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i Brytyjczycy.
Jednym z najważniejszych odczynników
polskości mają być teraz Niemcy, jak
niedawno byli Rosjanie. Nie sposób tu
opisać wszystkie zjawiska, ale niektóre
trzeba poruszyć. Otóż nasze rządy tracące
zmysł polskości kontynuują nadal
politykę Aleksandra Kwaśniewskiego,
który zawetował w swoim czasie ustawę
sejmową o uwłaszczeniu Polaków na
odzyskanych ziemiach północnych i
zachodnich i nie zabezpieczył prawnie
polskich właścicieli przed rewanżyzmem
uciekinierów niemieckich na przestrzeni
lat. Również dzisiejsze władze polskie nie
przeciwdziałają wypieraniu Polaków
z Pomorza przez Niemcy za pomocą
środków unijnych (por. prof. A.
Śliwiński). Złoszczą się również nasi post
-Polacy, że na metropolitę szczecińskokamieńskiego nie poszedł germanofil, a
został nim ks. abp Andrzej Dzięga.
Rządy nie przeciwstawiają się
stanowczo budowie gazociągu: Rosja Niemcy (Nord Stream), który godzi
w Polskę i jest swoistą zdradą rzekomego
przyjaciela Polski Gerharda Schroedera.
Podobnie nasze czynniki godzą się łatwo
na taką politykę handlową Niemców,
rzekomych przyjaciół, która uderza
w Polskę. Również polityka wschodnia
Niemiec lekceważy Polskę i nie traktuje
nas jako współczłonka Unii. Jest to jakby
po myśli Aleksandra Dugina, Rosjanina,
który powiada, że niepodległe państwo
polskie stanowi przeszkodę w Europie i
musi nastąpić nowy rozbiór Polski między
Niemcy i Rosję (W. Reszczyński, „Nasza
Polska”, 30.09.2008). Istotnie i Szczecin
przy nowej interpretacji układu
poczdamskiego może być prawnie uznany
za niemiecki.
Zamykane są niektóre instytucje
historyczne polsko-niemieckie. Polska jest
zalewana niemieckimi firmami, bankami,
mediami. Są budowane u nas
w pierwszym rzędzie te autostrady i drogi
szybkiego ruchu, które służą przeważnie
interesom niemieckim i unijnym. Polska
zrezygnowała ze starań o prawa Polonii
w Niemczech, bardzo licznej, ok. 2 mln, a
szybko przyznała takowe niewielkiej
mniejszości niemieckiej. Niemiecki
Jugendamt odbiera dzieci stronie polskiej
w razie rozwodu i zabrania tym dzieciom
i stronie polskiej mówienia po polsku, nie
będąc tak rygorystyczny w stosunku do
innych narodowości, np. do Żydów.
Wymowne jest to, co Niemcy ostatnio
napisali, że nazizm niemiecki powstał
jako reakcja na nacjonalizm polski i na
pomysł Piłsudskiego prowadzenia
prewencyjnej wojny z Hitlerem. Znaczna
część inteligencji niemieckiej i
żydowskiej w Niemczech uprawia ciągle
antypolonizm w polityce, prasie, sztuce,
filmach, kabaretach, literaturze
historycznej i pięknej, w satyrach,
karykaturach itd. W ogóle rozwija się tam
cały klimat antypolski i traktowania nas
jako niepełnoprawnych członków UE.
Najgorsze, że obecny rząd PO jakby godzi
się z tym wszystkim, rezygnując
z podmiotowości i godności Polski (prof.
J.R. Nowak, prof. R.H. Kozłowski, prof.
A. Nowak).
Polska po Okrągłym Stole została
w dużej mierze rozkradziona i rozbita nie
tylko przez różne układy agenturalne i
mafijne, lecz i przez antypolską ideologię
tak, że mimo wysiłków niektórych
ugrupowań nie wyzwoliliśmy się z tego
do końca. Obrazuje to dobrze Bronisław
Wildstein m.in. przez programy o aferze
FOZZ. Rząd PO jakoś nie chce z tymi
układami walczyć, a nawet przyjmuje do
siebie niektórych ludzi dawnych układów
i atakuje tych, którzy z tymi układami
walczyli: panów Kaczyńskich, Antoniego
Macierewicza, Zbigniewa Ziobrę, ludzi
z IPN i innych. W rezultacie nie mamy
Polski autentycznej i polskiej, lecz jakąś
tylko „podobną” i układową.
Rządy PO, a zresztą w pewnym stopniu
i PiS, nie protestowały i nie protestują
zbyt zdecydowanie przeciwko
szkalowaniu Polski, dawnej i obecnej,

przez Żydów, Niemców, Francuzów,
Hiszpanów, Anglosasów, Ukraińców,
Węgrów itd. (podnosi to ciągle prof. J.R.
Nowak). Chyba nie bardzo identyfikują
się z polskością. Wprawdzie dziś tacy
„neo-Polacy” operują terminami jak
Polska, naród, ojczyzna, Kościół itp., ale
przeważnie tylko przed wyborami i dla
własnej propagandy wśród „ludu”. A
MSZ wyraźnie źle traktuje organizacje
polonijne i poszczególnych Polonusów
wyróżniających się zmysłem polskości i
katolickości, jak np. konsula Jana
Kobylańskiego. Widocznie PO obawia
się, żeby jej nie zarzucali, że jest
narodowa i katolicka. Nie podejmuje się
też żadnych kroków prawnych przeciwko
naszym wewnętrznym paszkwilantom,
którzy kryją się za dziennikarzami lub
politykami zagranicznymi, jakoby to
tamci pisali i mówili od siebie. Podobnie
robiło KGB, które publikowało opłacane
przez siebie teksty, rzekomo zachodnie,
przeciwko „Solidarności” i Kościołowi
polskiemu.
Literatura i prasa obiektywnie piszące o
Polsce, zarówno w kraju (pisma katolickie
i patriotyczne), jak i za granicą, są
przemilczane lub nawet zagłuszane.
Odnosi się to i do kanonu lektur
szkolnych. Wstawia się pozycje autorów
skandalistów, prowokatorów w stosunku
do polskości i katolickości. To nie jest
przypadek, lecz próba zniszczenia
świadomości polskiej i poczucia polskiej
godności dzieci i młodzieży.
O braku poczucia więzi z Polską u
rządzących świadczy też długie,
dziesięcioletnie tworzenie Karty Polaka i
często nieludzkie warunki jej
przyznawania, szczególnie rodakom
okrutnie więzionym, wywożonym,
terroryzowanym za polskość i za
katolickość. Na przykład wymaga się,
żeby 90-letni starzec, wywieziony jako
małe dziecko do Kazachstanu, biegle
mówił po polsku, znał historię Polski,
nazwiska przywódców obecnych itp.
Zakłada się, że obecna Polska nie jest już
Matką Polaków, nawet tak okrutnie
cierpiących za Polskę.
TVP nie chce emitować filmów
patriotycznych i martyrologicznych (np.
Bogdana Poręby), a zwłaszcza
mówiących o mordowaniu Polaków przez
Rosjan, Ukraińców (na Wołyniu i na
obszarach płd.-wsch. dzisiejszej Polski)
oraz przez NKWD. Natomiast Polski
Instytut Sztuki Filmowej wspiera
finansowo film „Tajemnica Westerplatte”
opluwający wojsko polskie i bohaterów
polskich wojny 1939 roku. Zresztą taki
jest dziś styl w sztuce, rzekomo
postępowy, że nie widzi ona człowieka, a
jedynie funkcje fizjologiczne. W tym też
duchu np. Tomasz Lis powiedział
w ubiegłym roku: „Tu jest Polska”, o
Woodstocku, żeby się przeciwstawić XV
Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja
w Częstochowie.
Obawiam się, że brak zmysłu polskiego
i roztropności wystąpił u ludzi, którzy
głoszą całemu światu, że żołnierze polscy
świadomie i celowo zabili cywilów
w Nangar Khel w Afganistanie. Chodzi
chyba o zohydzenie Polski i wojska
polskiego spieszącego z pomocą innym
narodom w imię Polski. O braku poczucia
polskości u władzy, urzędników i
niektórych naszych biznesmenów
świadczy ochocze umożliwianie wykupu
polskiej ziemi, zasobów, działek, domów,
zamków, uzdrowisk, lasów, jezior itd.
przez Niemców, Holendrów, Francuzów,
Rosjan i innych, bo Polacy są biedni i
okradzeni. Ponadto rząd zamierza oddać
Niemcom kolej, transport kołowy, LOT,
cukrownie, gospodarowanie Bałtykiem i
energetykę itd., a wykupy już dokonane
trzyma się w tajemnicy przed szerszą
publicznością.
Nie jest też przypadkiem, że w teście
maturalnym z historii na poziomie
rozszerzonym w roku 2008 nie było nawet
wzmianki o żadnej wiktorii polskiej: pod
Grunwaldem, pod Wiedniem, nad
bolszewikami w roku 1920, a tylko była
mowa o niemieckich łodziach

podwodnych, o wypędzeniu z Polski arian
itp. Przypadek arian był podany w tym
celu, żeby napiętnować polską rzekomą
nietolerancję katolicką, dawną i obecną,
gdy tymczasem arian wypędzili
protestanci polscy, wśród których tamci
robili wielkie zamieszanie religijne, a
zresztą arianie zdradzili Królestwo
Polskie na rzecz Szwedów w czasie
potopu szwedzkiego.
Ogólnie też nasze media, idąc za
propagandą antypolską, także wewnątrz
kraju, ciągle biczują Polskę klasyczną i
P o l a k ó w n a k o r z y ś ć r ó żn y ch
drapieżników. Wszystko, co polskie,
przedstawia się jako złe, drugorzędne,
zasługujące na wyśmianie. Jeśli są coś
warci, to tylko polscy Żydzi lub skrajni
filosemici. Nawet marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz poparł z całą siłą atak
Żydów na Papieża Benedykta XVI za to,
że zdjął on ekskomunikę z lefebrystów,
z których jeden negował holokaust.
Tymczasem trzeba pamiętać, że
lefebryzm to wielki problem dla Kościoła,
gdyż lefebrystów jest już w na świecie
około dwóch milionów. I dla jednego
złego lefebrysty Kościół ma nie przyjąć
dwóch milionów? To płynie z niechęci do
Kościoła katolickiego i z chęci
przypodobania się Żydom.
Ministerstwo szkolnictwa z kolei chce
zniszczyć polską oświatę, kulturę i
świadomość przez wyjęcie szkolnictwa
spod opieki państwowej przez jego
decentralizację i poddanie w całości
różnym pomysłom i gustom samorządów
gminnych i powiatowych. Po pewnych
latach takiego szkolnictwa uczeń z jednej
okolicy nie będzie się mógł porozumieć z
uczniem z drugiej okolicy. W ogóle
niektóre ministerstwa są zakażone jakimś
wirusem burzącym polskość.
Takich i podobnych zjawisk jest dużo
więcej, nie sposób wszystkich wymienić.
Zresztą nie o wszystkich się też wie, są i
skrywane (zob. R.H. Kozłowski, A.
Nowak, Jaka Polska?, Kraków 2009, s. 83
nn.).
Uciekanie od Polski do „cioci” Unii
Wspominane nasze czynniki widzą
przyszłość Polski w rzuceniu się
w ramiona molocha liberalizmu, który
okazuje się coraz wyraźniej systemem
błędnym i złym, zaczyna przypominać
marksizm. Przyczynił się w dużej mierze
do ogromnego kryzysu światowego przez
chciwość banków i nieodpowiedzialną
swobodę działania. Poza tym sam
rzekomo wolny rynek stał się rajem dla
spekulantów bankowych. Okazuje się, że
jedne banki zjadają drugie. Cały system
bankowy świata jest chory i często
pr z es tępc z y, c zego n aj lep s zym
przykładem są oszukańcze i złodziejskie
wielkie piramidy bankowe Bernarda
Madoffa, Roberta Allena Stanforda i
innych. Do tego dołączają się stałe wrogie
spekulacje bankowe. Nie brak cyników,
którzy mówią, że spekulacje przestępcze
to są normalne gry bankowe. Ale czy da
się usprawiedliwić spekulacje bankowe
Zachodu na wschodzie Europy, jak rozbój
banku inwestycyjnego Goldman Sachs,
J.P. Morgan i innych banków: brytyjskich,
duńskich, skandynawskich, przyznających
się bezczelnie, że osłabiają naszą
złotówkę? Goldman Sachs wyznał 19
lutego br., że zarobił na spekulacji złotym
8 procent i na tym spokojnie poprzestał.
Podobnie kiedyś George Soros pogrążył
rubla, funta angielskiego i banki
południowoazjatyckie. Ma to być etyczna
współpraca i przyjaźń czy gra
towarzyska?
Ponadto wicepremier Waldemar Pawlak
powiedział wyraźnie, że polskie banki
sprzedane obcym okradają nas w ogóle, a
w czasie kryzysu szczególnie (TVP Info,
6.02.2009). Profesor J. Wyżyński pisze,
że w roku 2008 wytransferowano z Polski
ok. 80 mld zł, w tym połowę nielegalnie
(„Nasz Dziennik”, 4.02.2009). Poza tym
zachodzi obawa, że Polska płaci
potajemnie jakieś odszkodowania, i to w
czasie, gdy nasze zadłużenie zagraniczne
wzrosło w roku 2008 do ok. 570 mld
dolarów.
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Wprawdzie pieniądz dziś staje się
globalny, ale i globalny może stawać się
środkiem manipulacji i walki na śmierć i
życie niszczącym przede wszystkim kraje
słabsze i niemające swojej pełnej
podmiotowości, i system totalny musi
podlegać zasadom etycznym, czego
niestety liberalizm zagwarantować nie
może. I dlatego, niestety, na świecie
szerzą się niekiedy wielkie rozboje
walutowe, które powinny być
likwidowane przez jakieś wyższe
organizacje światowe. Bowiem obecnie
nierzadko banki rządzą państwami i
polityką międzynarodową.
W takiej sytuacji suwerenności Polski
może grozić również wejście do strefy
euro,
zwłaszcza
szybkie
i
nieprzygotowane. Niektórzy finansiści
powiadają, że to nie zagraża naszej
podmiotowości gospodarczej, lecz
przyjęcie euro ustabilizuje polską walutę i
będziemy bezpieczni, bo stowarzyszeni
z potęgami finansowymi. Ale
niewątpliwie będzie to następny krok ku
utracie suwerenności. I owe potęgi także
dotknął potężny kryzys finansowy i
gospodarczy tak, że i one stanęły na
krawędzi bankructwa. Mówi się dosyć
naiwnie, że ceny wcale nie pójdą w górę,
jak rzekomo na Słowacji. Tymczasem na
Słowacji ceny, zwłaszcza żywności,
poszły w górę prawie o połowę
(J. Szaniawski, „Nasz Dziennik”,
25.02.2009). Trzeba pamiętać, że jeśli UE
będzie stanowić jedno państwo, to o życiu
finansowym w Polsce będzie decydował
Europejski Bank Centralny, a więc
czynnik zewnętrzny w stosunku do
banków polskich i władz polskich. Przede
wszystkim Bruksela będzie określała
parytet złotówki i euro w momencie
przejścia. Bez samorządności
gospodarczej Polski też już nie będzie.
Słabe państwo bez określonej
osobowości jest łatwym łupem oszustw.
Ideologia unijna obiecywała nam wolną
gospodarkę, a faktycznie Polska znalazła
się na 82. miejscu w świecie pod tym
względem. Rząd polski długo oszukiwał
społeczeństwo, że u nas kryzysu nie ma i
nie będzie. Partie oszukują wyborców.
Banki oszukują firmy przez opcje
walutowe. Otwarte fundusze emerytalne
oszukują emerytów: 60-letnia
warszawianka otrzymała 23,65 zł
emerytury z OFE. Premier oszukał
Fundację „Lux Veritatis”. Bruksela
oszukuje rolników przez zły przelicznik
złotego na euro. Także ministerstwo
okłamało rolników w kwestii
zagospodarowania łąk bagnistych.
Ekonomiści, bankowcy i finansiści to
przeważnie cyniczni gracze (J.
Szaniawski).
Kłamstwa mnożą się na każdym kroku.
PO powiada, że nie chce prywatyzować
szpitali, ale tworzenie ze szpitali spółek
prawa handlowego doprowadziło już do
prywatyzacji całej masy szpitali, i to
wszystko wbrew ustawie. Mówi się, że
państwo nie pozbywa się troski o szpitale,
ale dopuszcza sytuację, że właściciel
prywatnego szpitala może go zamienić na
hotel. Ministerstwo Sprawiedliwości
opowiedziało się za dopuszczeniem
świeżej
krwi
do
zawodów
reglamentowanych, m.in. do korporacji
prawniczej, ale jednocześnie ułożyło takie
testy egzaminacyjne, żeby prawie nikt nie
zdał. Premier łaje prezydenta, że nie
podpisuje traktatu lizbońskiego, ale
prowadzi taką politykę, jakby ratyfikacja
była zakończona. Premier i rząd głoszą
bezpardonową walkę z korupcją, ale
jednocześnie angażują wielu niepewnych
ludzi z układów i atakują tych, którzy
najpierw korupcję zwalczali. Koalicja
głosi, jak wcześniej SLD i liberałowie, że
w związku z naszym wejściem do UE nie
grozi nam wcale napływ degeneracji
moralnej z Unii, a teraz faktycznie sprzyja
tym degeneracjom, i jeśli ją cokolwiek
powstrzymuje przed otwartym jej
popieraniem publicznie, to jedynie
taktyczny wzgląd na wyborców
katolickich.
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Coraz bardziej wyrzuca się Kościół
katolicki ze świadomości publicznej.
Wprawdzie nie ma jeszcze tak jak
w Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnio
wyrzuca się ze słowników szkolnych
słowa: Bóg, Kościół, Chrystus, modlitwa,
chrzest, Ewangelia, Matka Boża itd., ale
skrzętne przemilczanie Kościoła robi
swoje i idzie po myśli międzynarodowej
masonerii (S. Krajski). Z tematyki
religijnej, głównie katolickiej, pozostają
już niemal tylko skandale, ataki na
duchownych i na Papieża Benedykta XVI.
Przy tym szkalowanie Kościoła, a nawet
jawne bluźnierstwa z góry wygrywają w
sądach i urzędach w imię rzekomej
wolności słowa i sztuki. Tak jest już nie
tylko w metropoliach, ale i w terenie.
Instytucje złapały bakcyla poprawności
politycznej zwróconego i przeciw religii.
Oto kiedy np. Rejonowy Komitet
Obywateli Ziemi Biłgorajskiej, tak
strasznie zniszczonej przez Niemców za
jej polskość, wszczął sprawę kradzieży i
profanacji wizerunku Matki Bożej z
Dzieciątkiem Jezus i wyrwania tablicy
Radia Maryja, to wszystkie władze,
łącznie z sądem, nie uznały tego ani za
profanację, ani za przestępstwo i dały
poznać, że skarżący są "niedzisiejsi".
Byłoby to przestępstwo tylko wtedy,
gdyby znieważenie i kradzież dotyczyły
symboli żydowskich lub masońskich.
Ciągle daje się pełną możliwość
głoszenia u nas poglądów antypolskich i
antynarodowych. Oto 19 stycznia 2009
roku Marek Halter, Żyd polski, uratowany
przez Polaków, a mieszkający dziś we
Francji, miał na KUL wykład, w czasie
którego wygłosił tezę, że Mieszko I był
Żydem, bo tutejsi Słowianie byli tak tępi,
że nie można było żadnego z nich wybrać
na księcia. Przy okazji zarzucił też
wszystkim Polakom ostatnich czasów, że
nie obronili zbrojnie Żydów przed
obozami zagłady. Już nie ma Polski, kiedy
można tak sobie z niej kpić i pluć na nią.
Powie ktoś: dlaczego my się tak boimy
UE jako jednego superpaństwa, a więc
utraty suwerenności, przecież Niemcy,
Francja, Anglia i Italia też mają tworzyć
to jedno wspólne państwo, a nie mówią,
że stracą swoją niemieckość, francuskość
itd. Ale trzeba pamiętać, że one właśnie
formują Unię i mogą sobie pozwalać na
nieprzestrzeganie traktatu lizbońskiego,
co zresztą już w dużym stopniu się dzieje.
Niemcy budują sobie gazociąg bałtycki ze
szkodą dla innych członków Unii, Niemcy
też, jak zresztą i tamci, subsydiują sobie
swobodnie swoje upadające firmy, banki i
przemysł, choć nam jednocześnie nie
pozwalają ratować stoczni i ludzi przed
bezrobociem. Co to znaczy? Ano, że
państwa te są i pozostaną w pełni
suwerenne nawet po wejściu w życie
traktatu lizbońskiego. My zaś i reszta
państw unijnych utrzymamy się najwyżej
na poziomie dominiów Unii.
Jeszcze raz pytanie
Czy już Polski nie ma? Otóż ona jest, a
nawet rozwija się, ubogaca i pięknieje,
tyle że raczej nie w sferach władzy i
polityków, co raczej w samej substancji
społeczności: w ludzie, w terenie, na wsi,

w mieście, w parafii, w miejscowych
ośrodkach patriotycznych, w prasie i
pismach lokalnych, często diecezjalnych,
zakonnych i branżowych. Jest Polska
wspaniała w spotkaniach mądrych i
dobrych ludzi, w uroczystościach
patriotycznych i religijnych,
w pomysłowości i twórczości ludzkiej, a
przede wszystkich w sercach i
w sumieniu. Co z tego wynika? To, że tę
okupacyjną, liberalistyczną i antypolską
czapę trzeba zrzucić. Trzeba się w tym
celu organizować na dole. Trzeba nam
rządu, polityków i działaczy czystych,
godnych i otwartych na wszystko, także
na polskość i na religię.
Oczywiście nikt z nas nie żąda, żeby na
czele stali sami katolicy. Mogą być i
innowiercy, i ateiści, i ludzie różnych
orientacji społecznych i politycznych.
Może nawet ustrzegą nas oni przed jakimś
zasklepieniem, fanatyzmem czy
bezkrytycznością. Ale jedno jest istotne:
narodem katolickim nie mogą rządzić
sami niekatolicy, a nawet wrogowie
katolicyzmu i Polski właściwej. To samo
będzie się odnosiło i do wyborów do
europarlamentu. ❒
__________

Dolarowa bomba
Prof. Tomasz Gruszecki
Luźna polityka monetarna może dać
tylko jeden skutek – inflację. Ponieważ
dotyczy to dolara, czyli pieniądza
światowego, jego inflacja dotknie
finansowy rynek międzynarodowy.
Peter D. Schiff jest teraz jedną
z najbardziej znanych postaci
w amerykańskim świecie finansów.
Przewidział obecny kryzys i to wtedy, gdy
indeksy amerykańskiej giełdy pięły się
w górę jak szalone, wszyscy brali kredyty
i kupowali domy, a pośrednicy w imieniu
banków wciskali kredyty bezrobotnym,
mającym na koncie jedynie długi.
W efekcie 69 proc. Amerykanów miało
domy! Że wciskany bez opamiętania
kredyt był bez pokrycia? Cóż z tego:
wystarczyło – w myśl tej filozofii
działania – poczekać 2-3 lata, w tym
czasie spłacić hipotekę (na pytanie:
z czego? – nie szukano dociekliwych
odpowiedzi)… i sprzedać dom z zyskiem.
Póki co można było zwiększać dług na
kartach kredytowych (każdy Amerykanin
miał ich pełny portfel), a rosnące
zadłużenie szło na konto przyszłych
zysków. Ameryka żyła w błogim świecie
nieokiełzanej konsumpcji – na kredyt.
Rząd też się zadłużał, ale cały świat
kupował papiery skarbowe. Alan
Greenspan ciął stopy procentowe,
pieniądz był tani, sprzedaż rosła.
Zapowiadała się dla Stanów
Zjednoczonych kolejna wspaniała dekada.
Owszem, były spory, jak to przed
wyborami: Afganistan, problem czy
wystawienie choinki przed świętami nie
narusza praw obywatelskich ateistów i
czy już zaatakować Pakistan.
Chyba jesienią 2007 r. odbyła się przed
kamerami CNN debata o stanie
koniunktury w USA (można ją jeszcze
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dzisiaj obejrzeć na YouTube). Z jednej
strony kilku profesorów ekonomii –
wśród nich najbardziej elokwentny Arthur
Laffer (tak, ten od krzywej Laffera) –
z drugiej, jakby trochę prowincjonalny
inwestor Peter Schiff, autor kilku
artykułów przedstawiających obraz
gospodarki amerykańskiej w zgoła
odmiennym świetle. Schiff sypał
liczbami: wzrasta dług publiczny, stopa
procentowa jest praktycznie ujemna,
bilans handlu zagranicznego coraz gorszy,
a kraj systematycznie pozbawia się
przemysłu, eksportując go do Azji,
łącznie z miejscami pracy. Ameryka żyje
na kredyt, mamy tylko olbrzymi sektor
finansowy, który produkuje gigantyczną
ilość papierów i zyski, ale są to zyski
papierowe. To wszystko się kiedyś
zawali, Ameryka jest bankrutem –
kasandrycznie ostrzegał Schiff. Laffer go
wyśmiał, twierdząc, że Schiff myli dane i
w ogóle jest niekompetentny.
Argumentował, że przecież cały świat bije
się o to, żeby tylko zainwestować kapitał
w Stanach Zjednoczonych.
Dzisiaj Schiff został bez mała uznany za
wizjonera, ma znaną firmę inwestycyjną.
Napisał książkę „Cash Proof. How to
Profit from the Coming Economic
Collapse”, skierowaną do inwestorów,
w której przestrzega przed gigantycznym
kryzysem dolara i daje rady jak uniknąć
strat i osiągnąć duże zyski.
Książka jest omawiana na portalu
Money Morning; jeśli idzie o konkretne
rady dla inwestorów, to trzeba książkę
kupić (49 $), ale diagnoza Schiffa jest
w internecie darmo. Ponieważ jak na razie
diagnozy Schiffa się sprawdzają, może
warto zapoznać się z jego argumentacją.
Ciekawe jest zwłaszcza wytłumaczenie
dlaczego mimo pogłębiającego się
kryzysu w USA i coraz gorszych
perspektyw (ostatnio skorygowane dane
na IV kwartał 2008 r. wykazują już
spadek ponad 6 proc. PKB), dolar cieszy
się niesłabnącym powodzeniem
inwestorów na całym świecie. Skąd ten
pęd do wyprzedaży aktywów i ucieczka
w płynność?

Żydowski historyk:
„Istnieje wiele dowodów
na to, że Papież Jan
Paweł II był Żydem.”
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Ethical / Experienced

Przez ostatnie lata narastał olbrzymi
balon papierów wartościowych. Tylko
w latach 2005-2010 wartość wszystkich
światowych akcji, obligacji, CDS-ów i
innych finansowych aktywów urósł – wg
McKinsey Globar Institute – ze 118
bilionów do 200 bilionów dolarów.
Wzrost o 69 proc. w ciągu 5 lat! Ta
gigantyczna suma aktywów nie ma
oczywiście pokrycia, to tylko papiery i
zapisy na kontach (PKB światowy wynosi
ok. 40 bilionów dolarów).
Na razie tylko drobna część tej bańki
pękła. Ponieważ nie wiadomo, które
aktywa i w jakim stopniu są „puste”,
wobec powszechnego braku zaufania
inwestorów do siebie, obserwujemy
zjawisko ucieczki inwestorów od
wszystkich aktywów jakimi dysponują,
siłą rzeczy również od tych dobrych.
Inwestorzy uciekają w płynność, to
znaczy w pieniądz. A ponieważ nikt nie
trzyma dłużej gotówki, bo to nie przynosi
zysku, ucieka się w amerykańskie papiery
skarbowe.
Przy takim popycie na pieniądz jest go
ciągle za mało, dlatego też szef Fedu Ben

Bibula.com - Kościół na świecie
Yaakov Wise, żydowski historyk
mieszkający w Manchester twierdzi, że
papież Jan Paweł II miał pochodzenie
żydowskie. Yaakov Wise, badacz
żydowskiej historii i filozofii
zainteresował się pochodzeniem Karola
Wojtyły po przyglądnięciu się
fotografiom matki Karola Wojtyly, Emilii
Kaczorowskiej. Wise pokazał zdjęcia
matki Karola Wojtyly kilku osobom, nie
informując czyje jest to zdjęcie. „Wszyscy
[moi rozmówcy] powiedzieli, że [osoba
na zdjęciu] wygląda na Żydówkę. Wobec
tego rozpocząłem badania jej
pochodzenia.” - powiedział Yaakov Wise.
Wise twierdzi, że jakkolwiek ojciec
Karola Wojtyły był etnicznym Polakiem,
to matka mogła mieć pochodzenie
żydowskie. „Emilia Kaczorowka to po
angielsku Emily Katz, a Katz jest
popularnym nazwiskiem Żydów z Europy
Wschodniej” - uważa Wise.
Yaakov Wise przypomina również, że
ojciec Emilii - Feliks Kaczowski, był
przedsiębiorcą w Bielsku-Białej. Babcia
Emilii - ciągnie dalej Wise - nazywała się
Maria Anna Scholz, „to po angielsku
Schulze, co jest równie popularnym
nazwiskiem wśród Żydów, tak samo jak
Rybicka, bądź ‘Ryback’, jak nazywała się
prababcia Karola Wojtyły, Zuzanna”.
Wszystkie te nazwiska i ich odpowiedniki
znajdują się na cmentarzu żydowskim
w Bielsku-Bialej - dodaje Yaakov Wise.
„Pochodzenie Papieża [Jana Pawła II]
było badane przez amerykańskich
historyków” - mówi Wise – „Ale nikt nie
badał korzeni rodzinnych poprzez
pryzmat społeczności żydowskiej, a ja
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Żydowska organizacja:
Polacy w czołówce
antysemitów!
Magda Hartman
Tak wynika z ogłoszonego w środę
raportu żydowskiej Ligi Przeciw
Zniesławieniu (ADL). Ta założona w roku
1913 potężna organizacja walcząca
z antysemityzmem (i wszędzie go
widząca) uważa, że żydożerczość krzewi
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Czy ekologia może być
prawicowa? (1)
Truizmem jest stwierdzenie, że
środowisko jest jedno, wspólne, dla
wszystkich mieszkańców Ziemi. Jak
mówił Mostafa K. Tolba, pierwszy
przewodniczący programu Ochrony
Środowiska ONZ (UNEP),: „środowiska
nie odziedziczyliśmy po przodkach, a
pożyczyliśmy od naszych dzieci”, dlatego
mamy obowiązek tak je użytkować i
przekształcać, by mogło służyć po nas
jeszcze wielu następnym pokoleniom.
Międzynarodowa społeczność już
dawno przekonała się, że problemy
ekologiczne należy rozpatrywać w skali
globalnej, nie zważając na podziały
geograficzne i polityczne. Natomiast
rozwiązania konkretnych problemów
trzeba szukać w miejscu zamieszkania,
mobilizując lokalne społeczności zgodnie
z hasłem: „myśl globalnie-działaj
lokalnie”.
Tak więc, tytuł artykułu może być
odczytany jako przewrotne pytanie
retoryczne. Przecież środowisko mamy
jedno i wszyscy w równym stopniu
ponosimy za nie odpowiedzialność.
Jednak to, w jaki sposób z tego zadania
się wywiązujemy, niewątpliwie zależy
także od politycznych przekonań.
Nie wiem, czy ci wszyscy, którzy tak
zdecydowanie określą, postawione
w tytule pytanie, jako bezsensowne,
równie szybko potrafią np. określić samo
słowo „ekologia”. Cóż to takiego jest
ekologia? Tadeusz Burger, publicysta
ekologiczny, w swych „Uwagach o
świadomości ekologicznej”, określa ją,
jako znajomość procesów zachodzących
w ekosferze i poszczególnych
ekosystemach, jako umiejętności
przewidywania ekologicznych skutków
podejmowanych działań, wiedzy o
zanieczyszczeniach, zagrożeniach i
możliwościach przeciwdziałania im.”
Oczywiście, nie jest w tej chwili ważna
sama definicja, istotne jest natomiast,
w jaki sposób i czy w ogóle człowiek
odnajduje swoje miejsce w środowisku
naturalnym. Jak rozumie to środowisko i
czy potrafi z niego właściwie korzystać i
kształtować je?
I nie ma tu żadnych przypadkowości,
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nie są tu najważniejsze uczone wywody,
tworzone prawo danego kraju, czy też
konwencje międzynarodowe. Jedno jest
tylko prawo regulujące wzajemne relacje
między człowiekiem, a środowiskiem
naturalnym, prawo, od którego wywodzić
powinno się wszystko, prawo, zapisane
w biblijnej Księdze Rodzaju. Warto je
przypomnieć:
„A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym, nad bydłem,
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi. Po czym ich
błogosławił, mówiąc: Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną”.
Tak więc, to oczywista dyrektywa,
jednocześnie zobowiązująca nas do zdania
sprawozdania z nadzorczego korzystania
ze środowiska, z czym, oczywiście, nie
można dyskutować.
Jednocześnie, inny werset Księgi Rodzaju
mówi:
„Pan Bóg wziął, zatem człowieka i
umieścił go w ogrodzie Eden, aby
uprawiał go i doglądał”.
I to jest również dyrektywa, wcale nie
będąca w sprzeczności z poprzednią.
Oczywiste, bowiem jest, że to człowiek
jest panem całej ziemi, całej przyrody, ale
również został on zobowiązany do troski
o nią, do dbania o Ziemię. Jest panem i
władcą, ale jednocześnie dobrym
gospodarzem, takim ogrodnikiem samego
Boga, jak pisał ks. Grzesica. Jest
współpracownikiem Boga. Czyż więc, jest
tu jakaś sprzeczność? Czy w ogóle można
mówić o sprzeczności w tym, co objawia

nam Biblia? Oto tak właśnie został
umocowany człowiek, który nie może być
odseparowany od środowiska, bowiem
jest w nią wkomponowany. Tworzą
jedność, żyją w symbiozie. Człowiek,
stworzony na obraz i podobieństwo Boże,
co podkreśla jego świętość i jego
nadrzędność, otrzymał od swego Stwórcy
ziemię, aby działał mądrze, wykazując
umiarkowanie w swej działalności
biologicznej i technicznej. Ot i wszystko.
Cała mądrość, która została człowiekowi
zadana. Z tego zadania także będzie
człowiek rozliczony, a jeśli tylko chwilę
się zastanowimy, to już, zupełnie
nieświadomie, się rozliczamy.
Jak więc dziś wygląda ta nasza
symbioza, jak korzystamy z tego
ogromnego daru, jaki otrzymaliśmy?
Jan Paweł II tak mówił: Człowiek końca
XX wieku, opanowany pragnieniem
posiadania i używania, bardziej aniżeli
bycia i wzrastania, używa w nadmiarze i
w sposób nieuporządkowany zasoby
ziemi, narażając przez to własne
życie.....Człowiek, który odkrywa swą
zdolność przekształcania i w pewnym
sensie, stwarzania świata własną pracą,
zapomina, że zawsze dzieje się to
w oparciu o pierwszy dar otrzymany od
Boga na początku, w postaci rzeczy
przezeń stworzonych. Człowiek mniema,
że samowolnie może rozporządzać
ziemią, bezwzględnie podporządkowując
ją własnej woli, tak, jakby nie miała ona
własnego kształtu i wcześniejszego,
wyznaczonego jej przez Boga,
przeznaczenia, które człowiek, owszem,
może rozwijać, lecz któremu nie można
się sprzeniewierzać.
Jakież to proste. Oczywiście, nie
możemy, bo nawet nie jesteśmy w stanie,
sprzeciwić się przeznaczeniu, lecz
możemy je rozwijać. Nie możemy
zajmować miejsca Boga, co w końcu
powoduje bunt natury, tyranizowanej
przez człowieka, a nie przez niego
rządzonej. Powstałe tym sposobem
szkody, rany zadane ziemi, są
niejednokrotnie nieodwracalne i w efekcie
obracają się przeciwko człowiekowi.
Jan Paweł II tak określa ten stan:
„Najgłębszą i najpoważniejszą implikacją
moralną kwestii ekologicznej, jest brak
szacunku dla życia, który charakteryzuje
wiele zachowań sprzecznych z zasadami
ochrony środowiska. Zdarza się często, że
potrzeby produkcji przeważają nad
godnością pracownika, a interesy
ekonomiczne biorą górę nad dobrem
jednostek, czy nawet całych społeczności.
W takich wypadkach, zanieczyszczenia,
czy zniszczenia powodowane
w środowisku, są skutkiem ograniczonego
i wynaturzonego światopoglądu, który
wiąże się czasem z prawdziwą pogardą dla
człowieka.”
W encyklice „Sollicitudo rei socialis”, Jan
Paweł II przedstawił trzy zasady określające
stosunek człowieka do przyrody:
1. Pierwsza zasada nienaruszalności natury i
struktury świata – oznacza, że nie wolno
używać w sposób dowolny składników
świata – minerałów roślin i zwierząt. Cele
gospodarcze należy podporządkować
naturze tych składników i ich wzajemnym
powiązaniom,
2. Druga zasada to zasada ochrony życia,
zdrowia i środowiska naturalnego,
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Lekcja prezesa
Cato Institute
dla prezydenta Polski
Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com
Chodzi o ważną lekcję udzieloną przez
Teda Galena Carpentera, prezesa
prestiżowego
Cato
Institute
w Waszyngtonie, szefa wydziału obrony i
polityki zagranicznej oraz autora ośmiu
książek dotyczących stosunków
międzynarodowych, prezydentowi Polski,
Lechowi Kaczyńskiemu. Prezydent
Kaczyński wystąpił przed kamerami
telewizji TVN24, wyrażając swoje
głębokie rozczarowanie z powodu upadku
projektu budowy wyrzutni rakiet
amerykańskich typu „Tarcza” w Polsce.
Stanowisko profesora Carpentera w tej
sprawie można znaleźć w artykule pod
tytułem The Limits of Deterrence
(Granice odstraszania) z 3 września 2008
roku.
Tłem obecnej sytuacji międzynarodowej
jest gwarantowane obopólne zniszczenie
nuklearne Rosji i USA na wypadek
konfliktu między tymi państwami. Biorąc
to pod uwagę, profesor Carpenter pisze,
że gwarancje bezpieczeństwa, obiecywane
przez USA 50 państwom, są dokładnie
tyle warte, co czeki bez pokrycia.
Przypomina to gwarancje dane Polsce
w 1939 roku przez Brytyjczyków i
Francuzów, które nie spowodowały
włączenia się tych państw w akcje
przeciwko agresorowi niemieckiemu,
który napadł na sojuszniczą Polskę.
Fakt, że USA mają bez porównania
większą gospodarkę niż Rosja, traci
znaczenie wobec równowagi siły
niszczącej ich arsenałów. Poza tym ważną
sprawą jest nierówny ciężar gatunkowy
sprawy „Tarczy” dla USA i Rosji. Dla
Stanów Zjednoczonych posiadanie rakiet
w Polsce, o kilka minut lotu pocisku od
Moskwy, jest atrakcyjnym manewrem
strategicznym, z użyciem polskiego
pionka, który można poświęcić w razie
grożących mu rosyjskich bomb
nuklearnych.
Natomiast dla Rosji szachowanie przez
USA rakietami ustawionymi blisko
rosyjskich ośrodków dowodzenia i
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kontroli jest czymś bez porównania
bardziej nie do zaakceptowania, niż było
dla USA stawianie sowieckich wyrzutni
rakiet na Kubie w 1962 roku, gdzie
odległość ich od Waszyngtonu była dwa
razy większa, niż planowanych wyrzutni
„Tarczy” w Polsce od Moskwy.
Obecną sytuację opisał Ryan Lucas
z Associated Press, 8 marca 2009 roku,
w artykule pod tytułem Polish President:
Missile defense should go ahead; Polish
President: US decision against missile
defense would be unfriendly gesture.
(Prezydent Polski twierdzi: należy
budować w Polsce wyrzutnie rakiet
Tarczy; Polski prezydent twierdzi, że
decyzja USA przeciwko budowie
wyrzutni rakiet Tarczy byłaby
nieprzyjaznym gestem). Tego rodzaju
w yp o w i e d z i p r e z yd en t a P o ls k i
kompromitują go w oczach wszystkich
ludzi, rozumiejących obecną grę
strategiczną między USA i Rosją.
Prezydent Obama napisał ostatnio do
prezydenta Rosji, Dymitra Miedwiediewa,
że w zamian za rosyjską pomoc
w ograniczaniu programu nuklearnego
Iranu, gotów jest zrezygnować z budowy
wyrzutni rakiet „Tarcza” w Polsce. Nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby
Rosjanie zbombardowali Polskę bombami
nuklearnymi z powodu potencjalnego
zagrożenia Moskwy nuklearnymi
pociskami „Tarczy”, Waszyngton
w żadnym razie nie użyłby bomb
nuklearnych przeciwko Rosji, ponieważ
chodzi mu głównie o uniknięcie
rosyjskiego ataku nuklearnego na teren
USA. Natomiast prezydent Polski
całkowicie niepotrzebnie naraża swój
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kraj, przy okazji zamrażając kontrakty na
dostawy polskiej żywności do Rosji,
z korzyścią dla innych członków NATO i
UE.
Równowaga terroru nuklearnego
arsenałów USA i Rosji idzie w parze
z tym, jakie znaczenie ma dana sprawa dla
każdej z superpotęg nuklearnych.
Zachodnia Europa w czasie „zimnej
wojny” miała bez porównania większe
strategiczne znaczenie dla USA niż dla
Sowietów i dlatego wówczas USA były
gotowe obrócić Polskę w strefę zatrutą
radioaktywnie za pomocą bombardowania
nuklearnego, w celu zablokowania
dostępu z ZSRR do Europy Zachodniej.
W latach 70. XX wieku bronił Polski
p u łk o w n i k R y s z a r d K u k l i ń s k i ,
uniemożliwiając
Sowietom
przygotowanie niespodziewanego ataku
na Zachód, przez przekazanie CIA
kilkudziesięciu tysięcy dokumentów
sztabu Paktu Warszawskiego.
Pamiętamy, jak zaciekły syjonista
Winston Churchill zdradził Polskę
w Teheranie w 1943 roku, a w roku 1944
powiedział Stalinowi, że losy Polski i
Polaków mało go obchodzą. Chodziło mu
tylko o zachowanie pozorów, o to, by
wybory w Polsce znajdującej się pod
sowiecką okupacją nie były
skandalicznym fałszerstwem, potępionym
przez opinię światową i eksponującym
zdradę polskiego sojusznika przez jej
brytyjskiego sprzymierzeńca.
Obecnie zarówno państwa bałtyckie, jak
i Polska, niby zabezpieczone gwarancjami
NATO, faktycznie łudzą się, zdaniem
profesora Carpentera, ponieważ
gwarancje te są blefem, a nie odbiciem
faktycznego znaczenia owych państw dla
USA. Są prawdziwymi „czekami bez
pokrycia”, kompromitującymi polityków,
którzy albo naiwnie wierzą w te
gwarancje, albo perfidnie wysługują się
obcym interesom kosztem własnej
ojczyzny.
Niestety, prezydent Kaczyński jest
„recydywistą”, ponieważ wcześniej, jako
ówczesny minister sprawiedliwości i
prokurator generalny, podpisał rozkaz
przerwania ekshumacji w Jedwabnem,
kiedy chodziło o ustalenie, ile osób
zostało tam zamordowanych i w jaki
sposób ludzie ci stracili życie. Oszuści
z żydowskiego ruchu roszczeniowego,
posługując się oszukańczą książką J. T.
Grossa Sąsiedzi, sugerowali, że zwłoki
tych Żydów, którzy nieśli rozbity pomnik
Choć od dnia kiedy widziano Jezusa
niosącego krzyż minęło ponad 2 tysiące
lat to można odnieść wrażenie, że
niewiele się zmieniło od tamtych czasów
gdy chodzi o trasę Drogi Krzyżowej.
Uliczki są tak samo wąskie i zatłoczone,
krzyki sklepikarzy zachwalających swoje
towary, przepychające się dzieci, nie
sprzyjają skupieniu podczas odprawiania
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Do tego
trzeba jeszcze dodać wrzask z głośnika
wieży pobliskiego meczetu. Poza tym
dodać trzeba stałe napięcie uwagi
w potencjalnych rabusiów czatujących na
portfele pielgrzymów. Wszystko razem
wzięte nie sprzyja pobożnemu
odprawianiu Drogi Krzyżowej.
Stacje Drogi Krzyżowej rozpoczyna się
od Litostrotas. Stacja IX:”trzeci upadek
Jezusa pod Krzyżem”, jest ostatnią stacją
przed wejściem do Bazyliki Grobu.
Tuż po wejściu do Bazyliki natrafiamy
na „kamień namaszczenia”. Jest to płyta

O zmarłych źle,
albo jeszcze gorzej
Remigiusz Włast-Matuszak
Bez specjalnych emocji medialnych
przeszedł i zmarł, z powodu braku
zainteresowania, fakt spłacenia (prawie)
przez polskie społeczeństwo długów
zaciągniętych przez PZPR – „ekipę
gierkowską”.
Prawdę mówiąc, to co „autorytety
medialne” typu Jakub Wojewódzki, czy
Maciej Figurski mogą wiedzieć o długach
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Nowe „partnerstwo”
USA z Rosją
Iwo Cyprian Pogonowski
WWW.pogonowski.com
Nowe „partnerstwo” USA z Rosją jest
dyskutowane przez komentatorów
krytycznych wobec dotychczasowej
dominacji lobby Izraela nad polityką
zagraniczną i ekonomią Ameryki. Na
przykład 17 marca, 2009, Harvard
University Center for Science and
International Affairs wydało nowe
sprawozdanie i rekomendacje w tej
sprawie według Intern Press Service.
Chodzi o pokonywanie trudności
zbliżenia Waszyngtonu z Moskwą dla
dobra USA w takich sprawach, jak nie
rozpowszechniania broni nuklearnych,
energetykę i zwalczanie terroryzmu.
Eksperci z obydwu partii politycznych
doświadczeni w stosunkach USA z Rosją
nawołują żeby zaprzestać starań o
włączenie do NATO Ukrainy i Gruzji
oraz usunąć istniejące ograniczenia
w handlu z Rosją oraz włączyć Rosję do
Organizacji Światowego Handlu (World
Trade Organization) (WTO).
Przyjazne podejście do Rosji zmniejszy
tempo obecnego rozwoju wypadków
grożących konfliktem. Powyższe
sprawozdanie
przedstawiono
prezydentowi Miedwiediewowi
w Moskwie w ubiegłym tygodniu, w celu
stopniowej poprawy stosunków i
pokonywania trudności we współpracy na
terenie Afganistanu oraz w sprawie złych
stosunków USA z Iranem.
Złe stosunki USA z Iranem mają
miejsce z powodu agresywnej polityki
izraelskiej pod hasłem, że niby „Iran
zagraża istnieniu Izraela” a
w rzeczywistości chodzi o obronę
monopolu nuklearnego Izraela na Bliskim
Wschodzie w postaci kilkuset bomb
nuklearnych, którymi Żydzi szantażują
Arabów, zwłaszcza w budowie
nielegalnych osiedli na ziemiach
Palestyńczyków.
Żydzi gruzińscy, obywatele Izraela
działający w rządzie w Tyflisie i
skoordynowani z Izraelem, zorganizowali
napad na Osetię i przygotowywali
lotniska w Gruzji, jako bazy lotnicze dla
ataku lotnictwa izraelskiego na Iran, za
pomocą przelotu nad wodami Morza
Kaspijskiego. W rezultacie doszło do
konfliktu USA popierającego Gruzję
przeciwko Rosji popierającej Osetię i
Abhazję obydwie jako niepodległe
państwa tak, jak wcześniej USA i NATO
stworzyły niepodległe państwo z Kosowa,
historycznej prowincji Serbii.
W ubiegłym miesiącu w Monachium,
wiceprezydent Biden ogłosił, że USA
absolutnie nie będzie budować wyrzutni
rakiet z nuklearnymi głowicami na terenie

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji

Dwa tygodnie temu, dokładnie 19 marca
2009, zebrało się w Rudzie Śląskiej XXX
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast
Polskich. Do Związku tego należy ponad
300 miast , a jego prezesem jest dr
Ryszard Grobelny, Prezydent
Miasta
Poznania. Zjazd zaszczycili swoją
obecnością różni oficjele rządowoparlamentarni, z wicepremierem
Grzegorzem Schetyną, liczni dziennikarze
z mikrofonami i kamerami telewizyjnymi.
Powodem, który mnie skłania do pisania o
tym wydarzeniu jest fakt, że
Zgromadzenie podjęło uchwałę, w której
domaga się wprowadzenia zasady
jednomandatowych okręgów wyborczych
(JOW) w wyborach parlamentarnych i
otwarcia poważnej i szerokiej debaty
konstytucyjnej, która umożliwiłaby
zasadniczą reformę Konstytucji RP i
ordynacji wyborczej. W tekście swojego
Stanowiska (zob. stanowisko ZMP na
www.jow.pl) Zgromadzenie poparło
niedawny apel trzech byłych prezesów
Trybunału Konstytucyjnego o pilną
zmianę Konstytucji, albowiem obecna
Ustawa Zasadnicza ma poważne wady,
których wynikiem jest paraliż państwa.
Drugim powodem, dla którego uważam,
że o tym wydarzeniu należy przypomnieć
jest fakt, że nikt z tych wspaniałych
dziennikarzy prasowo-radiowotelewizyjnych nie zaszczycił podjęcia tej
uchwały jakimkolwiek - złym czy dobrym
– słowem! Ot, po prostu: ok. 200
burmistrzów i prezydentów miast,
praktycznie jednogłośnie, domaga się
reformy systemu wyborczego do Sejmu!
Kim są ci burmistrzowie i prezydenci?
Czy to jacyś samozwańcy, jakieś
towarzystwo nawiedzonych ciotek? Nie,
to wszystko są gospodarze polskich miast,
od największych do najmniejszych, którzy
tymi gospodarzami zostali nie
z czyjegokolwiek mianowania, ale
w wyborach powszechnych, wybrani
w sposób najbardziej demokratyczny
z demokratycznych! I w jakiej sprawie
podejmują uchwałę ci prezydenci i
burmistrzowie? Czy chodzi im o jakąś
sprawę lokalną, o nową kładkę w Rudzie
Śląskiej, o premię dla prezydenta
Andrzeja Stani – Patrona Honorowego
Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW?
Nie, oni wypowiadają się w sprawie dla
Polski fundamentalnej, w sprawie, o
której uczą światowi politolodzy i
konstytucjonaliści, że jest najważniejszym
rozstrzygnięciem w demokratycznym
ustroju: w sprawie procedury wyborczej
do ciała, które ustanawia prawo!
Oto jest Rzeczpospolita Polska, piąty co
do wielkości kraj Unii Europejskiej,
którego władze chlubią się swoim
wzorcowym stosunkiem do demokracji i
mienią się liderem krajów wyzwolonych
spod jarzma komunizmu. Prezydent tego
kraju aktualnie jest w Afganistanie, gdzie
polskie wojsko zaprowadza – u boku
sojuszników naturalnie - demokrację. Nie
dawno widzieliśmy go w Gruzji, nie
dawno w Iranie, jeszcze wcześniej na
Ukrainie. Wszędzie tam, łącznie albo
rozłączenie z premierem rządu, uczyli
tamte kraje na czym polega demokracja i
pomagali przy jej wprowadzaniu i
doskonaleniu. I w tym samym,
wzorcowym, demokratycznym kraju, nie
jest możliwa debata obywatelska nad
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ordynacją wyborczą do parlamentu i nad
kształtem konstytucji. Nie jest możliwa
nie tylko wtedy, gdy tej debaty domagają
się jacyś pojedynczy obywatele bez
znaczenia, ale także gdy domagają się
stowarzyszenia, związki zawodowe,
środowiska naukowe i twórcze,
przedsiębiorcy, a nawet wybrani
w wyborach powszechnych wójtowie,

Prof. Przystawa do str. 24
Prof. Przystawa ze str. 17
burmistrzowie i prezydenci miast! Nie jest
możliwa debata obywatelska, ani nie jest
możliwa relacja dziennikarska z obrad
poważnych gremiów, jakie się jej
domagają!
Jaki ustrój panuje w tym europejskim
kraju? Czy można nazwać wolnością
słowa sytuację, gdy zablokowana
medialnie jest debata o najważniejszych
sprawach ustrojowych?
Czy można
mówić o wolnych i demokratycznych
wyborach w kraju, w którym obywatele są
pozbawieni biernego prawa wyborczego,
a cały ich udział w wyborach
najważniejszej władzy państwowej, jaką
jest Izba Ustawodawcza, sprowadza się do
głosowania? Czy można nazwać
demokracją ustrój, gdzie przywilej
decydowania o tym, kto może
kandydować jest zarezerwowany dla
wąskiej grupy partyjnych notabli?
Tzw. demokratyczny świat zachodni
przyjął Polskę w ramiona Unii
Europejskiej i chwali nasze
demokratyczne władze. Przyjeżdżają tu
kolejni
prezydenci
Stanów
Zjednoczonych,
premierzy
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii, prezydenci Francji. W ich
krajach wybory przeprowadza się
zupełnie inaczej, tam obywatele nie mogą
narzekać na brak biernego prawa
wyborczego, wybory tam nie sprowadzają
się do rytuału głosowania w ogłoszonym
dniu. Nie słyszeliśmy jednak, żeby któryś
z nich dostrzegał w naszej demokracji
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jakieś niedostatki. Nie działa za Odrą
żadna radiostacja, w której demokracja
polska byłaby krytykowana, nie ma
niczego na wzór „budowania demokracji
za granicą”, jak to robi polski rząd
w odniesieniu do naszego sąsiada za
Bugiem. Albowiem, powiadają,
demokracja nie pozwala im wtrącać się do
naszych suwerennych wewnętrznych
spraw. Mogą się wtrącać do koloru
chodników, do kształtu i koloru skrzynek
na listy, do czapek, jakie mogą nosić
strażnicy miejscy, do tysiąca innych
spraw. Do tego wszystkiego mogą się
wtrącać. Ale w żadnym wypadku do
najważniejszych rozstrzygnięć
ustrojowych: od tego im wara!
Od 16 lat krąży po Polsce ruch
obywatelski, który domaga się zmiany.
Od 16 lat jeżdżę z jednego końca kraju
w drugi z odczytami, prelekcjami.
Łącznie i rozłącznie ze mną jeżdżą inni,
którzy, jak ja, domagają się prawa głosu
w najważniejszych sprawach
obywatelskich. I przychodzą do mnie listy
i mówią do mnie: daj sobie spokój! To nie
ma sensu. ONI NIGDY SIĘ NIE
ZGODZĄ! Nigdy, nigdy, nigdy! Żebyś
nie wiem ile tekstów powiesił
w Internecie, żebyś nie wiem ile broszur
wydał własnym sumptem, żebyś nie wiem
ile wykładów wygłosił, żebyś nie wiem
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organizacjach
Konsekwencje wyborów
prezydenckich dla
emigrantow w USA.
Krzysztof Kerosky
Tłumaczenie: Magdalena Zimka
Zdecydowane zwycięstwo partii
demokratycznej w Senacie oraz Baracka
Obamy w listopadowych wyborach
prezydenckich może oznaczać dobre
wieści dla emigracji w Stanach
Zjednoczonych. Niestety, emigranci bedą
zmuszeni poczekać na konkretne reformy,
gdyż nie stanowią one priorytetu dla rządu
nowego prezydenta.
Prezydent Barack Obama stanowczo
popierał reformę emigracyjną podczas
swojej kampanii prezydenckiej. Na
stronie www.change.gov. Obama
deklaruje swoje poparcie dla systemu,
który pozwoli nielegalnie przebywającym
w USA emigrantom na naukę jezyka
angielskiego, płacenie podatków oraz
możliwość uzyskania obywatelstwa.
Jednocześnie należy pamiętać, że
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