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Z partyjnej trybuny...
Boles³aw Tejkowski

D

zisiaj szczególnie potrzebny jest Polsce patriotyzm Polaków. Bez
niego z naszej pracowitoci nie bêdziemy korzystaæ my lecz ci, którzy nas wyzyskuj¹.
Sk¹d bierze siê to planowe
uzale¿nianie, wyzyskiwanie i
niszczenie Polski? Decyzje o tym
zapadaj¹ w strukturach zdominowanych przez rz¹d USA - w Banku wiatowym i Miêdzynarodowym Funduszu Walutowym oraz
w Unii Europejskiej i s¹ bezkrytycznie wykonywane przez w³adzê w Warszawie.
Dlaczego tak siê dzieje? Polska jest bogatym Krajem biednych ludzi, w dodatku zdolnych,
pracowitych i ma³o wymagaj¹cych. Mo¿na wiêc na nas ¿erowaæ.
Polska jest Krajem obfituj¹cym w
surowce, maj¹cym wspania³e rol-

nictwo i rozwiniêty przemys³. Jest
wiêc co przyw³aszczyæ. Na 188
Pañstw wiata, Polska jest w grupie 18 Pañstw samowystarczalnych energetycznie i ¿ywnociowo czyli bezpiecznych i rozwojowych. Stanowi du¿¹ konkurencjê
dla Zachodu, który z tego wzglêdu chce nas skolonizowaæ. Dlatego w planach Zachodu Polska ma
siê staæ Krajem ma³ej produkcji
przemys³owo-rolnej, nie zagra¿aj¹cej zachodniej gospodarce. Ma
stanowiæ dla Zachodu rynek zbytu towarów oraz zaplecze surowcowe i taniej si³y roboczej. To dlatego Unia Europejska nie pozwala na podniesienie w Polsce zarobków. Polska ma byæ Krajem
wykupionym przez Zachód - wiêkszoæ przemys³u, rolnictwa, handlu, banków i rodków masowe-
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Rozmowa z prezesem Krajowego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych - W³adys³awem Serafinem
Kó³ka Rolnicze jako spo³eczno-zawodowa organizacja rolników posiadaj¹ 137-letni¹ historiê. Przez pokolenia Kó³ka Rolnicze by³y form¹ zaradnoci spo³eczno-gospodarczej ch³opów,
zarówno w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów produkcyjnych jak i spo³ecznych problemów wsi. Ich pocz¹tki siêgaj¹ zaborów. W tamtym okresie jednym z podstawowych zadañ
Kó³ek Rolniczych by³o tak¿e utrzymanie wiadomoci narodowej i polskiej kultury na wsi.
Wspólnota: Panie Prezesie
jak Pan ocenia manifestacjê
z 24 wrzenia?
W³adys³aw Serafin: Manifestacja
rolników i innych zwi¹zków zawodowych jest tego typu pierwszym zjawiskiem w warunkach
demokracji po 89 roku. Jest sygna³em, który politycy rz¹dz¹cej
koalicji próbuj¹ zlekcewa¿yæ, jest
sygna³em, ¿e kolejny niepokój

szerokich warstw spo³ecznych
mo¿e doprowadziæ do zmian g³êbszych zmian, ni¿ tylko jak niektórym siê wydaje, ¿e chodzi tu o
zmiany personalne.
W.: Ile zwi¹zków zawodowych wziê³o udzia³ w manifestacji?
W.S.: Ponad trzydzieci central
zwi¹zkowych z ró¿nych grup spo³ecznych: kolejarze, drogowcy i

rolnicy, pielêgniarki, lekarze, nauczyciele.. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
i policjanci. Dlatego próba konfrontacji z policj¹, siania niepokoju zosta³a przez nas zneutralizowana w zwi¹zku z owiadczeniem, z listem, który zwi¹zki zawodowe policjantów wys³a³y do
nas, ¿e siê przy³¹czaj¹.
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Zaplanowane ludobójstwo
P
iloci myliwców hiszpañskich potwierdzaj¹ rozmylne ataki NATO na cele cywilne - doniós³ hiszpañski tygodnik
Articulo 20 (Artyku³ 20: konstytucyjne prawo wolnego s³owa), nr 30
z 14.06.1999 w artykule o bombardowaniach Jugos³awii przez NATO
i o roli Amerykanów w podejmowaniu wszelkich decyzji.

Piloci hiszpañskich myliwców,
którzy brali udzia³ w nalotach na
Jugos³awiê nie czuj¹ siê jak w³adcy przestrzeni powietrznej. Wrêcz
przeciwnie, mówi¹, ¿e nasze si³y
zbrojne tañcz¹ jak im przygrywaj¹ Amerykanie. Oskar¿aj¹ NATO
o dekorowanie medalami za bom-
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Nowa audycja Polskiego Radia pod tytu³em

W³adys³aw Serafin Prezes Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych

Arogant przed mikrofonem

Przedstawiamy apel organizacji TEAM (The European Anti-Maastricht Team) zrzeszaj¹cej organizacje spo³eczne i polityczne zarówno prawicowe jak i lewicowe z ca³ej Europy przeciwne kszta³towi Unii Europejskiej narzucanemu przez traktat z Maastricht. Do organizacji tej nale¿¹ równie¿ niektórzy cz³onkowie Parlamentu Europejskiego. Oprócz sta³ej wymiany informacji, publikacji i wydawnictw TEAM organizuje konferencje miêdzynarodowe, demonstracje, marsze protestacyjne dotycz¹ce alternatywnej przysz³oci Europy.

Adam Zalewski

O

d dnia 12 sierpnia powróci³em do s³uchania programu I Polskiego Radia.
Odbiornik radiowy w³¹czam oko³o 7.00 i czekam na audycjê, która jest nadawana tu¿ przed godzin¹ 8.00. Nazwa³em j¹ Arogant przed mikrofonem. Program Pierwszy zaprasza do niej
jakiego znanego polityka z krêgów liberalnych (czyli pracuj¹cych nad podporz¹dkowaniem go-

spodarczym naszego kraju w³adzy Zachodu). W dniu 12 sierpnia by³ zaproszony Leszek Balcerowicz, a w dniu 13 sierpnia Ryszard Kalisz - prawnik prezydencki.
Zacznê od Leszka Balcerowicza. Jak na by³ego ideologa PZPR,
partii, która realizowa³a nasz¹
zale¿noæ polityczn¹ od Zwi¹zku
Radzieckiego, nie ma co siê dzi-
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JAKA EUROPA

W

dniach 10-12 grudnia br.
z okazji zakoñczenia
przewodniczenia UE
przez Finlandiê odbêdzie siê w
Helsinkach szczyt Unii Europejskiej. Bêdzie dyskutowanych wiele wa¿nych kwestii tak oficjalnie
jak za zamkniêtymi drzwiami;
wspólna polityka obronna, nastêp-

na konferencja miêdzyrz¹dowa,
spotkanie wiatowej Organizacji
Handlu (WTO) i inne. Bêdzie forsowany rozwój Unii Europejskiej
w kierunku silnej federacji zdominowanej przez politykê wolnego
handlu, która lekcewa¿y: prawa
socjalne, kwestie ochrony rodowiska, pokoju i rozbrojenia.

Wiele organizacji pozarz¹dowych i aktywistów zaanga¿owanych w sprawy ekologii, pokoju,
trzeciego wiata uwa¿a, ¿e Europa zdominowana przez Uniê Europejsk¹ nie jest tym czego chcemy.
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go przekazu informacji ma staæ siê
w³asnoci¹ kapita³u zachodniego.
W lad za tym maj¹ siê w Polsce
osiedlaæ cudzoziemcy jako w³aciciele. Zak³ada siê w zwi¹zku z tym
zmniejszenie liczby polskiej ludnoci do 15 milionów, jak to przewiduje Klub Rzymski bêd¹cy oficjaln¹ placówk¹ Unii Europejskiej.
Szczególny udzia³ w tych planach maj¹ Niemcy, chc¹c t¹ drog¹
odzyskaæ to co straci³y na rzecz Polski w wyniku II wojny wiatowej.
Niemcy zdominowa³y Uniê Europejsk¹. Jest to w³aciwie Unia Europejska Narodu Niemieckiego.
By³o ju¿ co takiego w redniowieczu - Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego oraz na wskro niemiecki Zakon Krzy¿acki. Wobec
takich zagro¿eñ zastanówmy siê,
co ju¿ zrealizowano z tych planów
kolonialnego podboju Polski?
Bêd¹ca podstaw¹ samodzielnoci, dobrobytu i rozwoju gospodarczego produkcja wêgla, stali, cementu i ¿ywnoci spada do po³owy. Produkcja stali w Polsce na g³owê mieszkañca jest 3 razy mniejsza, ni¿ w Unii Europejskiej. W
myl jej planów bêdzie nam wolno
produkowaæ jeszcze mniej stali, bo
tylko 12 milionów ton. St¹d z ponad 80 tysiêcy jeszcze obecnie zatrudnionych hutników chce siê
usun¹æ prawie 60 tysiêcy. Rozpoczêto zamykanie kopalñ maj¹cych
z³o¿a wêgla na dziesi¹tki lat op³acalnego wydobycia. Te zamykane
polskie kopalnie maj¹ ponad trzykrotnie mniejszy koszt wydobycia,
ni¿ kopalnie niemieckie, których
nikt nie myli zamykaæ. Polskie
górnictwo wêglowe jest wysoce dochodowe i rz¹dowym k³amstwem
jest wmawianie Polakom jego deficytowoci. Od dawna trwa usuwanie górników na bezrobocie, które niebawem ma jeszcze obj¹æ 100
tysiêcy ludzi. Produkcja wêgla w
Polsce z 200 milionów ton zmala³a
do 120 milionów ton i zmaleje jeszcze do 100 milionów ton. Chodzi o
zlikwidowanie dochodowej i konkurencyjnej bran¿y oraz energetycznej samowystarczalnoci Polski. A
zapotrzebowanie na wegiel i jego
wiatowa produkcja ronie i przekroczy³a 4 miliardy ton, w tym w
USA 1 miliard ton.
Kopalnie wêgla kamiennego i
brunatnego, miedzi i siarki oraz
huty stali i miedzi - nasze najwiêksze bogactwo narodowe - s¹ przygotowywane do sprzeda¿y kapita³owi zachodniemu jak zwykle za
u³amek prawdziwej wartoci. Nasze najwiêksze huty w ,,Sêdzimir
i ,,Katowice maj¹ przej¹æ nowi panowie Polski - Niemcy i Amerykanie. Do sprzeda¿y przygotowano
równie¿ 2/3 elektrowni, elektrociep³owni i zak³adów zbrojeniowych
czyli 34 najlepsze fabryki broni
oraz wszystkie 72 cukrownie.

W³asnoci¹ obc¹ jest ju¿ 95%
przemys³u czekoladowego, 90%
przemys³u cementowego, 89%
przemys³u samochodowego, który
w wiêkszoci stanowi zwolnione od
podatku (np. Opel na 20 lat) montownie samochodów z czêci sprowadzanych do Polski bez c³a. W³asnoci¹ obc¹ jest 85% przemys³u
t³uszczowego, 73% przemys³u elektronicznego (w wiêkszoci wykupionego przez Niemców i zlikwidowanego), 62% przemys³u lodziarskiego, 55% przemys³u browarniczego, wiêkszoæ przemys³u w³ókienniczego, chemicznego, narzêdziowego, maszynowego, taboru
kolejowego i innych. Przemys³ motocyklowy i rowerowy zlikwidowano. Kapita³ obcy zdominowa³ najwa¿niejsze i najzyskowniejsze ga³êzie przemys³u w Polsce i uzyska³
kilkuletnie lub kilkunastoletnie
zwolnienia od podatków. Pomimo
du¿ych przychodów, kapita³ obcy
najczêciej nie wykazuje zysków, by
nie inwestowaæ tylko eksploatowaæ
i nie tworzyæ nowych miejsc pracy.
Co wiêcej - obcy w³aciciele zwalniaj¹ grupowo pracowników,
zwiêkszaj¹c bezrobocie. Uzyskany
kapita³ wywo¿¹ do swych Krajów.
Dlatego nie pytajmy, gdzie siê podzia³y pieni¹dze z prywatyzacji
czyli rabunku.

Podobnie dzia³a opanowany w
35% przez zachodni kapita³ handel detaliczny i hurtowy, który pomimo du¿ych zysków nie wykazuje ich i nie p³aci podatków. W nied³ugim czasie Zachód przejmie w
Polsce 75% handlu jako wyj¹tkowo op³acalnej dziedziny gospodarki. Pozwoli to w jeszcze wiêkszym
stopniu zalewaæ Polskê zachodnimi towarami, rujnuj¹c polski przemys³ i rolnictwo oraz pog³êbiaj¹c
biedê. W dodatku zachodnie produkty rolne s¹ gorsze od polskich i
najczêciej szkodliwe dla zdrowia.
Zachodni kapitalici lokuj¹ w
Polsce swoj¹ w³asnoæ g³ównie na
zachód od Wis³y. Czyni¹ to przez
wykup polskiej w³asnoci albo
przez inwestycje w³asne na wykupionej polskiej ziemi. Proces ten w
1998 roku zdominowali Niemcy.
Lokuj¹ oni swoj¹ w³asnoæ niemal
wy³¹cznie na l¹sku, w Wielkopolsce i na Pomorzu, przygotowuj¹c
warunki integrowania tych ziem z
Niemcami.
Jeli chodzi o instrument sterowania gospodark¹ czyli bankowoæ, to jest ona w Polsce w³asnoci¹ obc¹ w 75%. Polska straci³a
przez to mo¿liwoæ kierowania swoj¹ gospodark¹.
Uzale¿nienie Polski od Unii Europejskiej realizuje siê równie¿

przez ubezpieczanie spo³eczne Polaków w prywatnych firmach ubezpieczeniowych Zachodu. W ten sposób ogromny kapita³ nie trafia do
polskiego Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, lecz pracuje na korzyæ zachodnich spó³ek. W tym
ogo³acaniu Polaków i Polski z wielkich pieniêdzy tkwi g³ówna przyczyna niewyp³acania emerytur
przez ZUS.
Obraz totalnego uzale¿nienia
nas od Zachodu uzupe³niaj¹ dane
o w³asnoci rodków masowego
przekazu informacji w Polsce. Kto
ma w rêku prasê, radio i telewizjê,
ten niemal rz¹dzi, a przynajmniej
manipuluje informacj¹ i ludmi,
urabiaj¹c ich na swoj¹ mod³ê. Otó¿
80% prasy lokalnej i centralnej, a
w tym 61% prasy codziennej jest
w³asnoci¹ zachodnich koncernów
prasowych. W wiêkszoci w³acicielami prasy w Polsce s¹ Niemcy.
Stali siê oni monopolistami regionalnej prasy l¹ska, Wielkopolski,
Pomorza, Warmii i Mazur czyli jak
sami mówi¹ swoich ziem. To Niemcy urabiaj¹ Polaków w duchu niemieckich interesów wbrew naszym
interesom.
W przypadku radia i telewizji,
Zachód ma ju¿ oko³o 50% udzia³u,
a wiêc kontrolê. Pozwala mu to nie
dopuszczaæ Polaków do pewnych
informacji i manipulowaæ nami dla
swoich korzyci.
A jak jest w Niemczech? Tylko
10% bankowoci niemieckiej jest w

Jednoci¹ silni
B

ralimy udzia³ 24 wrzenia
br. w Warszawie w najwiêkszej manifestacji ponad 70
tysiêcy ludzi reprezentuj¹cych zdecydowan¹ wiêkszoæ Polaków. Skupi³a ona wszystkie grupy pracownicze i Zwi¹zki Zawodowe oczywicie oprócz Solidarnoci. Po co
Solidarnoci manifestowaæ, skoro rz¹dzi, niszczy i jest jej dobrze.
Wszyscy inni manifestowali, bo nie
rz¹dz¹, nie niszcz¹ i jest im le. Nie
tylko z powodu zagro¿enia osobistego, lecz równie¿ z powodu zagro¿enia wspólnego dobra - Polski.
Có¿ to siê sta³o, ¿e ta manifestacja mia³a charakter ogólnopolski i ogólnonarodowy, skupiaj¹c
wszystkich do nie dawna manifestuj¹cych oddzielnie?
My Polacy potrzebujemy silnych bodców, ¿eby siê zjednoczyæ.
Takim bodcem jest rosn¹ce zagro¿enie Polski i Polaków spowodowane polityk¹ w³adzy, która nie ¿artuje lecz niszczy. W odpowiedzi na
to powsta³ Miêdzyzwi¹zkowy Komitet Koordynacyjny Na Rzecz
Zmiany Polityki Spo³eczno-Gospodarczej Rz¹du. Dziêki niemu uda³o siê 24 wrzenia zamanifestowaæ
nie tylko zjednoczenie zwi¹zków
zawodowych, ale te¿ zjednoczenie
narodowe dla ratowania Polski.

Uda³o siê zamanifestowaæ s³uszny mokracji. Natomiast rz¹d nawet
sprzeciw ogó³u obywateli wobec nie podj¹³ rozmów ze Zwi¹zkami
niszcz¹cej polityki w³adzy oraz Zawodowymi. Wy³ga³ siê zmian¹
zbiorow¹ wolê zmiany programu nazwy kilku ministerstw, obdarzepolityczno-gospodarczo-spo³eczne- niem jednego ministra stanowigo.
skiem wicepremiera i zmian¹ jedWysoka kultura i odpowiedzial- nego ministra. Premier Buzek po
noæ manifestantów dowodzi, ¿e za- b³azeñsku nazwa³ to g³êbok¹ remieszki na poprzednich manifestacjach
by³y prowokacj¹ w³adzy. Ale na tej ostatniej
manifestacji potê¿ne,
zdyscyplinowane i patriotyczne szeregi Polaków z góry uniemo¿liwi³y wszelk¹ prowokacjê rz¹dow¹ i pozarz¹dow¹. W³adza by³a
niezadowolona, ¿e nie
znalaz³a pretekstu do
policyjnej interwencji i
137-lecie Krajowego Zwi¹zku Rolników,
oskar¿ania manife- Kó³ek i Organizacji Rolniczych: Przemawia
stantów za z³e zachoSekretarz Generalny Samoobrony
wanie. W tej sytuacji
- Genowefa Winiowska.
rz¹dowi propagandzici wpadli na pomys³ absurdalnej i strukturyzacj¹ rz¹du. S¹ to jawne
zdumiewaj¹cej krytyki - Manife- kpiny. My jednak radzimy w³adzy
stacja siê nie uda³a, bo nie by³o 100 przed odejciem zorganizowaæ matysiêcy uczestników.
nifestacjê swoich zwolenników.
Manifestacja siê uda³a. To w³a- T³umów nie bêdzie. W³anie widza siê nie uda³a. Po takiej udanej dzielimy 12 padziernika 400-osomanifestacji nieudana w³adza po- bow¹ manifestacjê rz¹dowej Soliwinna odejæ. Takie s¹ prawa de- darnoci górniczej.

obcych rêkach. Jeszcze mniej we
W³oszech bo zaledwie 3%. W Niemczech rodki masowego przekazu
s¹ w ca³oci niemieckie, a fabryki
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci. W
sklepach niemieckich dominuj¹
niemieckie towary, a Niemcy kupuj¹ tylko niemieckie samochody.
Jest to dla Niemców punkt honoru
- tak ich nauczono. Dlatego s¹ bogaci i samodzielni. Warto Niemców
naladowaæ i utrzymywaæ w Polsce gospodarkê w polskich rêkach.
Polityka Unii Europejskiej ju¿
teraz znacznie zaszkodzi³a Polsce.
Po wejciu do Unii Europejskiej
straty Polski by³yby nieporównywalnie wiêksze.
Z woli Unii Europejskiej mamy
ju¿ 500 tysiêcy bezdomnych i 4 miliony bezrobotnych. Bêdzie ich wiêcej ze wzglêdu na zmniejszanie produkcji i zamykanie kopalñ, fabryk,
szpitali, szkó³. Zwalnianym masowo lekarzom, pielêgniarkom i po³o¿nym proponje siê zatrudnienie
za pó³darmo w Krajach Unii Europejskiej. Pogorszy to znacznie opiekê nad chorymi w Polsce. Takie wyrzucanie na emigracjê ca³ych grup
zawodowych ze szkod¹ dla Polski
bêdzie siê nasila³o. Jest to perfidna metoda wyludniania Polski,
wraz z celowym zmniejszaniem
przyrostu naturalnego i zwiêkszaniem miertelnoci Narodu poprzez niedo¿ywienie i g³ód milionów Polaków, brak opieki lekar-

Dokoñczenie na stronie 8
A 24 wrzenia na manifestacji
by³y t³umy przeciwników antypolskiej w³adzy. Maj¹c takich obywateli i takie Zwi¹zki Zawodowe
mo¿na i trzeba powstrzymaæ proces wyniszczania Kraju.
Mielimy zaszczyt uczestniczyæ
15 padziernika br. w siedzibie
Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w podnios³ej uroczystoci z okazji 137
rocznicy powstania pierwszego na
ziemiach polskich Kó³ka Rolniczego. W jej trakcie wielu zas³u¿onych
rolników otrzyma³o odznaczenia
pañstwowe z r¹k ministra mietanko. Nieco wczeniej Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej wrêczy³
najwy¿sze odznaczenia pañstwowe
szczególnie zas³u¿onym dla rolnictwa i Polski dzia³aczom Kó³ek Rolniczych. Wolna i demokratyczna
Telewizja nie ukaza³a tych wa¿nych uroczystoci. Dlatego my tym
bardziej chcemy podkreliæ, ¿e kierowany przez Prezesa W³adys³awa
Serafina Krajowy Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych ma za sob¹ 137 lat wspania³ej dzia³alnoci w interesie rolnictwa polskiego i ca³ej Polski. Dzisiaj odgrywa on wybitn¹ rolê w
ratowaniu zagro¿onego rolnictwa
i ukazywaniu jego du¿ych mo¿liwoci rozwoju. Chwa³a jego dzia³aczom za wielk¹ pracowitoæ i wiedzê rolnicz¹, za ¿arliwy polski patriotyzm.
Boles³aw Tejkowski
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Rozmowa z prezesem Krajowego Zwi¹zku Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych - W³adys³awem Serafinem
Dokoñczenie ze strony 1
W: Czy manifestacja przebiega³a zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, czy te¿
by³y jakie niespodzianki?
W.S.: Tak. Przebiega³a zgodnie z
planem , nie by³o ¿adnych elementów, które zagra¿a³yby jej
przebiegowi. St¹d wzbudzi³a,
powiedzia³bym g³upi¹ satysfakcjê
u tych, którzy j¹ tak odebrali, a
przeciw którym by³a skierowana.
Je¿eli powodem do radoci dla
premiera Buzka, dla Balcerowicza, prezydenta Warszawy by³o
to, ¿e nie by³o sto tysiêcy a siedemdziesi¹t tysiêcy, a oni mówi¹,
¿e trzydzieci, to przecie¿ je¿eli
okrel¹ nam granicê ilu ma byæ
Polaków, aby odsun¹æ nieudaczników, to mo¿emy tylu akurat
przyprowadziæ. Je¿eli sto tysiêcy
jest granic¹ odejcia tego rz¹du i
parlamentu, to mo¿emy nastêpnego dnia zaprosiæ tylu Polaków
niezadowolonych ile trzeba. Tu
by³a tylko reprezentacja.
W: Wiadomo, ¿e oficjalne
media nie da³y ¿adnego wyobra¿enia o charakterze i
wielkoci manifestacji, stara³y siê j¹ na wszelki sposób
pomniejszaæ. Co zrobi³y
uczestnicz¹ce zwi¹zki, ¿eby
ten monopol informacyjny
prze³amaæ? Czy na przyk³ad
we wszystkich gazetach
zwi¹zkowych ukaza³y siê relacje z manifestacji?
W.S: My w swoich komunikatach,
owiadczeniach w naszych gazetach, w naszych publikatorach
staralimy siê pokazaæ przyczyny i powody, które zgromadzi³y
demonstrantów i jednoczenie
pokazaæ rozmiar manifestacji.
Manifestacja spe³ni³a swoje zadanie, natomiast nie spe³ni³a oczekiwañ kierownictwa: Mariana
Krzaklewskiego, Jerzego Buzka
i Balcerowicza.
I co charakterystyczne, dlaczego nie dosz³o do u¿ycia si³y
wobec demonstrantów? Dlatego,
¿e nas by³o siedemdziesi¹t tysiêcy. Dlaczego nie atakowano nas
czo³gami, dzia³kami wodnymi?
Dlatego, ¿e by³o nas a¿ siedemdziesi¹t tysiêcy. A dlaczego atakowano rolników na drogach? Bo
ich by³o tylko po stu, a policjantów by³o czterystu. U¿ywali si³y
wobec demonstracji (ja równie¿
by³em pobity w trakcie tych demonstracji), to by³o ewidentne
nadu¿ywanie w³adzy. Rozkazy
wydawa³ w tej sprawie minister
Tomaszewski. Dzisiaj odbieram
to tak, ¿e robi³ to cz³owiek nas³any przez obcy wywiad, powi¹zany ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa. Nie
wiadomo zreszt¹, z kim jeszcze
by³ powi¹zany. Oni sami oczysz-
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czaj¹ swój organizm. On pe³ni¹c
tê funkcjê strzela³ do rolników,
robotników. To ja uwa¿am, ¿e to
jest prowokacja wobec demokracji. Ci co wydaj¹ rozkazy to s¹
wtyczki agenturalne, które maj¹
na celu za³amanie procesu demokratyzacji. I na tym za³amaniu
procesów demokratycznych
ukraæ co siê da. Fa³szywe pojêcie prywatyzacji maj¹tku, odwracanie uwagi opinii publicznej od
z³odzieja, od kradzie¿y maj¹tku
narodowego, od nieudolnoci.
Pamiêtajmy, ¿e te akcje na rolni-

nych, ¿e trzeba zrestrukturyzowaæ rz¹d bo niekompetentni ludzie siedz¹ w rz¹dzie i spo³eczeñstwo na to reaguje manifestacj¹ i
to jest dramat demokracji. Na
zachodzie jest nie do pomylenia,
¿eby premier po przyznaniu siê
do winy, ¿eby ten co zepsu³ - naprawia³! To jest wbrew logice i
demokracji. Taka grupka nieudolnych cwaniaków mówi: no zepsulimy, a teraz bêdziemy naprawiaæ.
W: Chocia¿ zwi¹zki zawodowe nie s¹ predystynowane

wiêtym miejscu przyrzek³, ¿e nie
bêdzie strzela³ do rolnika, to on
publicznie odpowiedzia³ mi w ten
sposób, ¿e to jest wina komunistycznej koalicji PSL i SLD, która w ustawie zamieni³a broñ
ostr¹ na g³adkolufow¹. Szukanie
winy w poprzednikach doprowadzi³o Mariana do zapaci umys³owej, do braku logiki.
Chodzi³o przecie¿ o to, by nie
strzelaæ, by rozwi¹zywaæ problemy demokratycznie. My jako
zwi¹zki wykorzystujemy ca³¹
procedurê demokratyczn¹. Poli-
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ków czy na robotników by³y w
czasie, kiedy wprowadzane s¹ te
reformy. Te zdarzenia agresywne
zajmowa³y w mediach wiêcej czasu, ni¿ omawianie skutków nieudolnych reform.
W: Manifestacja mia³a co
zamanifestowaæ.
W.S.: Mia³a zamanifestowaæ dezaprobatê dla polityki spo³ecznogospodarczej i postulowaæ zmianê tej polityki. Manifestacja nie
jest przecie¿ procesem decyzyjnym, ¿e oto nim manifestacja siê
rozejdzie, ludzie rozjad¹ siê do
domu - to rz¹d og³osi nowy program. My oczekujemy, ¿e wnioski z tej manifestacji adresaci
wyci¹gn¹. Ten termin okrelamy
do po³owy listopada. Zatem jeli
do po³owy listopada ten rz¹d nie
drgnie, nie da sygna³u dla spo³eczeñstwa, ¿e jest gotów na zmiany, to my w ka¿dej chwili jestemy gotowi do strajku generalnego. Sam premier siê wypowiedzia³, ¿e nastêpne dwa lata trzeba inaczej rz¹dziæ, sam mówi
otwarcie, ¿e zepsu³, koalicja przyznaje to samo, mówi¹ ¿e maj¹
agentów, mówi¹, ¿e maj¹ nieudol-

do opracowywania programów gospodarczych, to jednak jest pytanie czy s¹ z waszej strony jakie konkretne
propozycje co do kierunków
polityki rolnej?
W.S.: Tak. Ca³y nasz sprzeciw i
opór jaki okazujemy, ca³a dezaprobata wynika z tego, ¿e my
wiemy czego chcemy. My nie mówimy, ¿e my manifestujemy bo
nam siê nie podoba Buzek. Dla
mnie mo¿e i kulawy rz¹dziæ i garbaty, byle m¹dry rz¹dzi³. Nie
mog¹ Polsk¹ rz¹dziæ ludzie z ulicy. A ekipa Krzaklewskiego, ekipa Buzka i Balcerowicza to s¹
ludzie z ulicy. Demonstranci
sprzed kilku lat. Manifestanci z
lat osiemdziesi¹tych. Zawód ich
to jest konspirator, to jest manifestant wiecznie niezadowolony.
Bêd¹c teraz na urzêdach pañstwowych oni s¹ niezadowoleni,
¿e kto wyra¿a niezadowolenie.
Im siê wydaje, ¿e normalnoci¹
jest teraz przywracanie ³adu demokratycznego armatk¹ wodn¹ i
kulami g³adkolufowymi. Marian
Krzaklewski na Jasnej Górze,
kiedy prosi³em go, aby w tym

tycy za nie przekazuj¹ informacji opinii publicznej. My nie wychodzilimy na ulicê, my siedzielimy przy stole. Tylko siedzielimy przy stole z nieudacznikami.
Ca³y padziernik, listopad 1998
roku mymy przegadali przy stole. W dziesiêciu zespo³ach problemowych, po kilkudziesiêciu rolników. Ze strony rz¹dowej przychodzi³o 6-8 urzêdników, siadali
i mówili, ¿e tu s¹ bo im kazano.
W: Czy nie s¹dzi Pan, ¿e to
by³a gra na zw³okê?
W.S.: Oczywicie. Rz¹d wykonuje wskazania, które p³yn¹ z zachodu. Balcerowicz kieruje parti¹, która powsta³a za pieni¹dze
obcego kapita³u i on wykonuje
dyrektywy finansjery wiatowej,
nie narodowe. Nie realizuje polskiego programu i polskiego interesu narodowego. On dostosowuje nasz¹ gospodarkê do potrzeb zewnêtrznych, a nie naszych. My rozró¿niamy nieudaczników i cwaniaków. Koalicja ze
strony Unii Wolnoci jest superinteligentna, z³o¿ona z ludzi wykwalifikowanych, a za ich cwaniactwo p³ac¹ nieudacznicy z

AWS-u. Panowie z ministrem
Balcerowiczem, szefem partii na
czele wiedz¹ co robi¹. On zamkn¹³ szlaban i AWS samo w
sobie siê z¿era. A manifestacja
da³a przyk³ad po³¹czenia organizacji, które s¹ rodowodem swoim
skrajnymi dla siebie, niedawno
zwalczaj¹cymi siê: OPZZ lewica ,
Sierpieñ 80, Solidarnoæ, inne
apolityczne zwi¹zki zawodowe.
Bieda nie rozró¿nia solidarnociowca, lewicowca, katolika. Je¿eli ch³opi wychodzili gremialnie
ca³y styczeñ, wyszli w maju, wyszli w lipcu, to bêdziemy wychodziæ do skutku, bo to co siê dzieje
z Polsk¹, a szczególnie z polsk¹
gospodark¹ - to jest koniec polskiej gospodarki, bo tyle Polski ile
ziemi polskiej.
W: Jaki Pan widzi ratunek,
jakie rozwi¹zanie?
W.S.: Nie przeszkadza mi kto rz¹dzi, byle rz¹dzi³ w interesie narodowym. Wszystkie pañstwa
stowarzyszone w Unii Europejskiej, które podejmowa³y procesy integracyjne zwiêksza³y swoje bud¿ety na rolnictwo w okresach dostosowawczych. U nas
Balcerowicz postêpuje odwrotnie.
Nak³ady na rolnictwo z roku na
rok spadaj¹. Jaki jest cel? Pog³êbia on swoimi dzia³aniami wizerunek wsi nieudolnej, g³upiej,
wizerunek, który sam krytykowa³, ¿e jest z³a struktura, ¿e ch³opi niewykszta³ceni. To jest k³amstwo. Lepszej zdrowotnoci, lepszej jakoci uprawy nie masz w
Europie jak na polskiej wsi i w
polskim rolnictwie. Dlatego on,
wiadom si³y polskiego rolnictwa,
wie ¿e z chwil¹ zjednoczenia tak
dobre rolnictwo jest w stanie zrujnowaæ struktury rolne pañstw
zachodnich. Jestemy superkonkurencyjni. On po prostu wie co
robi.
W: Jak to jest, ¿e polska produkcja rolna jest za droga?
W.S.: To jest zarzut Balcerowicza.
Fa³szywy zarzut. My wcale nie
produkujemy za drogo. Niech poka¿¹ wszystkie analizy rynkowe,
porównywalne. One mówi¹ o naszej niskiej cenie si³y roboczej i
niskiej cenie produktu finalnego.
Za drogo produkuj¹ - bo on tworzy koszty! Trzeba wyspecyfikowaæ, który element jest z winy
rolnika za drogi? Czy to rolnik
siedemnacie razy podniós³ sobie
cenê paliwa? Dwukrotnie ceny
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych?
Kredyt komercyjny drogi, albo
tak ograniczony w limitach, ¿e
ch³op nie inwestuje, a jak nie inwestuje spada mu wydajnoæ.
Trzeba popatrzeæ na mechanizmy, przyczyny. Ja analizujê nie
epizodycznie, bo mi krowa zdech³a, tylko tak jak trwa proces w
rolnictwie. Od prosiaka przez
warchlaka do tucznika i do szynki na haku. Przyk³adowo rok, czy
kilka miesiêcy. Tak jest w rolnic-
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twie. Je¿eli dzi nam siê drogo
produkuje to ja patrzê co jest elementem sk³adowym, co zale¿y
ode mnie, a co ode mnie nie zale¿y. Parametry, które sztucznie
tworz¹ tak zwan¹ drog¹ produkcjê s¹ zaplanowane i wdro¿one
przez ekipê Balcerowicza.
W: Istnieje ruch antyunijny
w krajach, które dowiadczy³y ju¿ wszystkich dobrodziejstw integracji gospodarczej, czy wasze zwi¹zki utrzymuj¹ kontakt z tymi organizacjami?
W.S.: Zacznê od tego: Europa nas
wcale nie chce. Wspólnota Europejska nas nie chce. Mówi siê tyle
pochwalnych rzeczy o tej Europie,
a tam jest brud, smród i dziadostwo. W cudzys³owie tak mo¿na
powiedzieæ. Ta Europa w Polsce
wyizolowanej mia³a ca³kiem inny
wizerunek. Dzisiaj, po dziesiêciu
latach funkcjonowania wolnego
rynku, kiedy Polacy siê sami wyzwolili to ta Europa mi nie imponuje, ja siê bojê iæ do tej Europy,
¿ebym nie straci³. A mnie siê
przedstawia wizjê, ¿e ja idê do
Europy, ¿ebym by³ bogaty. A to
nieprawda, jest odwrotny mechanizm: Europa nie zrobi nic, ¿eby
nam by³o lepiej, ona tylko tworzy
przyczó³ki strategicznego zbywania swoich nadwy¿ek ¿ywnociowych i dlatego trzeba zniszczyæ
polskiego rolnika, jego potencja³
wytwórczy, jakoæ, bo to s¹ jedynie elementy zagro¿enia. Polska
zosta³a tak zniszczona przez Solidarnoæ, rz¹dz¹c¹ Solidarnoæ- ta prawdziwa Solidarnoæ zosta³a zawieszona na haku
w 1989 roku. U¿ywaj¹c tego zaszczytnego tytu³u weszli agenci i
cwaniacy. Teraz ka¿dy nierób
og³asza, ¿e by³ w podziemiu, mêczennikiem siê og³asza! To jest
mistyfikacja. Je¿eli mówilimy o
PRL-u, ¿e to by³o pañstwo kolesiów, tak, ale tam bez tytu³u in¿yniera nie by³o szans w aparacie gospodarczym i partyjnym. A
teraz bez czeladnictwa w AWSie, bez zapisania siê do Unii Wolnoci nie ma nikt szansy pe³niæ
funkcji w pañstwie. Przywrócono
peerelowski, komunistyczny model. Wracaj¹c do pytania co z
Europ¹? Spotykamy siê ze zwi¹zkowcami z Europy, oni mówi¹:
tak, integrujcie siê, ale za w³asne pieni¹dze. Bo je¿eli my siê na
was zgodzimy to nie bêdziemy
mieli bud¿etu unijnego na w³asne
potrzeby, bo pójdzie na Polskê,
Wêgry i Czechy. Oni maj¹ tego
wiadomoæ. I drugi element bardzo wa¿ny. W rozkradzionej gospodarce narodowej, gdzie roztrwoniono wiele ga³êzi przemys³u, który ju¿ sta³ siê niepolski,

nienarodowy, polskie jest ju¿ tylko rolnictwo. Ostatni zaplanowany etap, to jest zabiæ winiê.
Balcerowicz chce stworzyæ pozory wolnej Europy. Tak, obywatel
wiata, który ma domy w Waszyngtonie i w Pary¿u - to dla
niego Polska jest przystankiem w
jego podró¿ach. A dla nas jest
miejscem urodzenia, przywi¹zania do rodziny do tradycji narodowych, jest podstaw¹ bytu, bo
my ¿yjemy z tej ziemi. Samolotem leci do Brukseli, czy do Waszyngtonu. Za co mu daj¹ nagrody kapitalici? Za wyniszczenie
polskiej gospodarki, za dostosowanie do potrzeb kapita³owych
finansjery wiatowej. Co jest dla
nas w tym mechanimie najwa¿niejsze, integrowaæ siê z gospodark¹ zachodni¹ mo¿e tylko rolnictwo, bo to tylko zosta³o. Ludowe, polskie, rodzime. Innych
przemys³ów nie mamy: obuwniczego nie mamy, tekstylnego nie
mamy, nic nie mamy. Proszê przeledziæ teraz, jakiego oszustwa
dokonano na polskim narodzie.
Wmawiano nam, ¿e wejcie zachodniego kapita³u spowoduje
dobrobyt, rozwój ró¿nych ga³êzi
przemys³u. Przecie¿ prywatyzowano, podobno nieudolne zak³ady tytoniowe, mia³o siê producentom tytoniu ¿yæ lepiej. Zosta³o ich
na rynku 20%, resztê tytoniu
sprowadza siê z krajów europejskich. Browary - przemys³ browarski, w Polsce z tradycjami, na
przyk³ad ¯ywiec. Piwo by³o produkowane na bazie chmielu od
naszych rolników. Siedemdziesi¹t
procent tych rolników straci³o
pracê, ca³e plantacje stoj¹ ugorem. Piwo idzie z ca³ego wiata.
Gdzie te gruszki z³ote, gdzie ta
wierzba? Prywatyzowanie jest
zaplanowane. Przez piêædziesi¹t
lat komunizmu, przemys³ nikomu nie przeszkadza³, sz³a produkcja. Nagle w 1990 roku
przemys³ bankrutuje. Teraz
oni wprowadzili w jednym
roku cztery reformy i to ju¿
naród jest przeciwko temu.
Gdyby naraz wszystko rozgrabiæ, by³oby to zbyt widoczne. Na polecenie Balcerowicza bankrutowa³y kolejno
ró¿ne przemys³y. Ostatnio zak³ady t³uszczowe (produkcja
rzepaku jest ju¿ po³o¿ona), to
samo chc¹ zrobiæ z cukrownictwem. Przecie¿ jest to
wiadoma decyzja rz¹du,
wiadoma decyzja ministra finansów. Mechanizm cenowy i
gra rynkowa zosta³a wprowadzona tak, ¿e cukrownie padaj¹. I
teraz nagle siê mówi, ¿e tylko inwestor zachodni zaradzi. Ale on
chce wejæ na 51%, inaczej nie

chce wejæ. Bo im wszystkim zale¿y na tak zwanych limitach produkcyjnych: limitach t³uszczy,
tytoniu itp. Zdo³owano cenê cukru dla zak³adów na 90 groszy,
bo wartoæ cukrowni liczy siê:
cena cukru x limit wyznaczony
przez WTO (wiatow¹ Organizacjê Handlu).We wrzeniu cukier
ju¿ jest prawie po 3 z³ote. Dziewiêædziesi¹t groszy, a trzy z³ote to jest ró¿nica! A cukrownie s¹
tanio na rynek inwestora puszczone. Trzeba zrobiæ wszystko,
¿eby to wybroniæ i dlatego trzeba
zrobiæ wszystko, ¿eby Polaków o
tym przekonaæ. Nie mo¿e byæ zgody na wolny obrót ziemi¹! Polska
jest krajem specyficznym, o polsk¹ ziemiê by³y wojny przez tysi¹c lat. I to wszystko co siê dzieje jest kamufla¿em, bo chodzi tak
naprawdê o ziemiê. Proszê bardzo, najwiêkszy bijatyka ostatnich lat minister Budnik (UW)

siedzia³ po to, by przyspieszaæ
wyprzeda¿ ziemi pod supermarkety itp. Ta dzia³alnoæ jest dzisiaj okrelona mianem przestêpczej.
W.: Dlaczego nie mo¿na kontrolowaæ obrotu ziemi¹?
W.S.: Mechanizm wyprzeda¿y
ziemi jest perfidny - informacjê
o ziemi i inwestorze ma tylko
urzêdnik w MSW. Brak uchwa³
samorz¹dów, wymogi nie s¹ dope³niane i nikt tego nie sprawdza.
Kiedy, bêd¹c pos³em w parlamencie zada³em sobie trud, ¿eby
przeledziæ ró¿ne dokumenty zakupu (np. w Czêstochowie) i z³o¿yæ raport w NIK-u. Prokuratura wszystko umorzy³a. Tak wiêc
ziemia jest przedmiotem agresji,
nie przemys³. Je¿eli kto z Zachodu chce inwestowaæ, proszê
bardzo - wydzier¿aw, spisz umowê i buduj fabrykê. Ale nie, oni
chc¹ kupiæ na w³asnoæ, notarialnie. Ziemiê sprzedaje siê raz, na
milion lat wietlnych. W ¿yciu
siê ziemiê sprzedaje raz. Krowê,
kombajn mo¿na kupowaæ jak siê
znudzi, albo jak zdechnie. Ziemia jest wartoci¹ niezbywal-

n¹! Póty Polska, póki w polskich rêkach ziemia. Inaczej
bêdziemy przeganiani, bêdziemy wyrobnikami u obcego. Bo nie maj¹c ziemi na
czym mamy produkowaæ?
Pieni¹dze nie nasze, jeszcze
ziemia nie nasza. Zatem nie
mo¿e byæ zgody na wykup ziemi. Póki hektar pod Berlinem
nie bêdzie kosztowa³ tyle
samo co pod Bia³ystokiem, nie
mo¿e byæ mowy o sprzeda¿y
Niemcom i innym. Chodzi o
ziemiê! I to jest ta wielka
ukryta wiatowa polityka
ekonomiczna. Oni chc¹ wejæ
na tê ziemiê bez armii, bez
si³y, a¿ do Wis³y, a¿ do Bugu
siê przesun¹. Dopóki nie wydamy zgody na wolny obrót
ziemi¹, bêdziemy mieli szansê na ¿ycie, na tradycjê, na
polsk¹ mowê, na polski jêzyk!
W: Serdecznie dziêkujemy
za rozmowê.
Rozmowê przeprowadzi³a
red. Barbara Krygier.
Tekst autoryzowany 12.10.1999.
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bardowanie celów niewojskowych,
nazywanych szkodami ubocznymi. Kapitan Adolfo Luis Martin de
la Hoz, który powróci³ do Hiszpanii pod koniec maja br. po s³u¿bie
od pocz¹tku bombardowañ, jest
prawdziwym ekspertem od myliwca F-18, samolotu bojowego
najczêciej stosowanego w taktyce
spalonej ziemi na Ba³kanach. Kapitan de la Hoz jest bardzo kategoryczny, Po pierwsze, muszê jasno postawiæ sprawê, ¿e wiêkszoæ,
powtarzam, wiêkszoæ moich kolegów, jeli nie wszyscy, jest przeciwna wojnie w ogóle, a przeciw tej barbarzyñskiej wojnie w szczególnoci. Martin de la Hoz twierdzi, ¿e
on i koledzy s¹ wyczerpani. Od
kilku dni ukazuj¹ siê w prasie
owiadczenia dowódcy o nazwisku
Maches Michavilla. Jest on obecnie w bazie w Aviano z pilotami,
którzy nas zast¹pili. W owiadczeniach mówi, ¿e nasz¹ g³ówn¹ podpor¹ w powietrzu by³o zdrowie
umys³owe i fizyczne. Ale muszê
Pañstwu powiedzieæ, ¿e naszymi
najgorszymi wrogami s¹ nasze w³asne w³adze, minister obrony i jego
sztab, cz³onkowie rz¹du, którzy nic
nie wiedz¹ o wojnie i decyduj¹ siê
na ni¹ nie zaznajomiwszy siê
wpierw z niczym i, co najgorsze, s¹
winni k³amstw wobec narodu hiszpañskiego rozpowszechnianych w
prasie, radiu i w telewizji, przez korespondentów zagranicznych i
agencje prasowe.

Kapitan Martin de la Hoz potwierdza podejrzenia NATO o to,
¿e wielokrotne bombardowania
ofiar cywilnych i celów niewojskowych nie wynik³y z pomy³ek wojny. Kilkakrotnie nasz pu³kownik
sk³ada³ protest u szefów NATO
przeciw ich wyborowi celów niemilitarnych. Wyrzucili go z przekleñstwem, mówi¹c, ¿e powinnimy
wiedzieæ i¿ Amerykanie z³o¿¹ protest w Armii Hiszpañskiej, raz
przez Brukselê, a potem znowu
przez Ministra Obrony. Ale to nie
wszystko i chcê oznajmiæ ca³emu
wiatu, ¿e jeden raz przyszed³ zakodowany rozkaz od amerykañskich dowódców, abymy zrzucili
bomby przeciw ludnoci Pritiny i
Niu. Nasz pu³kownik kategorycznie odmówi³. Parê dni potem przyszed³ rozkaz jego zwolnienia. Ale
wszystko, co podajê w tej chwili to
nic w porównaniu z tym, co bêdê
mia³ do powiedzenia, gdy przyjdzie
w³aciwy czas.
Wojskowi hiszpañscy potêpiaj¹ to, ¿e  rz¹d Hiszpanii nie tylko nie próbuje byæ poinformowanym, lecz tak¿e przyjmuje fa³szywe raporty spreparowane dla nich
w Aviano, gdzie istnieje pewnego
rodzaju wojskowe biuro prasowe
opanowane przez amerykañskich
genera³ów i funkcjonariuszy. Od
czasu przybycia do W³och mamy
niekoñcz¹cy siê ci¹g znies³awieñ i
obelg. Rozkazy wydaj¹ tylko amerykañscy genera³owie i nikt poza
tym. My bylimy zerem, tak jak

bêd¹ nasi nastêpcy. Ale to nie
wszystko. Tu mówi¹, ¿e kilkoma
operacjami dowodzili Hiszpanie i
wykonali je hiszpañscy piloci.
K³amstwa na k³amstwach. Wszystkie nasze misje, co do jednej, zaplanowa³y wysokie w³adze wojskowe USA. Ponadto wszystkie one
by³y zaplanowane w szczegó³ach,
w³¹cznie z typem samolotu bojowego, celem i rodzajem amunicji, jak¹
mielimy zastosowaæ. Nigdy niczym nie dowodzilimy i nasze zadania ogranicza³y siê do lotów nad
granicami Macedonii, Albanii, Boni i S³owenii.
Wed³ug pilotów, którzy zaczêli
s³u¿bê w bazie w³oskiej tu¿ przed
rozpoczêciem wojny 23.03.1999, 
¿aden z naszych nastêpców w
Aviano nie ma czystego sumienia.
A¿ do znudzenia media podaj¹, ¿e
zdyscyplinowani i patriotyczni piloci hiszpañscy, wed³ug ministra
Eduardo Serra, koncentruj¹ siê na
kompleksowoci swoich misji bojowych. Ale czytamy tyle sprzecznych informacji, tyle k³amstw, ¿e
postanowilimy nie braæ do rêki
¿adnej gazety a¿ do powrotu do
kraju. Jestemy ogromnie zagniewani. Prezydent Hiszpanii, minister spraw zagranicznych i minister obrony k³ami¹ w ¿ywe oczy
przy ka¿dej okazji wypowiedzi na
temat tej wojny. Niektórzy z nas
maj¹ inne zdanie i uwa¿amy, ¿e
rz¹d jest niepoinformowany, gdy¿
Amerykanie  Bia³y Dom, Penta-
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Arogant przed mikrofonem
Dokoñczenie ze strony 1
wiæ, ¿e Balcerowicz prowadzi teraz politykê uzale¿nienia gospodarczego (co jest rzecz¹ najgorsz¹
z mo¿liwych) i politycznego Polski od obecnie mi³ociwie nam
panuj¹cego i niemi³osiernie nas
wyzyskuj¹cego imperium Stanów Zjednoczonych (i jego sojuszników - krajów Unii Europejskiej
i NATO).
Jednak zdziwi³ mnie jego
otwarty, agresywny i obraliwy
ton w jakim zwraca³ siê do spo³eczeñstwa w porze, w której
ogromna iloæ ludzi s³ucha Polskiego Radia. Zdziwi³y mnie równie¿ niektóre treci wypowiedziane przez tego polityka, które
wiadcz¹ o tym, ¿e po pierwsze:
Balcerowicz przemilcza istotne
fakty dla zrozumienia panuj¹cej
sytuacji, przez co k³amie (bo pó³
prawdy to ca³e k³amstwo), po
drugie: zupe³nie nie liczy siê z
problemami spo³ecznymi. Leszek
Balcerowicz stwierdzi³, ¿e ¿¹dania rolników odnonie cen p³odów
rolnych s¹ zbyt wygórowane, co
zmusza zak³ady przetwórstwa
¿ywnoci do ich zakupu za granic¹. Z pozoru mo¿e siê to wydawaæ logiczne komu, kto nie wie,
¿e rz¹dy USA i pañstw UE prowadz¹ politykê popierania za
wszelk¹ cenê swojego eksportu
(m.in. ¿ywnoci do Polski) i ograniczania swojego importu wszelkimi mo¿liwymi sposobami np.
poprzez c³a, op³aty wyrównawcze,
narzucanie krajom s³abszym niekorzystnych umów gospodarczych itd. Rz¹d Polski podporz¹dkowany Zachodowi równie¿ zawiera niekorzystne dla nas umowy gospodarcze. Ich realizacja
stwarza mo¿liwoci eksportu do
Polski oraz sprzeda¿y artyku³ów
przemys³owych i rolnych z Zachodu, jednoczenie ograniczaj¹c
produkcjê krajow¹, co stwarza u
nas biedê. Niestety o tym Leszek
Balcerowicz nie wspomnia³. Równie¿ nie powiadomi³ s³uchaczy
Polskiego Radia o krzywdzie rolników wynik³ej z zerwania zawartych przed zasiewami (rzepaku) umów pomiêdzy nimi a zak³adami t³uszczowymi. Na ich podstawie rolnicy mieli otrzymywaæ
w skupie 1100 z³ na tonê rzepaku, za po rzepakowych ¿niwach
zaoferowano im jedynie 600 z³.
Dalsze wywody wicepremiera
dotyczy³y górnictwa, które jego
zdaniem przynosi coraz wiêksze
straty i ma coraz gorsze wyniki
ekonomiczne. Dla osoby nie znaj¹cej sytuacji wygl¹da to logicznie - skoro dzia³alnoæ przynosi
stratê to rzeczywicie nale¿a³oby
j¹ zlikwidowaæ. Niestety Leszek
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Balcerowicz ju¿ nie wyjawi³ s³uchaczom wp³ywu na sytuacjê w
górnictwie jego w³asnych decyzji
podjêtych na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Przecie¿ nie kto
inny jak tylko on ustali³ cenê
urzêdow¹ wêgla na poziomie poni¿ej kosztów wydobycia. W³anie
to generuje straty w górnictwie.
Gdyby cenê wêgla ustala³ rynek,
pañstwowe górnictwo przynosi³oby zyski i to g³ównie skarbowi
pañstwa, bo firmy prywatne
(g³ównie zagraniczne), na mocy

uzyskanych zwolnieñ, podatków
nie p³ac¹. Skoro nie p³ac¹ podatków, nie ma pieniêdzy na emerytury, s³u¿bê zdrowia, nauczycieli, rolnictwo itd.
Niestety nasz nowy geniusz
Karpat i ca³ej Europy Wschodniej nie wspomnia³ równie¿ o
wp³ywie poredników na cenê detaliczn¹ wêgla i o gigantycznym
z³odziejstwie panuj¹cym w górnictwie. Zapewne s³uchaczy zaciekawi³oby, ¿e kopalniê wêgla
,,Staszic okradziono na wiele miliardów nowych z³otych, bowiem
grupa zwi¹zana z jej kierownictwem (zgodnie z przepisami prawa  tylko jakiego prawa) wyp³aca³a sobie nawzajem honoraria za
,,wynalazki. Jednym z nich by³
drewniany ko³ek z haczykiem, za
odkrycie którego autor dosta³ 16
milionów 800 tysiêcy (nowych) z³.
Warto tu zauwa¿yæ jak du¿e
pieni¹dze daje skorumpowanym
polskim elitom w³adzy Zachód w
zamian za zamkniêcie naszych
kopalñ, hut, stoczni i innych fa-

bryk. Mo¿na z tego wywnioskowaæ jak du¿o na ponownym
otwarciu swoich zarobi. Jeli chodzi o wêgiel sytuacja Polski jest
klarowna. Polska nale¿y do elitarnego klubu osiemnastu
pañstw wiata, które posiadaj¹
zasoby paliw (wêgla, ropy naftowej lub gazu) w iloci zapewniaj¹cej samowystarczalnoæ. Tak
naprawdê tylko te, energetycznie
samowystarczalne pañstwa maj¹
szansê szybkiego i stabilnego rozwoju gospodarczego w zmieniaj¹-

cej siê sytuacji geopolitycznej.
Mo¿na tu podaæ przyk³ad Japonii, kraju nie posiadaj¹cego w³asnych zasobów paliw. Gospodarka japoñska nabra³a ogromnego
tempa wzrostu w latach trzydziestych, kiedy to Japonia zajê³a
Mand¿uriê (zasobn¹ w³anie w
z³o¿a wêgla). Z kolei w latach
1973-1976 gospodarka japoñska
szczególnie mocno ucierpia³a z
powodu kryzysu naftowego i drastycznego podniesienia cen ropy
naftowej. Obecne polskie w³adze
z rozkazu USA i EU likwiduj¹
polskie górnictwo. Chodzi tu o likwidacjê samowystarczalnoci
energetycznej naszego kraju, co
w konsekwencji pogrzebie nasze
mo¿liwoci szybkiego i niezale¿nego rozwoju gospodarczego. Po
likwidacji górnictwa bêdziemy
zale¿ni od ropy z Zatoki Perskiej,
rosyjskiego i norweskiego gazu
oraz amerykañskiego i chiñskiego wêgla. I o to chodzi Amerykanom, bo zale¿noæ energetyczna

kraju prze³o¿y siê na now¹ zale¿noæ polityczn¹.
Krytyka rozwcieczonego
Leszka Balcerowicza dotyczy³a
równie¿ osoby W³adys³awa Serafina - prezesa kó³ek rolniczych.
Wicepremier Balcerowicz stwierdzi³ w agresywnym tonie, ¿e nied³ugo W³adys³aw Serafin bêdzie
obwinia³ go za wyst¹pienie np.
zaæmienia s³oñca. Takie zachowanie nie przystoi osobie z inteligencji, posiadaj¹cej tytu³ profesora,
szczególnie, ¿e osoba, do której
krytyka siê odnosi³a, nie zosta³a
zaproszona do studia Polskiego
Radia by przedstawiæ swoje racje. Leszek Balcerowicz jest znany z delikatnie mówi¹c nietaktownego zachowania, szczególnie
w stosunku do np. dziennikarzy,
których chcia³ wyrzucaæ z Sejmu.
Gociem porannej audycji programu I Polskiego Radia 13 sierpnia by³ Ryszard Kalisz prawnik
prezydencki. Ryszard Kalisz na
forum radia poprosi³ Szefa zwi¹zku zawodowego rolników Samoobrona Andrzeja Leppera o
przedstawienie swoich za³o¿eñ
polityki pañstwa, która umo¿liwi³aby poprawê sytuacji rolnictwa. Zachowanie prezydenckiego
prawnika oczywicie by³o kulturalne w porównaniu z agresywnym Leszkiem Balcerowiczem,
jednak przedstawiona proba
moim zdaniem by³a niestosowna.
Bowiem powinnoci¹ spo³eczn¹
Andrzeja Leppera, W³adys³awa
Serafina (i innych) jako szefów
rolniczych zwi¹zków zawodowych
jest publiczne wyra¿anie niezadowolenia rolników, a powinnoci¹
rz¹du i prezydenta jest takie prowadzenie polityki pañstwa by nie
by³o w Polsce ludzi z niej nieza-

dowolonych. Kilka dni póniej
program pierwszy Polskiego Radia da³ drobn¹ kilkusekundow¹
szansê przedstawienia swoich
propozycji w dziedzinie rolnictwa
Andrzejowi Lepperowi. Jednak
by³a to krótka chwila w porównaniu z czasem jakim dysponowali Leszek Balcerowicz i Ryszard Kalisz.
Moim zdaniem formu³a zapraszania tylko jednego polityka
(najczêciej z krêgów w³adzy) do
porannej audycji programu I PR

Polak po 10 latach reform

Sygna³y dnia s³u¿y zachowaniu
nierównoci w dostêpie do rodków masowego przekazu dla w³adzy i opozycji. Jak widaæ, w Polsce nie ma równego prawa dostêpu do mediów, szczególnie w pañstwowym Polskim Radiu. Dlaczego kieruj¹cy programem I PR nie
zapraszaj¹ do Sygna³ów dnia
jednoczenie przedstawiciela w³adzy i przedstawiciela opozycji np.
Leszka Balcerowicza i W³adys³awa Serafina? Po prostu oczerniany przez Leszka Balcerowicza
prezes kó³ek rolniczych móg³by
odpowiedzieæ na przedstawione
zarzuty i argumenty, a w ten sposób zyskaæ sympatiê s³uchaczy.
Adam Zalewski

Stanowisko Polskiej Wspólnoty Narodowej
w sprawie reprywatyzacji
Reprywatyzacja musi byæ czêci¹
szerszego procesu uw³aszczenia
wszystkich obywateli polskich
mieszkaj¹cych stale w Polsce.
Reprywatyzacja nie mo¿e dotyczyæ wód, lasów, kopalin i kopalñ, energetyki, kolejnictwa,
zak³adów zbrojeniowych.
Reprywatyzacja nie mo¿e dotyczyæ gruntów ornych i ³¹k stanowi¹cych obecnie w³asnoæ rolników.
Reprywatyzacja domów
mieszkalnych nie mo¿e pozbawiaæ mieszkañ ich obecnych lokatorów.

Je¿eli reprywatyzowanie nieruchomoci nie jest mo¿liwe lub
narusza³oby dobro ogólne, nale¿y stosowaæ zadoæuczynienie w
formie akcji w³asnociowych b¹d
pieniêdzy.
Reprywatyzacja mo¿e dotyczyæ tylko obywateli polskich
mieszkaj¹cych stale w Polsce.
O reprywatyzacji i jej zasiêgu
musi zadecydowaæ ca³y Naród w
ogólnonarodowym referendum.
Polska Wspólnota Narodowa
popiera Polskie Stronnictwo Ludowe w d¹¿eniu do przeprowadzenia takiego referendum.
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Przegl¹d wydarzeñ
Komentarze redakcji zaznaczono kursyw¹

jecha³o nigdzie z braku pieniêdzy (CBOS). Powy¿sze liczby obrazuje wielkoæ stref zamo¿noci
i ubóstwa w Polsce.

swego zarania po dzieñ dzisiejszy
s³u¿y on dobrze polskiej wsi, podnosz¹c owiatê roln¹, jednocz¹c
Rz¹d przyj¹³ projekt ustawy rerolników do walki o swe prawa i
prywatyzacyjnej. Wed³ug projekinteresy, wychowuj¹c ich na polskich
patriotów odpowiedzialnych za ca³y
Naród i Pañstwo.
Tak równie¿ obecnie dzia³a Krajowy
Zwi¹zek Rolników,
Kó³ek i Organizacji
Rolniczych. Ma on
wielk¹ rolê do spe³nienia w dobie zagro¿eñ rolnictwa i
ca³ej Polski.
Odznaczonym dzia³aczom i
ca³emu Krajowemu
Zwi¹zkowi Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
gratulujemy osi¹137-lecie Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
gniêæ oraz ¿yczymy
Zaslu¿eni rolnicy oczekuj¹cy na dekoracjê odznaczeniami pañstwowymi.
dalszej skutecznej
obrony polskiej wsi.
tu, dawni w³aciciele otrzymaj¹
13.10.
50 proc. wartoci utraconego mienia. Na realizacjê roszczeñ Skarb Senat Stanów Zjednoczonych odPañstwa przeznaczy nieruchomo- rzuci³ ratyfikacjê traktatu o zaci warte 31 miliardów z³. Spo- kazie prób atomowych (CTBT).
dziewana wartoæ mienia komu- Traktat ten zabrania dokonywanalnego, które ma byæ zwrócone nia wszelkich eksplozji j¹drowych
w naturze, wyniesie 70 miliardów i wprowadza miêdzynarodow¹
z³. Przeznaczone do przekaza- kontrolê przestrzegania zakazu. Dokoñczenie ze strony 5
nia nieruchomoci s¹ obecnie Zosta³ on podpisany przez 154 gon, CIA, ambasada, s³u¿ba inforzamieszkiwane lub u¿ytkowa- kraje w tym 23 pañstwa maj¹ce macji wojskowej, czy kto tam, nie
ne. Co siê stanie z dotychcza- broñ nuklearna lub mo¿liwoæ jej informuj¹ rz¹du o niczym. Jak
sowymi lokatorami lub u¿yt- produkcji. Decyzja o odrzuceniu maj¹ byæ poinformowani, jeli nasz
kownikami? Naszym zdaniem ratyfikacji otwiera nowy etap Javier Solana nic nie wie od czasu
wybuchu wojny? Solana jest kuk³¹
reprywatyzacja mo¿e dotyczyæ wycigu zbrojeñ.
umieszczon¹ przez Jankesów do
tylko obywateli polskich za15.10
wykonywania rozkazów. I tak jest
mieszkuj¹cych na sta³e w Pol stoi na bacznoæ przed generasce.
W Warszawie, z okazji 137 rocz³em Clarkiem, gdy ten do niego
nicy powstania pierwszego na ziemówi, a raczej gdy wydaje mu roz15.09
miach polskich Kó³ka Rolniczego,
kazy do niezw³ocznego wykonaW³adze Warszawy zakaza³y prze- Prezydent Rzeczypospolitej Pol- nia. Kapitan de la Hoz mówi na
prowadzenia manifestacji, orga- skiej udekorowa³ wysokimi od- temat manipulowania informacj¹
nizowanej przez Zwi¹zki Zawodo- znaczeniami pañstwowymi zas³u- o wojnie,  Nikt nic nie mówi o
we w dniu 24 wrzenia. Argu- ¿onych dla rolnictwa i Polski rol- wypadkach, które zdarzy³y siê w
mentowano, ¿e Przyjazd kilku- ników - dzia³aczy Krajowego Aviano, o beznadziejnym utrzymadziesiêciu tysiêcy demonstrantów Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Orga- niu sprzêtu hiszpañskiego, a
do Warszawy i przemarsz g³ów- nizacji Rolniczych. Nastêpnie w przede wszystkim o bezustannych
nymi ulicami spowodowa³yby siedzibie Krajowego Zwi¹zku od- poni¿eniach, których doznalimy
parali¿ komunikacyjny miasta by³a siê podnios³a uroczystoæ, na od pocz¹tku.
By³ to taktyczny wybieg w³adz której wobec licznie zebranych
Ju¿ nawet nie o to chodzi, ¿e
Warszawy bo demonstracja siê rolników Prezes W³adys³aw Se- jestemy miêsem armatnim. Nie.
odby³a i nie spowodowa³a para- rafin przypomnia³ historiê i osi¹- Jestemy niczym. Ani s³owa o wyli¿u miasta, a uczestniczy³o w niej gniêcia Kó³ek Rolniczych. Mini- padkach miertelnych, o szkodach
70 tysiêcy zdyscyplinowanych ster mietanko w imieniu Prezy- poniesionych bez powi¹zania z waldemonstrantów i .... 12 tysiêcy denta dokona³ dalszej dekoracji k¹, o braku powa¿ania i represjach.
uzbrojonych po zêby policjantów! odznaczeniami pañstwowymi Ani s³owa od kogokolwiek! Hiszwybitnych dzia³aczy Krajowego
pañscy piloci s¹ nawet pewni braZwi¹zku i Kó³ Gospodyñ Wiej07.10
ku alibi na mylny wybór celów i
skich. Powsta³e w Wielkopolsce
poni¿enia. Bardzo dobrze wiemy, ¿e
71% Polaków spêdzi³o tegorocz- pod niemieckim zaborem pierwmieszamy siê w konflikt  mówi
ny urlop w domu. Tylko 6% wyje- sze Kó³ko Rolnicze da³o pocz¹tek
Martin de la Hoz,  któremu
cha³o za granicê. Natomiast 45% ruchowi ludowo-zawodowemu,
przeciwna jest wiêkszoæ narodu
dzieci w wieku szkolnym nie wy- który przetrwa³ do dzisiaj. Od

02.09

18.10
Z padziernikowego sonda¿u opinii publicznej wynika spadek poparcia dla integracji Polski z UE.
Za przyst¹pieniem g³osowa³oby
teraz 46 procent Polaków jak wynika z badañ Instytutu Spraw
Publicznych.
Trybuna³ haski domaga siê od
Chorwacji wyjanienia okolicznoci zdobycia w
sierpniu 1995 roku przez armie
chorwack¹ Serbskiej Krajiny.
Wed³ug wiadectw armia chorwacka dopuci³a siê zbrodni wojennych na ludnoci serbskiej.
Chorwatom zarzuca siê egzekucje Serbów i czystki etniczne.

19.10
W Warszawie przy ul. Marsza³kowskiej 115 w siedzibie Stowarzyszenia Wspó³pracy PolskaWschód jego przewodnicz¹cy Stefan Nawrot wraz z Ambasadorem
Chiñskiej Republiki Ludowej
Chen Di otworzyli wystawê foto-

137-lecie Krajowego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych: Przemawia Przewodnicz¹cy
KK WZZ "Sierpieñ 80" Daniel Podrzycki.

graficzn¹ na temat: 50 lat nowych Chin. W swoim wyst¹pieniu Ambasador Chin zwróci³
uwagê na wielki rozwój Kraju,
który przezwyciê¿y³ zacofanie
feudalne i kolonialne oraz osi¹gn¹³ znacz¹ce miejsce w wiecie.
Powiedzia³, ¿e Chiny prowadz¹
samodzieln¹ i pokojow¹ politykê
zmierzaj¹c¹ do przyjaznych stosunków ze wszystkimi Pañstwami wiata. Na zakoñczenie Ambasador doda³, ¿e Chinom zale¿y
na rozwijaniu przyjaznej wspó³pracy z Polsk¹. W uroczystoci
brali udzia³ przedstawiciele Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Zaplanowane ludobójstwo
hiszpañskiego i to siê liczy najbardziej. Nie podaj¹ jednak w ¿adnej
informacji, komentarzu, czy przemowie, ¿e Hiszpanie, Holendrzy,
Portugalczycy, ¿e jestemy tam
jako przykrywka dla genera³ów
amerykañskich, którzy decyduj¹ o
losach wojny.
Nie ma ¿adnych reporterów,
którzy mieliby najmniejsze pojêcie
o sytuacji w Jugos³awii. NATO
niszczy ten kraj, bombarduje go
now¹ broni¹, toksycznymi gazami
atakuj¹cymi system nerwowy, minami powierzchniowymi zrzucanymi na spadochronach, bombami i
pociskami zawieraj¹cymi uran,
czarny napalm lub chemikalia sterylizuj¹ce. Spryskuje pola truciznami i stosuje inne rodki, o których
nawet my nigdy przedtem nie s³yszelimy.
Amerykanie pope³niaj¹ tam
jedno z najwiêkszych barbarzyñstw jakie mo¿na pope³niæ przeciw ludzkoci. Wiele rzeczy bêdzie
siê mówi³o w przysz³oci, i to bardzo z³ych, o tym, co siê tam zdarzy³o, bo, nawiasem mówi¹c, s¹dz¹c z naszych rozmów z oficerami brytyjskimi i niemieckimi, wojna by³a zaprojektowania dla podzia³u i podporz¹dkowania Europejczyków na wiele dziesi¹tków
lat.

Dlatego kapitan de la Hoz pieni siê, kiedy mowa o kosztach wojny: Niech nie bêdzie w¹tpliwoci,
¿e wojskowi w Aviano otrzymuj¹
wynagrodzenie, które piêciokrotnie
przewy¿sza nasze pensje, i to nie
licz¹c diet i innych dodatków. Moglibymy powiedzieæ, ¿e powinnimy byæ zadowoleni z zap³aty
otrzymanej przez ka¿dego z nas za
udzia³ w tej wojnie, ale to nieprawda.
Daj¹ nam okruchy ze sto³u. Ta
wojna kosztowaæ bêdzie Hiszpanów wiêcej, ni¿ ca³y bud¿et przeznaczony na kulturê w ostatnich
piêciu latach. Dlaczego? Chocia¿
nikt w tej chwili nie mówi nic na
ten temat z powodu wyborów, temat wyp³ynie za kilka miesiêcy i
poczujemy go w kieszeniach.
Dlaczego? Bo ta brutalna i ca³kowicie jankeska wojna, niczyja
tylko Jankesów, bêdzie op³acona
przez nas wszystkich. Zapewniam,
¿e to co mówiê nie jest podyktowane chêci¹ wybielenia siê czy poczuciem winy za udzia³ w tej wojnie,
bo nigdy nie bêdê móg³ zapomnieæ,
¿e uczynki tam pope³nione nale¿¹
do najdzikszych w historii.
t³umaczy³ z angielskiego
Piotr Bein
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skiej i lekarstw, wprowadzanie
p³atnego lecznictwa, niewyp³acanie
emerytur i skazywanie wys³u¿onych emerytów na przyspieszon¹
mieræ, stwarzanie zagro¿eñ powoduj¹cych masowe zachorowania,
zgony i samobójstwa. Od 1989 roku
do dzisiaj samobójstwo w skrajnej
rozpaczy pope³ni³o ponad 50 tysiêcy Polaków - rolników, robotników,
inteligentów, emerytów i matek
zmuszonych g³odem do zabicia w³asnych dzieci, by nie cierpia³y. Z r¹k
za³amanych rodzicieli zginê³o po-

Sytuacjê pogorszy planowana odp³atnoæ nauki od podstawówki do
wy¿szej uczelni oraz utrudniony
dostêp do szkó³ dla dzieci rolników
i mieszkañców ma³ych miast. T¹
metod¹ wiêkszoæ m³odzie¿y polskiej zaliczy tylko 9 klas nauki na
niskim poziomie. I o to Unii Europejskiej chodzi.
Z woli Unii Europejskiej
mamy w Polsce szczególnie niesprawiedliwe zró¿nicowanie zarobków. Doprowadzono do tego, ¿e
mniejszoæ zarabia coraz wiêcej,

Warszawa, ul. Wo³oska. Widok na halê fabryczn¹ - pozosta³oæ
po Zak³adach Elektronicznych CEMI. Na ich miejscu powstaje
zagraniczny, wielki dom towarowy.

nad 200 ma³ych Polaków i te polskie dzieci najbardziej obci¹¿aj¹ sumienia rz¹dz¹cych, o ile Unia Europejska nie wymieni³a im sumieñ
na dolary.
Pamiêtajmy, ¿e z woli naszych
nowych panów z Berlina, Brukseli
i Waszyngtonu ma byæ w Polsce tylko 15 milionów Polaków. Przypadek to czy kontynuacja wczeniejszych planów? Hitler te¿ mówi³ o
pozostawieniu 15 milionów niewykszta³conych Polaków do pracy dla
Rzeszy. Mia³ deficyt si³y roboczej,
dlatego ta iloæ Polaków mog³a liczyæ na kilkanacie lat ¿ycia. Jeli
za chodzi o brak wykszta³cenia,
to Unia Europejska i o tym pomyla³a. Reforma owiaty jest zamachem na polskie szkolnictwo s³yn¹ce z wysokiego poziomu w skali
wiatowej. Reforma owiaty znacznie obni¿a poziom nauczania w
szko³ach, a tak¿e na wy¿szych
uczelniach przez likwidowanie badañ naukowych i wynalazczoci.
Polacy maj¹ byæ s³abo wykszta³ceni, aby nie zagra¿ali elitom Unii
Europejskiej. Maj¹ byæ ciemn¹
mas¹ do roboty za liche pieni¹dze,
manipulowan¹ przez byle dziennikarzynê z telewizji, radia i prasy.

a wiêkszoæ coraz mniej. Ustalono g³odowe zarobki, renty i emerytury wynosz¹ce nawet 300-400
z³ miesiêcznie, za wybrañcom
umo¿liwiono dochody ponad 300
tysiêcy z³ miesiêcznie czyli 800
razy wiêcej. Wiêkszoæ czterdziestomilionowego Narodu ¿yje w
niedostatku, 4 miliony Polaków
¿yje w wielkim ubóstwie, 2,5 miliona Polaków ¿yje w skrajnej nêdzy i g³odzie.
Gdybymy nie daj Bo¿e weszli
do Unii Europejskiej, sytuacja Polski i Polaków pogorszy³aby siê
znacznie. Polska straci³aby suwerennoæ i rozpad³aby siê na regiony. By³o ju¿ redniowieczne rozbicie dzielnicowe z trudem opanowane przez £okietka. Likwidacji
uleg³oby 1,5 miliona ch³opskich
gospodarstw rolnych. Pozosta³oby
zaledwie 600 tysiêcy. Kilka milionów wyzutych z ziemi polskich
rolników zwiêkszy³oby rzesze bezrobotnych lub uda³oby siê na emigracjê, powiêkszaj¹c planowane
wyludnianie Polski. Niemcy maj¹cy w Konstytucji zapis o wa¿noci swych granic z 1937 roku,
otrzymaliby prawo osiedlania siê
na l¹sku, Ziemi Lubuskiej, Wiel-

kopolsce, Pomorzu, Warmii i Mazurach. Zgodnie ze swym planem i prawami Unii Europejskiej Niemcy
przejêliby na tych obszarach na sw¹
w³asnoæ ca³y przemys³ i handel
oraz ziemiê orn¹. W pozosta³ej czêci Polski do przejêcia wiêkszoci
przemys³u, handlu i ziemi ornej szykuj¹ siê pozosta³e Pañstwa Unii Europejskiej oraz USA i Izrael. ¯ydzi
zg³aszaj¹ pretensje do polskiej w³asnoci równej 1/3 Polski. Wyzuci z
w³asnoci Polacy staliby siê obywatelami drugiej kategorii, bez pracy,
bez mieszkañ, bez w³asnoci, bez
przemys³u i ziemi. Przestalibymy
byæ niepodleg³ym i samodzielnym
Narodem.
Niech nikogo nie zdziwi¹ te zamierzenia, bowiem jest to realizacja szerszego planu podporz¹dkowania i niszczenia wszelkich odrêbnych Pañstw narodowych i powo³ania jednego Pañstwa europejskiego.
Ma nim byæ Unia Europejska. Jest
to plan nierealny, bo nie da siê zniszczyæ Narodów i zast¹piæ czym innym, podobnie jak nie da siê zniszczyæ rodzin. S¹ to przecie¿ wspólnoty naturalne, tak jak naturalna jest
ziemia i przyroda. Ale plan ten jest
grony, bowiem próba jego realizacji mo¿e przynieæ i ju¿ przynosi
wielkie szkody i zniszczenia. Zwi¹zek Radziecki by³ w³anie tak¹
pierwsz¹ prób¹ realizacji Unii Europejskiej i co z tego wysz³o, to wiemy.
Jeli chcemy ocaliæ Polskê i Polaków, to nie dopuæmy do naszej integracji z Uni¹ Europejsk¹ i przeciwstawmy siê jej polityce. Tak uczyni³a Norwegia i dobrze na tym wysz³a. Przywódcy Unii Europejskiej
to ludzie opêtani ¿¹dz¹ w³adzy i w³asnoci. Unia Europejska to imperium niedemokratyczne, zarz¹dzane przez komisarzy (jak za Lenina
w ZSRR) nie wybieranych przez
Narody. Komisarze ci nie s¹ dostatecznie kontrolowani i dopuszczaj¹
siê ogromnych afer finansowych. Ich
ludobójcza polityka, stwarzaj¹ca
masy biednych, g³odnych i bezrobotnych, gwa³ci podstawowe prawa
cz³owieka. I co na to NATO?
Wyjciem dla Polski jest umacnianie samodzielnego, suwerennego Pañstwa narodowego o w³asnej
mocnej gospodarce i silnym Wojsku
Polskim. Tylko w³asna gospodarka
narodowa gwarantuje Polakom dobrobyt. Tylko w³asne narodowe
Wojsko Polskie broni Pañstwa i Na-

OG£OSZENIE
Zarz¹d Wojewódzki i Miejski Polskiej Wspólnoty Narodowej w Szczecinie powiadamia, ¿e siedziba naszej partii mieci siê przy ulicy Naruszewicza 9 m 2, 71-556 Szczecin,
telefon (0-91) 423 00 79.
Siedziba jest czynna:
poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek w godzinach 11.00-13.30,
wtorek w godzinach 16.00-17.30,
sobota w godzinach 11.00-13.30 i 16.00-17.30.
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rodu, gwarantuj¹c nam bezpieczeñstwo.
Wyjciem dla Polski mo¿e byæ
planowana ju¿ przez Witosa i genera³a Sikorskiego federacja z Czechami i S³owacj¹, której bardzo
obawiaj¹ siê analitycy Unii Europejskiej i NATO, a zw³aszcza Niemiec. Taka federacja równowa¿y
niebezpieczne wp³ywy Niemiec w
Europie. Taka federacja umocni
suwerennoæ i bezpieczeñstwo Polski, Czech i S³owacji oraz przyniesie trzem S³owiañskim Narodom
dobrobyt.
Przysz³oci¹ Polski mo¿e byæ
Wspólnota S³owiañska, jednocz¹ca wszystkie suwerenne Pañstwa

i Narody S³owiañskie w przymierze o ogromnych mo¿liwociach
rozwoju. Nie ma bowiem na wiecie wiêkszego i bogatszego obszaru jak ten, który zamieszkuj¹ S³owianie. Mo¿e to daæ nam wszystkim powszechny i sprawiedliwy dobrobyt, przewy¿szaj¹cy oparte na
wyzysku osi¹gniêcia Zachodu. Powstanie Wspólnoty S³owiañskiej
u³atwia to, ¿e Polska - Kraj rodka
Europy - nie by³a i nie jest czêci¹
Europy zachodniej lecz czêci¹ S³owiañszczyzny. Kto zrealizuje ideê
Wspólnoty S³owiañskiej, ten zmieni na lepsze losy Europy i wiata.
Takie zadanie stoi przed Polsk¹,
przed Narodem Polskim, przed
Polakami!
Przewodnicz¹cy
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Boles³aw Tejkowski
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