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Z NASZEJ trybuny...
Boles³aw Tejkowski

L

istopad to miesi¹c
wspomnieñ. Listopadowe wiêto Zmar³ych zobowi¹zuje nas do pamiêci o tych, którzy odeszli
na zawsze. Czeæ oddajemy
wszystkim zmar³ym, krewnym i przyjacio³om, a
zw³aszcza tym Polakom,
którzy w obronie Polski zginêli w boju lub w wiêziennej kani.
Pomylmy w tym miesi¹cu o tych pokrzywdzonych i
nieszczêliwych Polakach,
których polityka gospodarcza obecnej w³adzy pozbawi³a pracy i mieszkañ, powoduj¹c ich przedwczesn¹
mieræ z zimna i g³odu lub
samobójcz¹ mieræ nierzadko wraz dzieæmi. Tych ofiar
jest w ostatnim kapitalistyczno - solidarnociowym

dziesiêcioleciu ponad 100
tysiêcy. Pamiêtajmy o nich!
Z okazji przypadaj¹cego
11-go Listopada Narodowego wiêta Niepodleg³oci
Polski, ¿yczê wszystkim Polakom rych³ego doczekania
Ojczyzny w pe³ni suwerennej. Tylko suwerenna Polska mo¿e zapewniæ Polakom
bezpieczeñstwo, sprawiedliwoæ i dobrobyt.
Polska nie cieszy siê pe³n¹ suwerennoci¹. Co wiêcej, coraz bardziej j¹ traci.
Jestemy w coraz wiêkszym
stopniu kolonizowani przez
Zachód. Nie mo¿e byæ suwerenn¹ taka Polska, w której
le uzbrojone i nieliczne
150-cio tysiêczne Wojsko
Polskie jest dowodzone
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O

d kilkunastu lat obserwujê ¿ycie polityczne w
Polsce. Szczególn¹
uwagê zwracam na spektakl
zwany demokratycznymi wyborami. Serwuje siê go nam co
cztery lata (wybory parlamentarne i samorz¹dowe) i co piêæ
lat jeli chodzi o osobê prezydenta. Spektakl ten ma specjaln¹ oprawê starannie przygotowywan¹ przez wybitnych
specjalistów od kszta³towania
opinii ludzi, gdy¿ wi¹¿e siê on
z ryzykiem zaistnienia w opi-

Andrzej Zgódka
nii spo³ecznej osób, pogl¹dów i
idei niekorzystnych dla elit
w³adzy. Dok³adne omówienie
sposobów sterowania opiniami
wyborców wymaga osobnego
materia³u. Teraz za skupiê siê
jedynie na efektach koñcowych
spektaklu wyborczego, a w
szczególnoci wyborów do Sejmu i Senatu.
Oczywistym efektem wyborów jest wybranie 460 pos³ów
i 100 senatorów, reprezentuj¹cych partie polityczne, gdy¿
tylko one mog¹ wystawiaæ

kandydatów. P³ynie st¹d logiczny wniosek, ¿e aby mieæ
wp³yw na politykê, czyli na co,
co dotyczy ka¿dego z nas (np.
poprzez podatki) trzeba nale¿eæ do partii politycznej. Jednak Polacy, szczególnie ci
uczciwi nie chc¹ nale¿eæ do
partii. Tym sposobem daj¹
mo¿liwoæ popisu osobom nieuczciwym, piastuj¹cym stanowiska rz¹dowe i samorz¹dowe
dla osobistych korzyci,

Dokoñczenie na stronie 4
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Grone przemilczenia
Wyst¹pienie eksperta na posiedzeniu Miêdzynarodowego Trybuna³u Spo³ecznego do spraw Przestêpstw
NATO. Sofia 30 wrzenia 2000.

W

ysoki Trybunale,
chcia³bym poruszyæ
problem wykorzystania przez s³u¿by wojny
psychologicznej rodków masowej komunikacji (tak zwanych mediów) pañstw NATO
w aspekcie wspó³uczestnictwa w zbrodni przeciwko
ludzkoci. Przy tym chodzi
nie tylko o okres bezporedniej agresji, ale i obecnie i w
najbli¿szej przysz³oci. Rozwa¿aj¹c sytuacjê, która wynik³a na skutek przestêpczych dzia³añ polityczno wojskowego przywództwa
NATO i USA przeciw narodom Jugos³awii, nale¿y wyodrêbniæ dwa zasadnicze momenty, a mianowicie:
- przestêpstwa przeciw
ludzkoci przez dokonywanie
etnicznej i wyznaniowej dys-

kryminacji Serbów o orientacji prawos³awnej,
- przestêpstwa politycznej
elity USA przeciw przysz³oci narodów europejskich.
Mówi¹c o przestêpstwach
politycznego i wojskowego
przywództwa USA przeciw
ludzkoci w trakcie dzia³añ
wojennych w Jugos³awii nale¿y stale pamiêtaæ, ¿e nie
mog³yby one mieæ miejsca
gdyby nie sta³e i zmasowane
uzasadnianie tych dzia³añ
przez media zarówno wojskowe, rz¹dowe jak i pozarz¹dowe. To medialne poparcie jest
organizowane i sterowane
przez s³u¿by specjalne armii
USA i CIA oraz finansowane
z pieniêdzy podatników.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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Apel do Parlamentu i Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie podwy¿ek cen paliw

W

zwi¹zku z ci¹g³ymi podwy¿kami
cen paliw zwracamy siê do Parlamentu i Rz¹du Rzeczpospolitej o zmianê
polskiej polityki transportowej z prosamochodowej na
proekologiczn¹ zawart¹ w
hale Tiry na tory.
Obecna podwy¿ka cen paliw to tylko symptom tego,
co prêdzej czy póniej i tak
jest nieuniknione czyli zakoñczenia obecnego motoryzacyjnego szaleñstwa w globalnym korku. Kraje OPEC
maj¹ prawo do podwy¿sza-

nia cen ropy i jest to zgodne
z obowi¹zuj¹cymi dzi prawami tak zwanego wolnego
rynku w praktyce zmonopolizowanego przez kilku potentatów w ka¿dej z bran¿.
Obecne protesty spo³eczne pokazuj¹ tylko, jak bardzo globalna gospodarka
jest uzale¿niona od rabunkowej eksploatacji bogactw
naturalnych, paliwa s¹ tu
tylko jednym z przyk³adów.
Jest charakterystyczne, ¿e
zamiast mówiæ o ograniczeniu zu¿ycia paliwa s³ychaæ
g³osy o koniecznoci obni¿e-

nia podatków i szcz¹tkowych op³at ekologicznych.
Policja, która brutalnie rozbija antyautostradowe protesty ekologów, tym razem
jest pob³a¿liwa wobec parali¿owania komunikacji w ca³ych krajach. Wynika to z
ogromnych politycznych
wp³ywów koncernów naftowych, które poprzez uzale¿nionych od siebie i zdesperowanych ludzi naciskaj¹ na
rz¹dy w celu zwiêkszenia
w³asnych niebotycznych zysków.
Dokoñczenie na stronie 3
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Z naszej trybuny...
Dokoñczenie ze strony 1
przez Niemców i Amerykanów, a w Szczecinie panosz¹
siê niemieccy i duñscy ¿o³dacy z NATO. Nie mo¿e byæ
suwerenn¹ taka Polska, w
której obcy kapita³, g³ównie
niemiecki i amerykañski
przechwyci³ setki tysiêcy
hektarów ziemi, 60% han-

cowników pozbawia siê pracy i skazuje na g³ód. Arogancka w³adza solidarnociowa nêdznie zarabiaj¹cym i wyrzucanym z pracy
pielêgniarkom proponuje
pracê w Arabii Saudyjskiej.
Chyba po to, by obs³ugiwa³y stacjonuj¹cych tam ¿o³nierzy amerykañskich.

Pamiêæ Polakom poleg³ym w obronie Ojczyzny!

dlu, 70% przemys³u, 80%
banków, 90% gazet, stacji
radiowych i telewizyjnych.
Bowiem kogo w³asnoæ i informacja, tego w³adza! Zatem w³adza w Polsce nie
nale¿y do Polaków. Nale¿y
do zachodnich elit kapita³owo-politycznych. One to
przekupuj¹ skorumpowanych pos³ów, którzy w Sejmie uchwalaj¹ dogodne dla
Zachodu ustawy. Na podstawie takich ustaw i na polecenie Unii Europejskiej
niszczy siê polsk¹ produkcjê, zalewa siê Polskê obcymi towarami, odbiera siê
mieszkania rodzinom i wyrzuca siê je wraz z dzieæmi
na bruk, zamyka siê szko³y,
szpitale i fabryki, a ich pra-

Oto jak¿e¿ smutne jest
nasze tegoroczne wiêto
Niepodleg³oci! - Bez Niepodleg³oci, bez sprawiedliwoci, bez dobrobytu, w obliczu rosn¹cej nêdzy wiêkszoci poniewieranych Polaków, którym wyp³aca siê
nêdzne zarobki lub nie wyp³aca siê ich wcale, jak w
Zak³adach Miêsnych w Nisku czy w Zak³adach £ucznika w Radomiu.
Polacy! Czas na powo³ywanie Komitetów Samoobrony Narodowej wszêdzie
tam, gdzie na ¿¹danie Unii
Europejskiej zdradziecka
w³adza solidarnociowa wyzyskuje Was i niszczy!
Padziernikowe wybory
prezydenckie nic w Polsce
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nie zmieni³y. Jak by³o, tak
jest le, a nawet coraz gorzej. Ale wybory prezydenckie udowodni³y, ¿e biedniej¹cy i zagro¿ony g³odem Naród ma doæ prawicy, Solidarnoci, kapitalizmu, klerykalizmu i niewydarzonego
pseudonarodowego patriotyzmu. Dlatego reprezentuj¹cy te kierunki kandydaci na
Prezydenta ponieli sromotn¹ klêskê. Nawet dwaj kandydaci ludowi - Lepper i
Kalinowski zostali odrzuceni i to g³ównie przez rolników. Bowiem w sumie g³osowa³o na nich 9% bior¹cych
udzia³ w wyborach czyli ponad 1,5 miliona osób. Poniewa¿ w wyborach wziê³o
udzia³ ponad 6 milionów
mieszkañców wsi, to w najlepszym przypadku na tych
dwóch ch³opskich przywódców g³osowa³a tylko 1/4 ch³opów.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ
rolników - podobnie jak i
mieszkañców miast - g³osowa³a na Kwaniewskiego.
Ludzie g³osowali nie tyle na
Kwaniewskiego, ile przeciw
Krzaklewskiemu i innym
prawicowym kandydatom.
W osobie Kwaniewskiego
wybrali mniejsze z³o. Kwaniewski zwyciê¿y³ nie dlatego, ¿e jest tak dobry, tylko
dlatego, ¿e pozostali kandydaci byli gorsi. Polacy w
wyborach zamanifestowali
wielk¹ niechêæ do prawicy i
Solidarnoci, a nawet do ruchu ludowego, którego dwaj
kandydaci opowiedzieli siê
za wejciem Polski do Unii
Europejskiej, trac¹c tym samym poparcie rolników, którym w³anie Unia Europejska najbardziej zagra¿a.
Rolnicy i wszyscy Polacy
pragn¹ narodowej i socjalnej
odnowy i szukaj¹ jej na lewicy. Ale Kwaniewski i
SLD w sojuszu z UP nie s¹
w stanie spe³niæ tej spo³ecznej potrzeby. Nie s¹ w stanie zapewniæ Polsce niepodleg³oci, a Polakom dobrobytu. Polska jest ju¿ uzale¿niona i wyprzedana, a z tego co
Kwaniewski zapowiada
wynika jej dalsze zniewolenie i okradanie przez szybkie wejcie do Unii Europejskiej. Za Miller i Pol, jak
niegdy uwa¿ali za niedopuszczalne pogl¹dy antyradzieckie, zachowuj¹ siê tak,

s³ów i senatorów. Pamiêtajmy, ¿e kto ma w³asnoæ, ten
ma w³adzê i dobrobyt. Dlatego z w³asnoci¹ tracimy
w³adzê i dobrobyt.
Czas przypomnieæ sobie
wielk¹ Polkê Mariê Konopnick¹ i jej Rotê, która zagrzewa³a Polaków do zwyciêskich bojów, byæ, ¿e
wkrótce w³adza, na ¿¹danie
Niemców zabroni jej piewaæ:

jakby Niemcy byli naszymi
panami. Z takim s³u¿alczym nastawieniem do Niemiec Kwaniewski, Miller i
Pol nie zdobêd¹ uznania Polaków, którzy po chwilowym
oszo³omieniu i za³amaniu
zatêskni¹ do odbieranej im
niepodleg³oci. Wtedy, prze¿ywaj¹c kolejny zawód, tym
razem do antypolskiej,
proniemieckiej i wcale nie socjalnej lewicy, NIE RZUCIM Z IEMI, SK¥D NASZ R ÓD,
zwróc¹ siê do takiej
NIE DAMY POGRZEÆ MOWY!
partii, która im tê odPOLSKI MY NARÓD, POLSKI LUD,
nowê narodow¹ i socjaln¹ zapewni. Tak¹
KRÓLEWSKI SZCZEP PIASTOWY.
parti¹, któr¹ poprze NIE DAMY BY NAS ZNIEMCZY£ WRÓG...
Naród mo¿e okazaæ
TAK NAM DOPOMÓ¯ BÓG
siê ruch narodowy i
socjalny, którym od
dawna jest Polska
DO KRWI OSTATNIEJ KROPLI Z ¯Y£
Wspólnota Narodowa.
BRONIÆ BÊDZIEMY DUCHA,
Z tak¹ ewolucj¹
A¯ SIÊ ROZPADNIE W PROCH I W PY£
Narodu od prawicy do
KRZY¯ACKA ZAWIERUCHA.
lewicy i od lewicy do
rodka socjalnego na- T WIERDZ¥ NAM BÊDZIE KA¯DY PRÓG...
le¿y siê liczyæ. DlateTAK NAM DOPOMÓ¯ BÓG
go obraduj¹ca 29 padziernika br. w WarNIE BÊDZIE NIEMIEC PLU£ NAM W
szawie Narada KrajoTWARZ,
wa Polskiej Wspólnoty Narodowej podjê³a
NI DZIECI NAM GERMANI£.
uchwa³ê uczestniczeORÊ¯NY WSTANIE HUFIEC NASZ,
nia w nadchodz¹cych
DUCH BÊDZIE NAM HETMANI£.
wyborach do Sejmu i
PÓJDZIEM, GDY ZABRZMI Z£OTY
Senatu. Apelujemy do
wszystkich o jednoczeRÓG...
nie siê wokó³ Polskiej
TAK NAM DOPOMÓ¯ BÓG
Wspólnoty Narodowej
i poparcie naszych
starañ wejcia do Sejmu.
Polsce potrzeba naszej obecDzisiaj twierdzami polnoci w Sejmie, bowiem skoci s¹ jeszcze polskie fawspólnie moglibymy sku- bryki, sklepy, banki i polska
tecznie przeciwstawiæ siê ziemia w rêkach ch³opów!
rosn¹cej nêdzy, bezrobociu, ¯adnemu polskiemu w³acibezdomnoci, wyprzeda¿y cielowi nie wolno wyzbywaæ
maj¹tku narodowego i wej- siê w³asnoci na rzecz obceciu Polski do Unii Europej- go kapita³u! ¯adnemu polskiej. Ani AWS, ani SLD, ani skiemu rolnikowi nie wolno
tym bardziej UW siê temu wyzbywaæ siê ani hektara
nie przeciwstawi.
ziemi na rzecz obcokrajowNie upadajmy na duchu! ca. Bo jeli stracisz rolniku
Nie traæmy nadziei! Pale- ziemiê, to mo¿na powiedzieæ
styñczycy maj¹ gorzej od za Wyspiañskim, ¿e ... osta³
nas, a jednak walcz¹. Przede ci siê jeno sznur, na którym
wszystkim nie pozwólmy na mo¿esz siê powiesiæ, ku ucieopanowywanie naszych sze zaprzedanych obcemu
ziem, fabryk, banków, skle- kapita³owi rz¹dz¹cych Polpów i domów przez kapita- sk¹ skorumpowanych z³olistycznych wyzyskiwaczy z czyñców!
USA, Izraela, Niemiec i innych Pañstw Unii Europej- Boles³aw Tejkowski
skiej. Hañbi¹ce jest dla nas, Przewodnicz¹cy Polskiej
¿e robi¹ to bezkarnie i bez Wspólnoty Narodowej
oporu. Dostaj¹ wszystko co
chc¹ z wódkê, narkotyki
oraz dolary i marki, którymi przekupuj¹ naszych po-
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Grone przemilczenia
Dokoñczenie ze strony 1
Dziennikarze i oficerowie
s³u¿b psychologicznych otrzymuj¹ te pieni¹dze i zapracowuj¹ na nie, przedstawiaj¹c
przestêpców i organizatorów
eksterminacji jako bojowników o szlachetne idea³y. Przy
czym ofiary eksterminacji
obrzuca siê b³otem i czyni
odpowiedzialnymi za to, ¿e
przeciw nim zorganizowano
masowe, d³ugotrwa³e wyniszczanie tj. genocyd. Dlatego
wszystkie osoby, które bior¹
udzia³ w propagandowym
wspó³dzia³aniu z przestêpcami staj¹ siê tym samym równie¿ przestêpcami.
Wiadomo, ¿e Goebbels by³
takim samym wspó³winnym
zbrodni Hitlera jak doktor
Mengele, jak ochroniarze i
cz³onkowie Sonderkommando w obozach koncentracyjnych i esesmani, dowodz¹cy
likwidacj¹ wiosek partyzanckich, rozgrabianiem i niszcze-

niem kulturalnego bogactwa
Europy.
Obecnie NATO realizuje
kolejny etap agresji na Jugos³awiê. Tym razem sk³ócaj¹c
Serbów miêdzy sob¹, obiecuj¹c, ¿e jeli Serbowie siê ukorz¹, pogodz¹ siê z eksterminacj¹, uwierz¹ w obietnice
natowskich propagandystów
i pozwol¹ usun¹æ antynatowski rz¹d, to ich obrazowo mówi¹c, bêd¹ zabijaæ
bezbolenie, dalej bêd¹ wyganiaæ z ich w³asnych ziem,
tyle, ¿e bardziej uprzejmie.
NATO przekaza³o ogromne
pieni¹dze (ponad 700 milionów dolarów) liderom ruchu
prozachodniego. W celu popierania tego ruchu pracuje
ca³a sieæ mediów prasowych
i radiostacji rozci¹gniêtych
przez NATO na obrze¿ach
Serbii i w okupowanym Kosowie, którymi kieruj¹ bezporednio oficerowie armii
USA. Oddzia³y dywersyjne
s³u¿b specjalnych USA z fortu Bregg (to jest 150 kadro-

wych ¿o³nierzy armii USA i
setki zwerbowanych, op³acanych i uzbrojonych agentów
sporód miejscowej ludnoci,
przede wszystkim Albañczyków i Wêgrów) myszkuje w
Kosowie w Serbii, w Belgradzie.
Przeprowadza siê operacje specjalne w celu likwidacji najwybitniejszych serbskich przywódców, sk³óca
miêdzy sob¹ przedstawicieli elity politycznej Serbów,
napuszcza siê ludnoæ na
przywództwo pañstwa i armii.
Je¿eli NATO zdo³a zainstalowaæ we w³adzach w
Belgradzie agentów wp³ywu, to nie trzeba bêdzie Kosowa oddawaæ Serbom. Dlatego NATO tak aktywnie
uczestniczy w kampanii wyborczej w Jugos³awii. W jaki
sposób uczestniczy? Za pomoc¹ dziennikarzy, redaktorów radiowych i telewizyjnych, gazet, aparatu szpiegowskiego i terrorystyczne-

Apel do Parlamentu i Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie podwy¿ek cen paliw
Dokoñczenie ze strony 1
Rz¹d polski od lat preferuje
transport samochodowy, a
relacje cen benzyny i biletów
transportu publicznego pogorszy³y siê w ci¹gu ostatnich lat znacznie bardziej na
niekorzyæ tych ostatnich
ni¿ wynosz¹ obecne podwy¿ki cen paliw. W bud¿ecie
Polski na bie¿¹cy rok miliard sto tysiêcy z³otych
przeznaczono na dotacje do
budowy autostrad, a tylko
50 milionów na dotacje do
pañstwowych i publicznych
kolei. Jest szansa, ¿eby to
zmieniæ i zamiast topiæ kolejne miliardy w programie
budowy autostrad zacz¹æ w
koñcu unowoczeniaæ polsk¹
kolej i transport publiczny.
Nadszed³ czas na zakoñczenie dotowania fabryk samochodów choæby poprzez
zwolnienia podatkowe i na
uwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e i tak paliwa obecnie kupowane i spalane s¹
bez ponoszenia pe³nych kon-

sekwencji, a podatki za benzynê, choæ wysokie, nie pokrywaj¹ kosztów zewnêtrznych takich jak: utrata zdrowia, zniszczenie krajobrazu,
niszczenie budynków, budowa i remonty dróg czy skutki zmian klimatycznych.
Zamiast zmniejszania podatków do publicznej kasy
nale¿y albo zmniejszyæ zyski
koncernów, albo po prostu
mniej konsumowaæ. Firmy
transportowe powinny natomiast pomyleæ o tym, by
zamiast tirami zacz¹æ woziæ
towary kolej¹. Wtedy dalsze
podwy¿ki nie bêd¹ dla nich
grone.
Jest tak¿e czas na skoñczenie z zasad¹ - im wiêcej jedzimy i przewozimy tym lepiej, bo tym wiêkszy wzrost
gospodarczy i tym bardziej
jestemy mobilni. Dro¿sze
paliwa to tak¿e dro¿szy
transport towarów importowanych, w tym ¿ywnoci, a
wiêc tak¿e korzyci dla lokalnych producentów, pro-

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

dukuj¹cych na lokalny rynek.
Zamiast wiêc mno¿yæ wyrazy taniego oburzenia i populistycznej demagogii nale¿y
skorzystaæ z nadarzaj¹cej
siê okazji do naprawy wieloletnich zaleg³oci w myleniu i dzia³aniu na rzecz polskiego transportu, polskiego
rodowiska i spo³eczeñstwa.
Wzywamy osoby odpowiedzialne za politykê pañstwa
do zerwania z populistycznym dotowaniem paliw na
rzecz wspierania tych rodzajów transportu, które nie
szkodz¹ ludziom i rodowisku.
Rafa³ Górski (Obywatelski
Ruch Ekologiczny), Rafa³
Jakubowski, Tomasz Lisiecki, Dariusz Liszewski, Maciej Muskat, Remigiusz
Okraska, Krzysztof Rytel,
Szymon Surmacz, Olaf
Swolkieñ (Federacja Zielonych Kraków), Jaros³aw Tomasiewicz

go. Cel - ukrycie swoich
zbrodni przeciw ludzkoci,
dokonanych w czasie agresji na Jugos³awiê.
Dlatego nale¿y jasno
stwierdziæ - wszyscy uczestnicy operacji propagandowego i informacyjnego uzasadniania tak zwanej misji pokojowej NATO w Jugos³awii - s¹ takimi samymi przestêpcami jak organizatorzy
i wykonawcy operacji wojskowych i terrorystycznych.
Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na przestêpstwa,
dokonywane przez przedstawicieli mediów w krajach
NATO i pronatowskich
dziennikarzy
innych
pañstw, dokonuj¹cych dzia³añ, które mog¹ byæ zakwalifikowane jako ukrywanie
przestêpców. Chodzi o zastosowanie metody przemilczania przy nawietlaniu dzia³añ przywództwa i
wojsk NATO w czasie operacji wojennej przeciw Serbom i odurzania tego narodu poprzez dzia³ania propagandowe i informacyjne.
Najokropniejsz¹ metod¹
przemilczania, któr¹ stosuj¹ wszystkie media zachodnie, to przemilczanie podstêpnej wojny rz¹dz¹cych
krêgów USA przeciw przysz³oci Europy, wojny wyrachowanej i d³ugofalowej, z
d³ugoterminowym planowaniem - wojny, prowadzonej
przez elitê rz¹dz¹c¹ USA
przeciw etnicznemu przetrwaniu narodów europejskich.
Chodzi o celowe tworzenie mechanizmów narkotyzacji Europy Zachodniej,
jako wyniku agresji na Jugos³awiê. Analiza sytuacji w
handlu narkotykami wskazuje, ¿e ca³a agentura wp³ywu NATO i USA w Rosji,
Europie Wschodniej, w krajach ba³tyckich i Azji rodkowej, w Ameryce Po³udniowej i w wiecie arabskim
cile zwi¹zana jest z handlem narkotykami, z biznesem alkoholowym, tytoniowym i naftowym. Zwi¹zane
z ni¹ s¹ równie¿ grupy homoseksualne, totalitarne
sekty, klany syjonistyczne,
wahhabici itp.
Ca³kiem nieprzypadkowo,
albañska spo³ecznoæ w Serbii, cile zwi¹zana z handlem heroin¹, sta³a siê pod-

stawow¹ si³¹ uderzeniow¹
USA przeciw prawos³awnym
Serbom.
Konflikt by³ zorganizowany
w ten sposób, ¿e kosowscy
Albañczycy uzyskali mo¿liwoæ, pod os³on¹ s³u¿b specjalnych USA znacznego
zwiêkszenia produkcji i zbytu heroiny. Do produkcji heroiny coraz bardziej wci¹gaj¹ Serbów, rujnuj¹c ich gospodarkê blokad¹ i organizuj¹c przekupstwo narkodolarami wród ludnoci
po³udniowych rejonów. Poparcie prozachodnich si³ w
Serbii szczególnie silne jest
w tych miejscach, gdzie s³u¿by specjalne USA instaluj¹
nielegaln¹ produkcjê narkotyków.
USA zmieni³y Kosowo w heroinowy zastrzyk dla ca³ej
Europy Zachodniej. Jeli
rozbij¹ one Serbiê i wprowadz¹ tam swoje wojsko,
zwiêksz¹ ten zastrzyk do
nieprawdopodobnych rozmiarów. Wówczas w oparciu
o Talibów w Afganistanie,
Ben Ladena w wiecie arabskim, o rozbite i bezbronne
Ba³kany, skryminalizowany
Kaukaz i Zakaukazie, wojskowe i polityczne przywództwo USA zdo³a zrealizowaæ geopolityczne zadanie, o którym pisa³ Zbigniew
Brzeziñski w swoich ksi¹¿kach - podporz¹dkowanie i
kontrolowanie Euroazji. Narody tego obszaru bêd¹ kurczyæ siê w mêkach narkotycznego uzale¿nienia i degradacji. Oto najwiêksze
dzisiaj niebezpieczeñstwo
zbrodni przeciwko ludzkoci, dokonanej przez USA i
podporz¹dkowane im kraje
NATO. Oto rezultat agresji
na Jugos³awiê. Taki jest
skutek manipulowania opini¹ publiczn¹ przez zachodnie rodki masowej komunikacji.
To, co Amerykanie robi¹ rêkoma Europejczyków w Kosowie i w ca³ej Jugos³awii to
zaplanowana operacja narkotyzacji Europy Zachodniej
- technologicznego i handlowego konkurenta USA.
Trudno tego nie dostrzec,
jednak¿e rodki masowej
komunikacji Zachodu konsekwentnie przemilczaj¹ ten
temat, wspó³dzia³aj¹c tym
samym w podstêpnej eksterminacji narodów Europy,
inaczej mówi¹c wspó³uczestnicz¹ w zbrodni przeciwko
ludzkoci.
Sienin Aleksiej A.
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O zdradzie lewicy i braku rozs¹dku Polaków
Dokoñczenie ze strony 1
sprzecznych z interesami ogó³u.
Liczba przedstawicieli poszczególnych partii jest proporcjonalna (ale nie wprost proporcjonalna) do liczby otrzymanych g³osów. Istnieje wiele
mechanizmów, zwykle zawartych w ordynacji wyborczej i
sposobie podzia³u kraju na
okrêgi wyborcze, które wp³ywaj¹ na faktyczn¹ iloæ miejsc
w parlamencie, uzyskan¹
przez konkretn¹ partiê polityczn¹. Dziêki tym mechanizmom jest tak, ¿e partie, które otrzyma³y podobn¹ liczbê
g³osów uzyskuj¹ zupe³nie inn¹
liczbê miejsc w parlamencie.
Ordynacja wyborcza jest tworzona przez najwiêksze partie,
które dosta³y siê do parlamentu. Ich przedstawiciele dbaj¹c
o swoje interesy, umieszczaj¹
w niej takie regulacje, które je
w³anie faworyzuj¹. Przyk³adem takich regulacji jest: wysoka iloæ podpisów wymagana do rejestracji kandydatów,
obecnoæ progów, których przekroczenie dopiero uprawnia do
uzyskania miejsca w parlamencie i dotacji z bud¿etu, koniecznoæ rejestracji kandydatów w du¿ej liczbie okrêgów,
co dopiero uprawnia do bezp³atnych ogólnokrajowych audycji wyborczych. Dziêki tym
regulacjom, w praktyce zamyka siê drogê do parlamentu i
zaistnienia w wiadomoci
wyborców partiom politycznym mniejszym i mniej zamo¿nym. W³anie na tym polega
chytroæ demokracji. Teoretycznie istnieje mo¿liwoæ wypowiedzenia siê i zaistnienia
spo³ecznego dla ka¿dego cz³owieka. Jednak, gdy próbuje siê
tê teoretyczn¹ mo¿liwoæ zrealizowaæ, okazuje siê, ¿e papier
kosztuje tyle, druk tyle, przygotowanie programów wyborczych radiowych i telewizyjnych tyle, zebranie podpisów
tyle, ¿e staæ na skuteczne przeprowadzenie kampanii wyborczej tylko najbogatszych. Aby
siê o tym przekonaæ wystarczy
zerkn¹æ na og³aszane przez
partie oficjalne sprawozdania
o wydatkach na kampanie
wyborcze. Kwoty wydane
przez partie najwiêksze s¹ od
tysi¹ca do dziesiêciu tysiêcy
razy wy¿sze od wydatków wyborczych partii najmniejszych,
które nie dostaj¹ siê do parlamentu. Dysproporcje finansowe potêguje brak dostêpu do

rodków masowego przekazu,
znajduj¹cych siê w rêkach zagranicznych i krajowych zamo¿nych w³acicieli. Ci ludzie
uwa¿aj¹ kogo wpuszczaj¹ do
radia, czy telewizji, zezwalaj¹c
na publiczne zaistnienie polityków, którzy zagwarantuj¹ im
utrzymanie dotychczasowego
stanu posiadania i wp³yw na
w³adzê, prawodawstwo itd.
W ca³ej tej sytuacji zadziwia
mnie stopieñ bezczelnoci polityków prezentuj¹cych siê w
rodkach masowego przekazu.
Z jednej strony zostaj¹ wpuszczeni do radia i telewizji, bo
gwarantuj¹ bogatym jeszcze
wiêksze bogactwo, a z drugiej
strony zwracaj¹c siê do zwyk³ych ludzi, którym ¿yje siê
coraz gorzej, obiecuj¹: sprawiedliwoæ spo³eczn¹, troskê
o najubo¿szych, polepszenie
stanu bezpieczeñstwa, opieki
medycznej i owiaty, walkê
z ubóstwem, nowe miejsca
pracy. Przecie¿ to bogactwo
nielicznych jest osi¹gane przez
ograniczanie opieki spo³ecznej
i wydatków na bezpieczeñstwo
oraz stopniowe odbieranie dochodów ogó³owi i jednoczenie
dawanie bogatej mniejszoci
prezentów w postaci zwolnieñ
podatkowych, korzystnych
kontraktów, tanio sprzedanych
zak³adów, banków, nieruchomoci itd. Jeszcze bardziej zadziwia mnie ³atwowiernoæ
widzów i radios³uchaczy, oraz
brak pamiêci.
W wyborach roku 1993 Polacy w wiêkszoci g³osowali na
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Robiæ tego wtedy nie
powinni, z uwagi na niechlubny koniec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz stanowisko elit PZPR/SLD w
tamtym okresie.
Warto przypomnieæ najwa¿niejsze wydarzenia poprzedzaj¹ce likwidacjê PZPR, to jest
kulisy zjawiska hiperinflacji z
lat 1998-1999 oraz procesu
deregulacji gospodarki, przeprowadzonego za rz¹dów Rakowskiego. Oba te procesy
przyczyni³y siê do powstania
wielkich fortun w gronie osób
zwi¹zanych z by³¹ PZPR. Decyzja z 1997 i 1998 roku o dodruku pieni¹dza na znaczn¹
skalê, zosta³a poprzedzona
przyznaniem ogromnych kredytów osobom powi¹zanym z
w³adzami ró¿nego szczebla
PZPR. Zanim nast¹pi³ wzrost
cen w¹ska grupa osób, która
uzyska³a kredyty, zakupi³a za
gorsze: nieruchomoci, miesz-
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kania, ziemie itd., niedostêpne dla przeciêtnego cz³owieka
bez partyjnych znajomoci.
Przytoczê tu przyk³ad jednej z
moich s¹siadek z dzia³ki, która to w okresie 1988  1989
wykupi³a za symboliczne sumy
3 mieszkania. Dokona³a tego
bêd¹c aktywn¹ dzia³aczk¹
ZBoWiD niskiego szczebla. Po
10-cio krotnym wzrocie cen,
nieuniknionym z powodu szalonego dodruku pieni¹dza bez
pokrycia, osoby, które poprzednio otrzyma³y wysokie kredyty, zwróci³y je wed³ug wartoci
nominalnej (bez uwzglêdnienia wp³ywu inflacji) lub nawet
nie zwróci³y ich wcale, a ich
partyjni koledzy zarz¹dzaj¹cy
bankami postarali siê o ich
umorzenie. Warto podaæ kilka
liczb. W roku 1998 wyp³acono
kredyty na sumê 699 miliardów (starych) z³otych, to jest
ponad 11 razy wiêcej ni¿ np. w
1980 roku. W 1997 roku dodrukowano pieni¹dza na kwotê
1338,7 miliarda z³otych, za w
1998 roku ju¿ na kwotê 2728,1
miliarda z³. W obliczu zjawiska hiperinflacji czêciowy
zwrot kredytów wed³ug wartoci nominalnej i czêciowe ich
umorzenie, zachwia³y równowag¹ oszczêdnociowo - kredytow¹, doprowadzaj¹c do ponad
dziesiêciokrotnego spadku
wartoci oszczêdnoci ogromnej rzeszy ludnoci Polski. I nic
w tym dziwnego. Suma pieniêdzy wyp³acona oszczêdzaj¹cym
równa siê sumie kwot zwróconych przez kredytobiorców pomniejszonym o zysk banków.
Skoro kredytobiorcy zwrócili
u³amek tego co po¿yczyli, bank
musia³ równie¿ oddaæ oszczêdzaj¹cym u³amek tego, co sam
po¿yczy³. Tak przedstawia siê
jeden z mechanizmów szybkiego wzbogacenia siê w¹skich
elit wywodz¹cych siê z PZPR
oraz okradzenia szerokiej
masy ludnoci Polski, przez
wiele lat oszczêdzaj¹cych w
PKO, PZU i innych tego typu
instytucjach.
Inn¹ haniebn¹ operacj¹ dokonan¹ przez najwy¿sze w³adze PZPR, w schy³kowym
okresie PRL jest przeprowadzenie pod has³ami decentralizacji i powrotu samorz¹dnoci, procesu deregulacji systemu zarz¹dzania gospodark¹.
Sprawne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami wymaga istnienia w ich otoczeniu nastêpuj¹cych struktur:
a) koordynuj¹cych produkcje
poszczególnych przedsiê-

biorstw lub ich zwi¹zków
b) badaj¹cych zapotrzebowanie na konkretny towar na
rynku i koordynuj¹cych sprzeda¿ oraz wymianê towarów.
Odpowiednio na zachodzie
te funkcjê spe³niaj¹: koncerny i biura techniczno  handlowe. W Polsce funkcjê te
spe³nia³y: zjednoczenia przemys³u, biura zaopatrzenia i
zbytu oraz centrale handlu zagranicznego. W 1985 roku podjêto decyzjê o rozregulowaniu
utworzonego przez d³ugie lata
systemu powi¹zañ gospodarczych pomiêdzy zak³adami
przemys³owymi pod pozorem
przywrócenia im samodzielnoci (tak zwana reforma Sadowskiego). W efekcie czego ma³e
zak³ady przesta³y produkowaæ
podzespo³y i czêci zamienne
przeznaczone dla du¿ych wiod¹cych przedsiêbiorstw, wywo³uj¹c w nich powa¿ne zak³ócenia ci¹g³oci i utrzymania produkcji. wietnym tego przyk³adem s¹ Zak³ady Przemys³u
Ci¹gnikowego Ursus. W
efekcie reform Sadowskiego
11-tu kluczowych kooperantów
Ursusa z dnia na dzieñ zaniecha³o dostarczanie czêci i podzespo³ów niezbêdnych do produkcji ci¹gników, w ten sposób
zatrzymuj¹c ich produkcjê. By³
to pocz¹tek trwaj¹cych do dzi
trudnoci w Zak³adach Ursus,
bowiem potrzeba od roku do
trzech lat na znalezienie nowego kooperanta i wdro¿enie z
nim wspó³pracy. Nastêpnie
(g³ównie za rz¹dów Rakowskiego) przyst¹piono do likwidacji ca³ej struktury zarz¹dzania przedsiêbiorstwami w postaci zjednoczeñ przemys³u,
biur zaopatrzenia i zbytu,
bran¿owych instytutów badawczych, zwi¹zków rzemielników itd. Wywo³uj¹c w ten
sposób chaos w przedsiêbiorstwach, które nie wiedzia³y co,
ile, za ile produkowaæ oraz
gdzie to wszystko sprzedaæ.
Jednoczenie zdecydowano siê
na znaczne podniesienie oprocentowania kredytów banku
centralnego (tak zwana polityka trudnego pieni¹dza prof.
Baki, szefa NBP), co znacznie
i gwa³townie podnios³o koszty
produkcji.
Wszystko to razem spowodowa³o pojawienie siê trudnoci gospodarczych w przedsiêbiorstwach w skali ca³ego kraju. Powy¿sze zabiegi, choæ niekorzystne do ogó³u spo³eczeñstwa, w po³¹czeniu ze zmianami prawa umo¿liwi³y elitom z

PZPR przejêcie na w³asnoæ
(prywatn¹) czêci maj¹tku
wypracowanego wspólnym
wysi³kiem w latach 1945-1980.
Dziêki operacjom tego typu
powsta³a w Polsce w¹ska grupa ludzi bardzo zamo¿nych, a
odczuwane przez spo³eczeñstwo negatywne skutki upadku przedsiêbiorstw i grabie¿y
maj¹tku narodowego t³umaczono miêdzy innymi s³absz¹
zdolnoci¹ do konkurencji
przedsiêbiorstw pañstwowych,
ich z³ym zarz¹dzaniem. Ciekawe jest w jaki sposób te nieefektywne i le zarz¹dzane
przedsiêbiorstwa przez 40 lat
skutecznie konkurowa³y na
rynkach wiatowych z firmami zachodnimi np. polski przemys³ stoczniowy mia³ trzeci¹
pozycjê na wiecie (po amerykañskim i japoñskim).
Opisane powy¿ej sposoby
pozbawienia spo³eczeñstwa
wieloletnich oszczêdnoci, wywo³ania trudnoci gospodarczych w przedsiêbiorstwach
pañstwowych oraz przejêcia
czêci wspólnie wypracowanego maj¹tku wiadcz¹, ¿e deklaracje uczciwoci, sprawiedliwoci i wra¿liwoci spo³ecznej,
które by³y i s¹ g³oszone przez
w³adze Sojuszu Lewicy Demokratycznej to czysta fikcja
przytaczana na okolicznoæ
wyborów parlamentarnych i
prezydenckich.
Ludzie obecnej SLD, w
przeciwieñstwie do lewicy z
Rosji, Ukrainy, Czech i Jugos³awii stali siê socjal-libera³ami, a nie socjaldemokratami,
jak g³osz¹. Ich wiatopogl¹d
socjal-liberalny oznacza zachowanie i g³oszenie hase³ mi³ych
dla uszu biednej wiêkszoci
spo³eczeñstwa i jednoczesne
podejmowanie takich decyzji
politycznych i gospodarczych,
które powoduj¹ dalszy wzrost
zamo¿noci w¹skich elit i dalsze ubo¿enie ogó³u. Niestety
Polacy nie rozumiej¹ tych zale¿noci. W³anie efekty takiej
socjal-liberalnej polityki spowodowa³y gwa³towne rozczarowanie spo³eczeñstwa rz¹dami
SLD - PSL z lat 1993-1997.
Dlatego spo³eczeñstwo g³osowa³o w wyborach 1997 roku na
elity wywodz¹ce siê z Solidarnoci. Jednak i tym razem, w
wyniku kontynuacji tej samej
liberalnej polityki przez AWS
i UW, wyst¹pi³o ponowne g³êbokie rozczarowanie spo³eczeñstwa. Obecnie sympatie
spo³eczne Polaków znów kieruj¹ siê w stronê SLD. Chyba
nie muszê nadmieniaæ, ¿e
mimo zmiany elity w³adzy, dotychczasowa polityka bêdzie
kontynuowana i wszystko
skoñczy siê ponownym rozczarowaniem do SLD ( i mo¿e PSL
lub UW).
Andrzej Zgódka

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Strona 5

Skorzystaæ z innego mylenia
Adam Karpiñski

R

ocznicowe wspomnienia II-giej wojny
wiatowej ograniczone s¹ na ogó³ do zaistnia³ych
w niej konkretnych faktów.
W toczonych sporach publikuje siê kolejne dane rzekomo poprawiaj¹ce wiedzê historyczn¹. Zapomina siê
przy tym o pewnej przestrodze, któr¹ przedstawi³ G.
Simmel pisz¹c: Gdy próbuje siê zrozumieæ polityczny,
spo³eczny, religijny czy ka¿dy inny aspekt kulturowy
wspó³czesnoci, to dokonaæ
tego jedynie mo¿na na drodze historycznej, to znaczy
poprzez poznanie i zrozumienie przesz³oci, z której
zachowa³y siê jedynie fragmenty, g³usi wiadkowie i
mniej lub bardziej niewiarygodne relacje i tradycje. Historia jest dla nas interpretowalna i ¿ywa jedynie dziêki dowiadczeniu bezporedniej teraniejszoci. Niezale¿nie od tego jak wiele
transformacji i jakociowych
zmian potrzeba, teraniejszoæ, bêd¹ca nieodzownym
kluczem do przesz³oci,
mo¿e ze swej strony byæ zrozumia³a jedynie poprzez
przesz³oæ, za przesz³oæ,
pomagaj¹ca nam zrozumieæ
teraniejszoæ jest dostêpna
jedynie przez ogl¹d i odczuwanie teraniejszoci1
Je¿eli zatem wspó³czesnoæ staje siê zrozumia³a
przez dowiadczenie przesz³oci, a przysz³oæ pojmujemy na drodze staj¹cej siê
wspó³czesnoci, to warto zadaæ pytanie jak przerwaæ ów
zaczarowany kr¹g niemo¿noci? Historia bowiem jawi
siê nam jako projekcja, wytwór myli tego oto teraz
mówi¹cego historyka.
Wydaje siê, ¿e ów zaczarowany kr¹g bêdzie mo¿na
przerwaæ odnajduj¹c przyczyny jego powstania. Bez
wiêkszych analiz zauwa¿amy, ¿e jest to okrelony typ
mylenia cz³owieka o wiecie, typ znamienny dla kultury, w której ¿yjemy i któr¹ tworzymy. Wspó³czesne
mylenie jest kreowane
przez zasadê fenomenalizmu. Licz¹ siê tylko fakty,
zjawiska, te, które mo¿na

dostrzec, zbadaæ i które wyczerpuj¹ ca³¹ wiedzê. Fcnomenalicie nic wolno zadawaæ pytania: dlaczego te lub
inne fakty istniej¹? Pytanie
dlaczego ... ?, jest pytaniem
rzekomo nienaukowym. Nie
trzeba dowodziæ tego, ¿e zasada ta jest wynikiem le rozumianego kantyzmu, dos³ownym przyjêciem od kró-

nie. Wiêcej siê mówi i pisze
o VIII rozbiorze Polski, o
torturach sprawianych
przez komunistów wszystkim patriotom itd. Nawet
liczby strat poniesionych
przez Polskê jako dziwnie
zmniejszaj¹ siê. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w
kolejnym dziesiêcioleciu historycy udowodni¹, i¿, ¿eby

przedmiot. Zosta³ on wyprowadzony jako narzêdzie zdobywania rodków do ¿ycia.
Treæ jego dobrze oddaje
sformu³owanie: Czyñcie sobie Ziemiê poddan¹. Cz³owiek ustanowi³ dla siebie
rolê podmiotu, za Ziemiê
uczyni³ swoim przedmiotem.
Nastêpnie paradygmat ten
zosta³ przeniesiony do sto-

Pochód nie-demokratycznej demokracji

lewieckiego filozofa tezy, ¿e
Ding an sich (rzecz sama
w sobie) jest niepoznawalna. Kantowi nie o to chodzi³o, ale pozostawmy tê kwestiê historykom filozofii.
Mo¿e znowu uchwal¹ jakie
rozumienie okrelonej kategorii, któr¹ siê Kant pos³u¿y³.
Je¿eli nie mo¿na zadaæ
pytania: dlaczego? i trzeba przyjmowaæ tylko fakty
te, które mo¿na badaæ, to
rzeczywistoæ, w której ¿yjemy nie ma ani swojej historii, ani przesz³oci, ani
nie mo¿e mieæ przysz³oci.
Trzeba zajmowaæ siê tylko
teraniejszoci¹ i dla niej
tworzyæ historie, bo mimo
wszystko cz³owiek lubi wiedzieæ sk¹d przyszed³ i dok¹d
idzie, a zatem historia, któr¹ siê wspó³czeni historycy
odurzeni wolnoci¹ zajmuj¹ jest historia wzmacniaj¹c¹ akceptacje teraniejszoci.
Nie dziwmy siê wiêc, ¿e
u schy³ku wieku w Polsce IIga wojna wiatowa jest
przedstawiana niejako mimochodem, szybko i pobie¿-
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nie by³o VIII rozbioru Polski, to mo¿e nie by³oby IIgiej wojny wiatowej.
W prezentowanym tekcie chce udowodniæ, ¿e IIga wojna wiatowa jest tragicznym przejawem kryzysu
kultury i ¿e mimo tylu ludzkich krzywd, kryzys kultury nie zosta³ wcale przezwyciê¿ony, i dlatego trzeba siê
liczyæ z kolejnymi wojnami.
W rozwa¿aniach swych
ograniczam siê do analizy
filozofii, która inspiruje kulturê intelektualn¹ przejawiaj¹c¹ siê w dalszej konsekwencji we wszystkich formach kultury.
Kultura wspó³czesna,
kryzys której obserwujemy,
tworzona jest na podstawie:
unaukowionego mylenia
potocznego, filozofii religijnej oraz filozofii scjentystyczncj ograniczonej do zasady fcnomenologiczncj. Jaskrawym przejawem filozofii przyjmuj¹cej zjawisko
jako analogiczn¹ zasadê jest
postmodcrnizm.
Wymienione typy mylenia skutecznie wzmacniaj¹
paradygmat: podmiot -

sunków spo³ecznych. W ich
tworzeniu wykorzystuje siê
fizyczno -biologiczno zasadê
Platona, mówi¹c¹, ¿e spo³eczeñstwo winno byæ zorganizowane na wzór cia³a ludzkiego, w którym g³owa jest
g³ow¹, noga nog¹ itd. i biada nodze, która zechcia³aby
zostaæ g³ow¹. Ten fizyczno biologiczny paradygmat, powtarzany jeszcze w koñcu
XX wieku, sta³ siê podstaw¹
ideologii spo³ecznego darwinizmu, zgodnie z którym naród, lub grupa spo³eczna silniejsza, jako lepiej przystosowana do warunków, mo¿e
odgrywaæ rolê g³owy i z tej
racji mo¿e pouczaæ innych
jak maj¹ ¿yæ, w jaki sposób
maj¹ byæ ow¹ platoñsk¹
nog¹ s³uchaj¹c¹ g³owy.
Wspó³czesn¹ form¹ spo³ecznego darwinizmu jest
pochód tzw. demokracji. W
Europie nie mo¿e byæ miejsca, gdzie nie defilowa³by ów
pochód. Je¿eli znalaz³by siê
jaki mia³ek, który demokratycznie nie chcia³by demokracji nie-demokratycznie wêdruj¹cej, to demokracja zastosuje demokratycz-

n¹ si³ê militarn¹ i owego
niedemokratycznego demokratê zdemokratyzuje. Przecie¿ demokracja przewiduje
rz¹dy wiêkszoci. A poniewa¿ w Europie jest wiêcej
pañstw demokratycznych
ni¿ nie - demokratycznych,
to wiêkszoæ zwyciê¿a. Trzeba siê jej rzekomo podporz¹dkowaæ.
Tu warto przypomnieæ casus Sokratesa, który równie¿ demokratycznie zosta³
skazany na mieræ. Piêædziesi¹t lat póniej Ateñczycy postawili mu pomnik, bo
dopiero wtedy zrozumieli
istotê swojej demokracji nie
- demokratycznej. Ale Sokrates ju¿ nie ¿y³.
Podmiotowo-przedmiotowe treci kultury wspó³czesnej kreuj¹ alternatywne
stosunki spo³eczne. Ich zasad¹ jest wygrana - strata;
kto - kogo. S¹ one wytworem takiego stanu kultury,
w którym dominuje rzecz
uprzedmiotawiaj¹ca konkretne jednostki ludzkie.
Ka¿dy cz³owiek uprzedmiotawia innego traktuj¹c go
jako przedmiot swojej aktywnoci, odnosi siê wiêc do
innego cz³owieka, jakby ów
cz³owiek by³ rzecz¹. Dlatego demokracja mo¿e traktowaæ ¿ywych ludzi jako tarcze strzeleckie, jako rzeczowe elementy poligonu.
Tworzenie siê Ery wiadomoci Systemowej przekrela omówiony paradygmat wspó³czesnej kultury.
Musi on byæ zast¹piony paradygmatem podmiotowo podmiotowym. W tworzeniu
tego paradygmatu trzeba
skorzystaæ z innego mylenia filozoficznego. Uwa¿am,
¿e tezy filozofii m¹drociowej, któr¹ odkrywam jako
j¹dro kultury s³owiañskiej
mog¹ byæ filozofi¹ przysz³oci, która zadanie to wystarczaj¹co mo¿e spe³niæ.
Adam Karpiñski
1. G. Simmel: Filozofia pieni¹dza, Poznañ 1997, str. 74
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

12.10.2000
Uchwalono ustawê o repatriacji na koszt pañstwa Polaków zamieszka³ych na terenach dawnego ZSRR. Ustawa nie przewiduje mo¿liwoci udzielenia przez pañstwo
dalszej pomocy w znalezieniu
mieszkania i pracy w Polsce.

z systemu bankowego 400
milionów (nowych) z³otych na
szkodê NBP, powiadczenie
nieprawdy i dzia³anie na
szkodê spó³ki Art B. W trakcie postêpowania Narodowy
Bank Polski nie chcia³ ujawniæ przed s¹dem wysokoci
strat, zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ handlow¹. Oskar¿ony

Macedoñskie s³u¿by celne
zatrzyma³y na granicy albañsko - macedoñskiej ciê¿arówkê przewo¿¹c¹ 517 kilogramów narkotyków (marihuany). Cena rynkowa zatrzymanego towaru to 400 tysiêcy USD. Zatrzymano trzech
Albañczyków, prawdopodobnie nale¿¹cych do mafii al-

Opublikowano raport FAO
(wiatowej Organizacji Wy¿ywienia i Rolnictwa), z którego wynika, ¿e 826 milionów
ludzi na wiecie stale cierpi
w wyniku chronicznego niedo¿ywienia. Liczby tej nie da
siê zmniejszyæ do 2030 roku,
z powodu postawy bogatych
krajów.

17.10.2000
Protest pielêgniarek przed
Ministerstwem Zdrowia z
powodu cofniêcia pracownikom instytutów naukowych i
kolejowej s³u¿by zdrowia prawa do rekompensat za brak
waloryzacji p³ac w 1991 i
1992 roku.

,,Pos³añcy S³owiañszczyzny Miñsk, Bia³oru, 3-6.09.2000 r.

W³adze Rosji zapowiedzia³y uruchomienie nowego sytemu obrony powietrznej S400 na zachodniej granicy.
System jest dwa razy efektywniejszy od poprzednich
systemów i jest w stanie przechwyciæ w locie wszelkie obecnie istniej¹ce rodki ataku z
powietrza znajduj¹ce siê w
odleg³oci do 400 kilometrów.
Powy¿sze dzia³ania maj¹
zwi¹zek z rozszerzeniem
NATO oraz procesem jego
dozbrajania.

13.10.2000
Sejm przyj¹³ g³osami pos³ów
z SLD i UW weto prezydenta
do ustawy uw³aszczeniowej.
Za odrzuceniem weta g³osowa³o 212 pos³ów, przeciw 207.
Do odrzucenia weta potrzeba
by³o 253 g³osów. Pos³owie
nurtu chadeckiego zarzucili
prezydentowi, ¿e decyzj¹ o
wecie dzia³a na korzyæ interesów niemieckich. Brak tej
ustawy grozi utrat¹ w³asnoci na ziemiach odzyskanych
na korzyæ tak zwanych wypêdzonych. Antoni Maciarewicz przypomnia³, wielkie
zadowolenie z weta prezydenta Eriki Steinbach, przewodnicz¹cej Zwi¹zku Wypêdzonych.
Odby³a siê ostatnia przed
wydaniem wyroku rozprawa
w sprawie Bogus³awa Bagsika i afery Art B. Bagsik jest
oskar¿ony o wyprowadzenie

poprosi³ o uniewinnienie, poniewa¿ jego zdaniem w sprawie nie ma poszkodowanych,
a jak nie ma poszkodowanych
nie ma przestêpstwa. Naszym zdaniem przestêpstwo
nast¹pi³o, chocia¿by tak zwane powiadczenie nieprawdy
celem osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej. Bogus³aw Bagsik rozpoczynaj¹c swój proceder postara³ siê w jednym z
ma³opolskich banków o wystawienie fa³szywego zawiadczenia, ¿e posiada w
nim konto bankowe ze znaczn¹ kwot¹ pieniêdzy. Nastêpnie dziêki temu fa³szywemu
zawiadczeniu otrzyma³ w
innych bankach znaczne kredyty, potrzebne na rozpoczêcie operacji oscylatora.

14-15.10.2000
Rada Naczelna Ruchu Odbudowy Polski zaaprobowa³a
decyzjê szefa ROP Jana Olszewskiego o rezygnacji z
kandydowania i udzieleniu
poparcia Marianowi Krzaklewskiemu w wyborach prezydenckich. Zgodnie z informacjami, które posiadamy, w
trakcie kampanii wyborczej
samochód Jana Olszewskiego kierowany przez pijanego
kierowcê z jego sztabu wyborczego uderzy³ w samochód
ciê¿arowy. Zakoñczenie sprawy bez konsekwencji prawnych wymaga³o udzielenia
poparcia Krzaklewskiemu.
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bañskiej dzia³aj¹cej szeroko
na ca³ym wiecie.

16.10.2000
W trakcie konferencji Rynek
pracy w Polsce a rozszerzenie
Unii Europejskiej jaka mia³a miejsce we Wroc³awiu Irena Boruta (wiceminister pracy, spraw socjalnych i polityki spo³ecznej) przedstawi³a
rz¹dowe prognozy dotycz¹ce
migracji ludnoci Polski do
krajów UE. Prognoza mówi,
¿e w ci¹gu 10 lat od przyst¹pienia do UE, Polskê opuci
od 300 do 700 tysiêcy ludzi
najlepiej wykszta³conych. Zadaniem rz¹du, który chce
przyst¹pienia jest uspokajanie obaw ludzi, dlatego uwa¿amy, ¿e rz¹d jest nieobiektywny i ¿e s¹ to liczby zani¿one co najmniej 2-3 razy.
Przewidywanie ju¿ teraz migracji 700 tysiêcy ludzi,
wiadczy o tym, ¿e rz¹d wie,
¿e po wst¹pieniu do UE pogorszy siê znacznie sytuacja
na polskim rynku pracy na
skutek likwidacji przedsiêbiorstw. Nawet ta zani¿ona
liczba 700 tysiêcy wysoko
wykszta³conych emigrantów
oznacza ubytek 30% inteligencji (ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem). Z historii wiadomo co oznacza³a dla Polski
utrata czêci inteligencji w
okresie zaborów i obu wojen
wiatowych. Mianowicie g³êbok¹ zapaæ cywilizacyjn¹
kraju.

W³adys³aw Bartoszewski
i Joschka Fischer ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec otworzyli we
Frankfurcie 52-gie Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki. Polska
by³a gociem honorowym targów. Z uczestnictwa w targach zosta³y wyrzucone m.in.
wydawnictwo Nortom przez
pe³nomocnika rz¹du do
spraw targów ksi¹¿ki.

szczebla powiatowego. Skoro
podjêto decyzjê o odebraniu
czêci zadañ gminom i województwom oraz przekazaniu
ich nowej strukturze, to zamiast przeznaczyæ fundusze
na policjê lub s³u¿bê zdrowia
trzeba op³aciæ nowych urzêdników.

18.10.2000
Obchody 75-tej rocznicy powstania zak³adów Metalowych £ucznik w Radomiu
zbieg³y siê z decyzj¹ s¹du gospodarczego o wyznaczeniu
terminu rozpatrzenia wniosku o og³oszenie upad³oci
zak³adów na dzieñ 31 padziernika.
Amnesty International potwierdzi³a, ¿e dysponuje dowodami na stosowanie tortur
przez Wielk¹ Brytaniê i Stany Zjednoczone. Zdaniem
Pierra Sane sekretarza generalnego tej organizacji tortury s¹ w krajach demokratycznych na porz¹dku dziennym. Zatem po co te frazesy
o demokracji i prawach cz³owieka, skoro aparat przymusu i tak mo¿e zrobiæ z cz³owiekiem co zechce.
Kongres USA zgodzi³ siê
na przyznaæ kwotê 435 milionów dolarów na umorzenie
d³ugów biednych krajów
Afryki i Ameryki £aciñskiej.
Prawdziwie amerykañska

Jestem bezdomny, proszê o pomoc.

Rz¹d przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych, który
wprowadza nowe zasady opodatkowania nieruchomoci, w
zale¿noci od ich wartoci.
Czy zostanie nied³ugo przes³any do sejmu projekt ustawy wprowadzaj¹cej podatek
katastralny. Wp³ywy z tego
podatku s¹ potrzebne na
utrzymanie administracji

hojnoæ! Wczeniej biedniejsze Chiny na podobny cel
przeznaczy³y 1,2 miliarda
dolarów.

27.10.2000
W Bie³ogorodzie (Rosja) odby³o siê S³owiañskie Spotkanie M³odzie¿y Studenckiej.
Polskê reprezentowa³o dwóch
studentów z PWN.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!
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CZY TO JU¯ OSTATNI NIEWYPAL Z OSTATNIEJ WOJNY?
Jerzy Wieluñski

O PEWNYM NIEPOWA¯NYM FILMIE: WYROK NA FRANCISZKA K£OSA

2

4 wrzenia 2000 roku,
polskojêzyczna telewizja pokaza³a komediê
filmow¹ Wyrok na Franciszka K³osa w re¿yserii Andrzeja Wajdy. Jest to dzie³o w kolorach, na motywach ksi¹¿ki
Stanis³awa Rembeka, wydanej w tym roku. O polocie nie
da siê w tym kontekcie powiedzieæ ani s³owa, ¿aden
geniusz z filmu nie przebija.
Zarówno Niemcy, jak te¿
Polacy a nawet i ¯ydzi przedstawieni s¹ w filmie jako pó³g³upki. ¯yd ucieka z domu
przez balkon prosto w ³apy
Niemców. Umundurowani
Niemcy klepi¹ plutonowego
K³osa po ramieniu, rycz¹c
doñ: Du bist ein braver
Kerl! Okupacja jawi siê jako
festyn przyjani polsko - niemieckiej, co jest zreszt¹ formalnym wymogiem chwili z
uwagi na absolutn¹ dominacjê Niemców w tak zwanej
Unii Europejskiej, gdzie jestemy wpychani jak naboje
do lufy.
piewaj¹c Heili heilo,
kolumna niemieckich ¿o³nierzy dziarsko maszeruje ulic¹,
zmierzaj¹c na rynek w miasteczku, gdzie ma przeprowadziæ egzekucjê. Razem z nimi
przyje¿d¿aj¹ partyzanci i na
rynku rozpoczyna siê regularna bitwa, o realiach rodem z
amerykañskiego westernu,
bo z pewnoci¹ nie z czasów
okupacji. Policjant K³os jest
osobnikiem niebotycznie g³upim, wydumanym, sztucznym. W Polsce przed 1939
rokiem, nie by³by w ogóle w
Policji Pañstwowej, bo by go
nigdy tam nie przyjêto do
s³u¿by, z uwagi na wrodzony
kretynizm i brak równowagi
psychicznej. W filmie ma on
byæ
reprezentatywnym
przedstawicielem narodu polskiego, buduj¹cego lepsz¹
przysz³oæ w oparciu o Niemcy (czyli wed³ug przedmiertnych zaleceñ Jana Karskiego: Niemcy s¹ ostoj¹ Polski
w Europie).
K³os morduje kogo popadnie, pije na umór, lata z siekier¹ po mieszkaniu. Pos³uguje siê przy tym jêzykiem,
jakiego nie u¿ywa³by ani Polak zdrajca, ani Polak patriota. Sceny towarzyskich rozmów Polaków w knajpie ra¿¹
sztucznoci¹. Mo¿na by s¹-

dziæ, ¿e niemieckie wojsko
jako ¿ywo sk³ada³o siê z samych Polaków, wietnie mówi¹cych po polsku. Takie banialuki mo¿na serwowaæ jedynie zrestrukturyzowanym euro-Polakom w tej oto
Polsce, gdzie ju¿ jest super,
jak mawia sam Wielki Mistrz
Zakonu Filmowego.
Re¿yser daje dowód, ¿e
obca mu jest katolickoæ, któ-

Kto by siê publicznie
chwali³, ¿e jest volksdeutschem? Tylko kto niespe³na
rozumu, czyli taki K³os. Ba,
K³os rozpowiada ka¿demu
kogo napotka, ¿e chce byæ
volksdeutschem, ¿e ju¿ nim
jest, ¿e niech teraz mnie
spróbuj¹ zastrzeliæ! (domylnie: niby cz³onkowie polskiego Ruchu Oporu.)

II Wojna wiatowa to nie komedia. Przyzwoitoæ nakazywa³a
by uszanowanie pamiêci ofiar.

rej nie czuje i nie rozumie.
¯aden Polak nie zwróci³by siê
do spowiednika s³owami proszê ojca duchownego! W
ustach K³osa klêcz¹cego niby
przed konfesjona³em brzmi to
idiotycznie. Kwestie wypowiadane przez owego ksiêdza
s¹ równie nienaturalne,
wiadcz¹c o tym, ¿e re¿yser
nawet nie raczy³ zadbaæ o realia jêzyka, którym obowi¹zany jest pos³ugiwaæ siê
ksi¹dz przy spowiedzi. Razi
absolutna fa³szywoæ ca³ej
spowiedzi i rozmowy z ksiêdzem, a raczej z ojcem duchownym. ¯aden katolicki
ksi¹dz tak nie spowiada! A
ju¿ bij siê w piersi w ustach
ksiêdza i walenie siê w pier
przez K³osa wiadcz¹ albo o
niewiedzy re¿ysera albo o zamierzonym szyderstwie. W
sytuacji K³osa zdrajcy, taki
policjant nie chowa³by ró¿añca w rêkaw munduru! Ta scena a¿ mieszy swoj¹ sztucznoci¹! Policjant - zdrajca i
szubrawiec w ogóle by nie
wzi¹³ ró¿añca do rêki, a policjant - patriota nie by³by draniem.

Przeczyta³e, daj przeczytaæ innym!

Burmistrz miasteczka pije
sobie piwo w knajpie i wyg³asza takie kwestie: na konspiracji ¿aden naród dobrze nie
wyszed³. Musia³by to byæ
burmistrz - imbecyl. Który nawet najbardziej pijany Polak, ojciec i m¹¿, powiedzia³by do ¿ony: we dzieci za
mordê, ¿eby nie ha³asowa³y.
Brzmi to g³upio i ra¿¹co
sztucznie. Kto powk³ada³ w
usta aktorom tak nienaturalne dialogi? Czy re¿ysera nie
rozbola³y uszy od s³uchania
dialogów w takiej polszczynie?
Który granatowy policjant
pozdrawia³by Polaków s³owami heil Hitler! wchodz¹c do
knajpy? Musia³by byæ niespe³na rozumu. Takie prymitywne scenki obliczone s¹ na
najbardziej ograniczonych
odbiorców (czyli na obecne
pokolenia edukowane bez
historii i bez patriotyzmu).
K³os robi to parokrotnie i takie sceny s¹ absolutnie zafa³szowane. W knajpie pada takie sformu³owanie: Co robi¹
nasze tajne organizacje? (ów
Polak niby siê dziwi, ¿e taka

kanalia jak K³os jeszcze chodzi po ziemi). Jest to kolejna
bzdura obliczona na niewiedzê odbiorców filmu, na nieznajomoæ realiów okupacji,
gdzie groza by³a nieod³¹cznym elementem dnia codziennego, ka¿dej jego chwili. W
tym filmie mamy natomiast
wydumany, upiorny szpital
psychiatryczny, gdzie umys³owo chorzy Niemcy i Polacy
dobrze nie wiedz¹, jak siê
maj¹ zachowaæ w przewidzianych dla nich rolach. K³os
rozpoznaje znajomych z
miasteczka poród Polaków
przebranych w niemieckie
mundury! Naiwnoæ - skandaliczny prymityw tej scenki
przekracza wszelkie miary!
W polskim Ruchu Oporu nie
uczestniczyli ludzie anormalni, panie re¿yserze! Telefoniczne wydawanie dyspozycji
przez kolejarza - by wykonaæ
wyrok mierci na K³osie - jest
arcynaiwnym chwytem. By³y
znacznie lepsze sposoby (o
których nale¿a³oby wiedzieæ,
panie re¿yserze, zabieraj¹c
siê do robienia filmu).
Nikt nie wiedzia³, kto jest
w konspiracji, a kto nie. ¯ona
nic nie wiedzia³a, je¿eli m¹¿
by³ w konspiracji. Konspiracja to nie by³y ¿arty. Dekonspiracja oznacza³a mieræ.
Cz³onkowie Ruchu Oporu
id¹cy z rozkazem wykonania
wyroku na zdrajcy z pewnoci¹ mieli sprawn¹ broñ.
Zdrajcy padali od polskich
kul, bo byli zdrajcami. Nale¿y wiedzieæ, ¿e Polska ma
chlubn¹ tradycjê karania
zdrajców mierci¹. Pl¹tanie
zdrajcy - Judasza z zawsze
obowi¹zuj¹c¹ w Polsce zasad¹ kary mierci za zdradê Ojczyzny jest nie na miejscu w
post - filmowej rozmowie
pana re¿ysera z dziennikarzem, który o czasach okupacji w ogóle nic nie wie z uwagi na swój ch³opiêcy wiek. W
tym filmie, wykonanie wyroku na zdrajcy jest zabaw¹
dzieciaków w wojnê, zupe³nie
jak w opowiadaniu Thora
Vilhjalmssona o dziennikarzach - dzieciakach rozstrzelanych przez falangistów w
czasie wojny domowej w Hiszpanii.
K³os morduje kolejno uciekaj¹cego Polaka, czworo ¯ydów, dziewczynkê, strzela do

Polaków (z Ruchu Oporu)
przebranych za Niemców. Po
tym wszystkim dochodzi do
wniosku, ¿e mia³ wyj¹tkowo
szczêliwy dzieñ i ... doznaje
olnienia, mówi¹c: Przecie
jestem ju¿ Niemcem! Mam
papiery! Takie sytuacje mog³y powstaæ tylko w umyle
okrelonych osób i nigdzie indziej. Jest to p³ytkie i g³upie,
K³os jest papierowy, miesznie i tragicznie papierowy.
Granatowa policja nie polowa³a na ¯ydów. Przed rokiem 1943 opisana scena polowania na ¯ydów w ogóle nie
mog³a mieæ miejsca. Niemcy
byli zbrodniarzami morduj¹c
¯ydów, ale nie byli durniami
i dbali o swoje bezpieczeñstwo i o pozory. Pan re¿yser
powa¿nie siê zagalopowa³ po
prostu kpi¹c sobie ze wszystkich, ze wszystkich robi¹c
idiotów, licz¹c, ¿e wszyscy
kupimy ten rum tylko dlatego, ¿e wyre¿yserowa³ go
pan Wajda. Nie, nie wszyscy
s¹ na poziomie pana re¿ysera. Niemcy przejêli polsk¹
policjê, polsk¹ kolej, polsk¹
pocztê i administracjê, bo bez
nich nie byliby w stanie okupowaæ podbitego kraju. Jak to
by³o z ¯ydami w Polsce 19391945 pisze rzetelnie i szczegó³owo dr Henryk Popio³ek w
swojej ksi¹¿ce ¯ydzi Niemcy Rosja Polska (Lublin
2000, w³anie wysz³a drukiem i jest do nabycia).
Pan re¿yser, urodzony w
1926 roku nie móg³ rozumieæ
czasów okupacji i nie powinien ju¿ wiêcej robiæ filmów
o tej tematyce. W tym pogardzanym peerelu zrobi³ kilka bardzo dobrych filmów,
nikt tego nie neguje. Jednak¿e film o K³osie jest antypolskim paszkwilem i przynosi
re¿yserowi wstyd. Oczywicie, bêdzie on te¿ uhonorowany kilkoma najwy¿szymi
nagrodami na wiecie, gdy¿
takie filmy s¹ na rêkê tym,
których zadaniem jest zniszczenie Polski i polskoci: szowinistom wszelkiej maci.
Jest równie¿ wysoce w¹tpliwe, czy polski ksi¹dz wybra³by z Ewangelii s³owa,
które mu w³o¿y³ w usta re¿yser - o jednej owczarni i jednym pasterzu. Niby polsko niemiecka owczarnia z Hitlerem jako pasterzem? Polscy
ksiê¿a te¿ nie byli pó³g³ówkami i wiedzieli, co i kiedy wypada powiedzieæ z ambony w
czasie okupacji. Wielu z nich
¿yciem przyp³aci³o patriotyczne kazania, o czym pan re¿yser widaæ nie wie. Spe³nia
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Numer 11 (16) Padziernik 2000 r.

Strona 8

H

Hipermarkety, polscy kupcy i inne problemy

ipermarkety - ogromne domy towarowe bêd¹ce w Polsce w³asnoci¹ kapita³u zagranicznego
odprowadzaj¹ zyski za granicê, sprowadzaj¹, du¿¹ iloæ towarów równie¿ z zagranicy odbieraj¹c mo¿liwoci zarobku
polskim producentom - rzemielnikom i rolnikom, zwiêkszaj¹c bezrobocie i generuj¹c
deficyt w obrotach z partnerami zagranicznymi. W czêci
zakupów które realizuj¹, w
Polsce przewa¿nie p³ac¹ polskim producentom z kilkomiesiêcznym opónieniem, wykorzystuj¹c luki w prawie przyczyniaj¹ siê do bankructwa
s³abszych firm. Nowy projekt
ustawy supermarketach przygotowany przez rz¹d który ma
byæ przed³o¿ony Sejmowi jest
korupcjogenny, gdy¿ uzale¿nia
zezwolenia na budowê hipermarktów wy³¹cznie od widzimisiê samorz¹dów, a nie jak
w wielu krajach wzorcowej
dla rz¹du Unii Europejskiej
tak¿e od zgody ministerstw
przemys³u i handlu oraz
przedstawicieli lokalnych
kupc6w i rzemielników. W
Polsce skorumpowane w³adze
samorz¹dowe dopuszczaj¹ do
nies³ychanej ekspansji hipermarket6w co ju¿ przyczynia siê
do eliminacji mniejszych polskich sklepów.
Ofensywa hipermarketów
np. na Wybrze¿u, w Trójmiecie jest nies³ychanie bez-

wzglêdna, obok /chwilowo/
ni¿szych ni¿ u polskich kupców cen funduj¹ one potencjalnym polskim klientom
darmowe przejazdy wynajêtymi, lub w³asnymi autobusami w godzinach miêdzy 7:00 i
22:00. Czyni¹ to takie giganty jak: KLIF, AUHHAN, GEANT i HIT. Ka¿dego tygodnia
klatki schodowe kamienic w
Gdyni, Gdañsku i Sopocie zasypywane s¹ broszurami reklamowymi hipermarketów i
supermarketów. Wiedza to
wszystko kupcy
polscy, ale czêæ
ich chowa g³owê
w piasek, lub rezygnuje z wszelkiego oporu.
Rozmawia³em
oficjalnie jako
przedstawiciel
PWN z Zarz¹dem jednego ze
Stowarzyszeñ
Kupców z Wybrze¿a sk³adaj¹cym siê z kilku osób plus sekretarka w lipcu tego roku.
Chcia³em podpisów na naszego kandydata na prezydenta
oraz /ewentualnie/ wsparcia
finansowego naszej kampanii
wyborczej. Dosta³em jeden /
dos³ownie: jeden podpis/ i wyjanienie, ¿e wespr¹ nas jak
wejdziemy do samorz¹du w
miasta i tam poka¿emy, ¿e
mo¿emy broniæ interesów
kupców. Moja odpowied, ¿e
najpierw s¹ wybory prezy-

denckie, potem do Sejmu
og6lnokrajowe, a dopiero za
parê lat samorz¹dowe, a poparcie potrzebne nam ju¿ - nie
zmieni³a ich stanowiska. Wydaje mi siê ze motywowane by³o
to nieufnoci¹ i przesadn¹
ostro¿noci¹.
Równie¿ w Warszawie, w
okolicy Dworca Wileñskiego,
gdzie budowa nowego hipermarketu ponoæ pod dwiêczn¹
nazwa Hiperbola spowodowa³a przepêdzenie wielu kiosków
i straganów przez w³adze samo-

DROGI CZYTELNIKU!

rz¹dowe Pragi, a zagro¿enie
upad³oci¹ okolicznych pozosta³ych sklepików poparcie podpisami naszego kandydata wród
lokalnych kupców by³o tylko
piêædziesiêcioprocentowe! O
czym to wiadczy? 0 g³êbokiej
niewierze w mo¿liwoæ poprawy sytuacji naszych kupc6w, a
tak¿e o potrzebie wzmocnienia
propagowania idei naszego
stronnictwa w tej grupie.
Polsce grozi kryzys finansowy najdalej za pó³tora roku. W
walce z inflacj¹, która grozi

CZY TO JU¯ OSTATNI NIEWYPAL Z OSTATNIEJ WOJNY?
O PEWNYM NIEPOWA¯NYM FILMIE: WYROK NA FRANCISZKA K£OSA
Dokoñczenie ze strony 7
tylko aktualne unijne zapotrzebowanie na budowê
wspólnoty polsko - niemieckiej. Sugerujê wp³aciæ 27 z³
na podane konto1, by otrzymaæ ksi¹¿kê ¯YDZI NIEMCY
ROSJA POLSKA, napisan¹
przez kogo, kto jeszcze ¿yje,
a jest kilkanacie lat starszy
od pana re¿ysera, zna doskonale realia okupacji. Z tej
ksi¹¿ki pan re¿yser mo¿e siê
wiele nauczyæ, unikaj¹c dalszego fa³szowania (przypadkowego, czy te¿ zamierzonego) rzeczywistoci lat 19391945 w Polsce, gdyby jeszcze
chcia³ poprawiaæ historiê w
kolejnym filmodziele.
Na zakoñczenie dodam, ¿e
choæ urodzi³em siê w czasie
wojny, to realia okupacyjne
znam lepiej od pana re¿ysera: z setek opowiadañ mojego Ojca (b. ¿o³nierza AK i

BCh) i z rozmów, jakie rodzice prowadzili po wojnie z odwiedzaj¹cymi ich ludmi.
Pan re¿yser najwidoczniej
uzna³, ¿e jest ju¿ jedynym,
który pamiêta okupacjê i w
zwi¹zku z tym mo¿e sobie
pozwoliæ na wszystko w imiê
zasady pecunia non olet.
Co stanowi o artyzmie filmu? Nic. O jego liberalizmie
stanowi natomiast krew obficie lej¹ca siê z ofiary skopanej przez Niemca (a fe,
panie re¿yserze, gdzie¿by
tak kulturalny pan Niemiec
kopa³ le¿¹c¹ Polkê? Czy pan
nie przesadzi³?) i dziewczynki, bezmylnie i bezsensownie umierconej (takie zadanie dosta³ K³os od re¿ysera!)
przez K³osa - pó³g³ówka.
Matka K³osa wyró¿nia siê
naturalnoci¹ wypowiadanych kwestii. I tylko panie z
Maj¹ Komorowsk¹ na czele
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Polsce niedopuszczeniem do
Unii Europejskiej rz¹d Buzka
zmniejsza, a czêciowo nawet
znosi c³a na import zbo¿a, oraz
na import paliw. Jednoczenie
zwiêksza akcyzê /podatek/ na
paliwo tak, ¿e benzyna i tak
bêdzie dro¿sza. Rz¹d podnosi
te¿ o 1.5% oprocentowanie
kredytów tzw. stopy procentowe. Oznacza to, ¿e w trosce o
wejcie do Unii Europejskiej
rz¹d dusz¹c inflacjê poddusi
importem zbo¿a naszych rolników. Dalej rz¹d podnosz¹c sto-

py procentowe spowoduje podro¿enie kredytów bankowych
dla firm, firmy ograniczaj¹c
koszty bêd¹ zwalniaæ ludzi,
przedsiêbiorstwa na wiêksz¹
skalê, zaczn¹ zad³u¿aæ siê za
granic¹, umocni siê z³oty, gdy¿
zacznie nap³ywaæ zagraniczny
kapita³ spekulacyjny, pogorsz¹
siê warunki dzia³ania dla eksporterów, wzronie deficyt w
handlu zagranicznym - wszystko to nic, grunt, ¿eby byæ bli¿ej Unii Europejskiej i ¿eby
promotorzy Unii dostali swoje
prowizje i synekury w Brukseli!
Stanis³aw Mikulski,
Gdynia

ratuj¹ ten nieszczêsny kicz od
ca³kowitej dyskwalifikacji. Piszê to z czystym sumieniem,
nie przejmuj¹c siê, ¿e Gazeta Wyborcza oraz szowinistyczne krêgi psychopatów
wkrótce bêd¹ pia³y hymny pochwalne na czeæ pana re¿ysera za jego kolejne arcydzie³o. Wiedz¹c, ¿e to sami ¯ydzi
nios¹ z sob¹ w torbie antysemityzm (cytuje s³owa pierwszego prezydenta Izraela) wcale siê, tym nie przejmujê, bo
przyzwoici ¯ydzi te¿ przecie¿
s¹ na wiecie.
Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e film nie przynosi ani
chwa³y ani po¿ytku, ani Niemcom, ani ¯ydom, ani Polakom,
a jedynie panu Wajdzie - w¹tpliw¹ chwa³ê i niew¹tpliwe
pieni¹dze.
Jerzy Wieluñski

Otrzymujesz nasz¹ gazetê, w której
pragniemy Ciê informowaæ o bliskich nam
sprawach. Chcemy, aby gazeta by³a ³¹cznikiem
miêdzy Tob¹ a nami, aby umo¿liwi³a Ci
kierowanie do nas listów i artyku³ów
do opublikowania.
Gazetê wydajemy ze sk³adek naszych cz³onków. Jest ona bezp³atna, aby mog³a jak
najszybciej dotrzeæ do Ciebie.
Jeli chcesz pomóc w wydawaniu naszej
gazety, wesprzyj nas finansowo, nawet
najdrobniejsz¹ kwot¹ przekazem pocztowym lub
poprzez wp³atê na konto. Takie wsparcie, jako
darowiznê mo¿esz odliczyæ od podatku
Nasze konto bankowe:
Polska Wspólnota Narodowa,
PKO BP X O/Warszawa, nr rachunku:
10201101-570561-270-1
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