaj¹-
cych nasz¹ polsk¹ w³asnoœæ. Unijne prawo
zapewnia Niemcom ca³kowite opanowanie
naszych Ziem Odzyskanych.

Ta zagra¿aj¹ca naszemu istnieniu sytu-
acja jest wynikiem zdrady w³adz pañstwo-
wych i samorz¹dowych oraz œrodków maso-
wego przekazu, realizuj¹cych interesy USA,
Unii Europejskiej, Niemiec i Izraela kosz-
tem Narodu Polskiego.

Zdradziecka w³adza, najpierw wbrew woli
Narodu wci¹gnê³a Polskê do agresywnego
NATO, a nastêpnie zatai³a katastrofalne wa-
runki w³¹czenia Polski do Unii Europejskiej,
aby za cenê k³amstwa wygraæ decyduj¹ce o
tym referendum. Pomimo tego sfa³szowa³a
jego wyniki.

W tej tragicznej dla wszystkich Polaków
sytuacji, kiedy rozstrzyga siê nasze byæ albo
nie byæ, wzorem naszych Ojców powo³ujemy
Polski Komitet Narodowy.

Stanowi on p³aszczyznê wspólnego dzia-
³ania osób, œrodowisk i ugrupowañ – stowa-
rzyszeñ spo³ecznych, zwi¹zków zawodowych
i partii politycznych w obronie Narodu, Oj-
czyzny i Pañstwa, w obronie polskoœci i na-
rodowej to¿samoœci, w obronie polskiej w³a-
snoœci narodowej i indywidualnej, w obronie
praw do mieszkania, wykszta³cenia, pracy,
leczenia i godnego ¿ycia dla wszystkich Po-
laków, a zw³aszcza dla robotników, rolników
i inteligencji zarobkowej.

W³adza, dzia³aj¹ca wbrew naj¿ywotniej-
szym interesom Narodu Polskiego, niszcz¹-
ca i wyprzedaj¹ca Polskê na rozkaz zachod-
niego kapita³u, bogac¹ca siê przy tym ko-
rupcj¹ i kradzie¿¹ maj¹tku narodowego,
utraci³a wszelkie prawa rz¹dzenia i repre-
zentowania Polaków.

Nie maj¹ moralnego prawa ubiegania siê
o w³adzê i reprezentowania Narodu Polskie-
go prounijne i skorumpowane partie bior¹ce
udzia³ w niszczeniu i rozkradaniu Polski –
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pra-
cy, Platforma Obywatelska, Prawo i Spra-
wiedliwoœæ, Polskie Stronnictwo Ludowe,
Unia Wolnoœci. Wiarygodnoœæ utraci³y sej-
mowe partie opozycyjne – Liga Polskich Ro-
dzin i Samoobrona. Uczciwych cz³onków tych
wszystkich partii wzywamy do przeciwsta-
wienia siê swoim kierownictwom i poparcia
Polskiego Komitetu Narodowego.

Naród Polski nie mo¿e liczyæ ani na sej-
mow¹ w³adzê ani na sejmow¹ opozycjê. Nie
mo¿e te¿ liczyæ na prounijne zwi¹zki zawo-
dowe – NSZZ “Solidarnoœæ” i OPZZ, których
kierownictwa s¹ agenturami w³adzy. Czas
utworzyæ now¹ si³ê polityczn¹, wy³onion¹
bezpoœrednio z Narodu Polskiego, z jego zdro-
wych patriotycznych œrodowisk i ugrupowañ,
si³ê niezale¿n¹ od zagranicy, s³u¿¹c¹ Polsce i
Polakom, a zw³aszcza ludziom pracy, reali-
zuj¹c¹ polskie interesy narodowe.

Utworzenie takiej nowej si³y politycznej
stawia sobie za cel Polski Komitet Narodo-
wy, jednocz¹c wszystko co polskie, patrio-
tyczne i sprawiedliwe spo³ecznie przeciwko

zaborczemu globalistycznemu kapitalizmo-
wi i niszcz¹cej nas Unii Europejskiej.

Wzywamy wszystkie polskie, patriotycz-
ne i antyunijne ugrupowania do udzia³u w
Polskim Komitecie Narodowym, delegowa-
nia w jego sk³ad swoich przedstawicieli. Tyl-
ko wspólnymi polskimi si³ami narodowymi
mo¿emy powstrzymaæ dalszy rozk³ad i zgub-
ne wcielenie Polski do Unii Europejskiej,
zmusiæ w³adzê do ust¹pienia, przeprowadziæ
wczeœniejsze wybory do Sejmu w kwietniu
2004 roku, skierowaæ Polskê na drogê samo-
dzielnego rozwoju i wprowadziæ ustrój spra-
wiedliwoœci spo³ecznej. Polska mo¿e i musi
byæ samodzielna, silna, bogata i sprawiedli-
wa, bo tylko na tak¹ Polskê jest miejsce w
œrodku Europy.

Wzywamy Wojsko Polskie i Policjê Polsk¹
oraz uczciwe w³adze samorz¹dowe do popar-
cia Polskiego Komitetu Narodowego.
Wzywamy Poloniê ca³ego Œwiata do aktyw-
nego w³¹czenia siê w dzia³alnoœæ Polskiego
Komitetu Narodowego.

Wzywamy europejskie Narody i ich ludzi
pracy oraz ich ugrupowania antyunijne i an-
tyglobalistyczne do poparcia Narodu Polskie-
go i Polskiego Komitetu Narodowego. Prze-
ciwstawmy siê razem zachodniemu globali-
zmowi i Unii Europejskiej. Jest to nasz wspól-
ny wróg wyzyskuj¹cy i niszcz¹cy wszystkie
Narody, wszystkich ludzi pracy. Naszym
wspólnym celem jest utrzymanie w Europie
samodzielnych, niepodleg³ych, wspó³pracu-
j¹cych gospodarczo Pañstw narodowych o
nienaruszalnych granicach i nienaruszalnej
w³asnoœci, zapewniaj¹cej pracê i godne ¿ycie
wszystkim swoim obywatelom.

KOMITET OBRONY POLSKIEJ ZIEMI “PLACÓWKA”
Przewodnicz¹cy Ryszard Majewski
Cz³onek Prezydium Rady G³ównej Pawe³ Ziemiñski
Cz³onek Rady G³ównej Grzegorz Krasiñski

ORGANIZACJA NARODU POLSKIEGO – LIGA POLSKA
Cz³onek Pawe³ Ziemiñski

POLSKIE STRONNICTWO KRESOWE
Przewodnicz¹cy Edward Prus

SAMOOBRONA NARODU POLSKIEGO
Przewodnicz¹cy Tadeusz Mazanek

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNY
Przewodnicz¹cy S³awomir Gzik

FRONT NARODOWO-ROBOTNICZY
Przewodnicz¹cy Rafa³ Franek

OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY
Przewodnicz¹cy Adam Mierzwa

“OJCZYZNA”
Redaktor Bogus³aw Jeznach

POLSKI KOMITET S£OWIAÑSKI
Sekretarz Tadeusz Sikorski

POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA
Przewodnicz¹cy Boles³aw Tejkowski
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