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Problem stosunków z Unia Europejska staje sie coraz bardziej kluczowy dla przyszlosci
Polski. Stad tak wazne jest spogladanie na nie w sposób obiektywny i rzeczowy, bez
propagandowych upiekszen, którymi "czestuje" nas przewazajaca wiekszosc mediów.
Ostatnie propozycje UE w sprawie bezposrednich doplat dla rolników wyraznie pokazaly, jak
unia chce realizowac swoje interesy wobec krajów kandydujacych. Jest to prawdziwie
alarmowy sygnal dla Polaków, aby wreszcie przestali zyc iluzjami na temat rzekomego
unijnego eldorado. A takze, aby zaczeli postrzegac stosunki z Unia wedlug jedynego
uzasadnionego kryterium - rachunku zysków i strat. Tak jak to juz dawno robia Czesi,
Wegrzy i Slowacy.
Aby ulatwic przyszle dyskusje wokól jakze trudnych dylematów dotyczacych stosunków
polski i UE, proponuje uwazne przeanalizowanie postawionych przeze mnie 21 pytan pod
adresem bezkrytycznych euroentuzjastów. Daje w tym kontekscie równiez 21 moich
odpowiedzi z nadzieja, ze moga one sie przysluzyc do sprowokowania dalszych dyskusji na
ten temat. I to zarówno na lamach "Naszego Dziennika", jak i na róznych innych forach
dyskusji wokól UE.
Stawiajac te pytania i odpowiedzi, nie ukrywam swego zaniepokojenia dotychczasowym
stanem naszych negocjacji z UE. Obawiam sie bowiem, ze w tym kontekscie az nadto
prawdziwe jest stwierdzenie Jerzego Kropiwnickiego, b. ministra rzadu Buzka. Juz pare lat
temu w jednym z wywiadów na temat stosunków Polski z Unia Europejska powiedzial:
"Znalezlismy sie w takiej sytuacji jak latwowierna dziewczyna w przedwojennych
romansach, która, dajac przed slubem to, co powinna dac po slubie, stracila zainteresowanie
partnera".
Prezentowane w moim tekscie dane faktograficzne swiadomie oparlem w glównej mierze na
informacjach podawanych w ksiazkach polskich autorów prounijnych, w tekstach zachodnich
ekonomistów, publikacjach "Gazety Wyborczej". "Rzeczpospolitej" czy "Trybuny". Utrudni
to próby podwazania wynikajacych z nich szokujacych wniosków poprzez dezawuowanie ich
jako rzekomo tendencyjnych uogólnien prawicowych eurosceptyków. Warto w publicznych
debatach przytoczyc prounijnym panegirystom bardzo niewygodne dla nich dane,
zamieszczane w najblizszych im ideowo mediach.
1. Czy prawda jest, ze w ciagu kilkunastu lat po 1989 roku biedna Polska faktycznie
,,obdarowala" kraje Unii Europejskiej jednostronnymi korzysciami w sferze gospodarczej?
Zrobilismy to na wiele sposobów. Przede wszystkim poprzez oszukancza ,,prywatyzacje" ze
szkoda dla Polski, tj. sprzedaz za bezcen zagranicznym biznesmenom jakze wielu cennych
polskich przedsiebiorstw. Nie sluchano ostrzezen wybitnych zagranicznych ekonomistów,
wypowiadanych juz na poczatku tego tak fatalnego procederu. Przypomne, ze jeden z
najwybitniejszych ekonomistów amerykanskich John Kenneth Galbraith juz w 1991 r.
ostrzegal na ramach wroclawskiej ,,Odry''(nr 2 z 1991 r.) przeciw wyprzedazy przemyslu w
rece zagraniczne mówiac: ,,Jestem za inwestycjami zagranicznymi. Ale niedawno spotkalem
kogos, kto wlasnie wrócil z Polski i kto ma nadzieje, ze w ciagu 4-5 lat znaczna czesc

przemyslu polskiego zostanie przejeta przez Niemców i Amerykanów. Uwazam to za
nadzwyczaj glupie. Polski przemysl musi byc wlasnoscia Polaków i byc zarzadzany przez
Polaków". Galbraith krytycznie równiez ocenial naiwna wiare w Polsce w róznych, masowo
odwiedzajacych nasz kraj, doradców z Zachodu, twierdzac, ze ,,tacy doradcy potrafiliby
doprowadzic do bankructwa nawet Stany Zjednoczone".
Podobne ostrzezenia przed wyprzedaza przedsiebiorstw polskich w rece zagraniczne
wypowiadal laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Milton Friedman w
wywiadzie dla miesiecznika ,,Res Publica" (nr 10 z 1990 r.) Friedman powiedzial tam m.in.: ,,
Kolejna sprawa dotyczy wysuwanych czesto sugestii, aby sprzedac przedsiebiorstwa
cudzoziemcom. Poniewaz nie wydaje sie, by rzad polski sprzedac mógl Polakom Stocznie
Gdanska, huty i inne wielkie przedsiebiorstwa po realnych cenach, ludzie powiadaja, zeby
sprzedac je cudzoziemcom. Uwazam, ze bylby to blad. Po pierwsze, moglibyscie je sprzedac
po bardzo niskich cenach, niemal za nic. Kto by na tym skorzystal? Glównie cudzoziemcy,
nie Polacy. Po drugie, sytuacja, w której duza czesc podstawowych srodków produkcji
danego kraju znajduje sie w rekach cudzoziemców, jest na dluzsza mete politycznie nie do
zaakceptowania.
Pamietajcie jedno: cudzoziemcy nie beda inwestowac w Polsce po to, by pomóc Polsce, lecz
po to, by pomóc sobie. Cudzoziemcy powinni miec pelna swobode inwestowania w Polsce,
ale wtedy, gdy bedzie to w interesie Polski (...)".
Juz w 1992 roku dyrektor PWN Adam Bromberg, emigrant z 1968 r., od dziesiecioleci
przebywajacy na Zachodzie, ostrzegal: ,,Anismy sie nie spostrzegli i którys tam rok z kolei
POMAGAMY Zachodowi".
Nader wymowne w tym kontekscie byly oceny wypowiadane ku zaskoczeniu publicysty z
"Gazety Wyborczej" (nr 4 z 4 stycznia 2000 r.) przez udzielajacego mu wywiadu Macieja
Olexa-Szczytowskiego wchodzacego w sklad grupy Dresdner Bank, drugiej co do wielkosci
kapitalu niemieckiej instytucji finansowej, odpowiedzialnej za wspólprace z najwiekszymi
klientami na terenie Europy Srodkowej i wschodniej.
Stwierdzil on wprost, ze przez nazbyt pochopnie prowadzone prywatyzacje podarowalismy
zagranicznym inwestorom "od pieciu do siedmiu miliardów dolarów". (Liczni ekonomisci, w
tym profesor Kazimierz Poznanski, oceniaja, ze podarowalismy zachodowi wielokrotnie
wieksza sume). Na prózno glówny ekspert ekonomiczny "Gazety Wyborczej" Witold
Gadomski próbowal przekonac rozmówce z Dresdner Bank, ze w ogóle nie istnieje cos
takiego jak "kapital narodowy", tozsamosc narodowa, etc. Olex-Szczytowski z Dresdner
Bank, a wiec "Europejczyk", cierpliwie tlumaczyl ekspertowi "Wyborczej", jak dziecku, ze
trzeba stawiac przede wszystkim na polskie, dobrze prosperujace firmy, ze nie kazda sprzedaz
polskich firm inwestorom zagranicznym sie oplaca, chocby nawet czasowo latala luki w
budzecie. Wedlug Olexa- Szczytowskiego, ,,Nie wszyscy inwestorzy sa zainteresowani
rozwojem w Polsce technologii i nowoczesnej produkcji. Wielu z nich kupuje polskie
przedsiebiorstwa tylko po to, by uzyskac dostep do rynku. Na dluzsza mete dziala to
niekorzystnie dla polskiej gospodarki, chocby przyczyniajac sie do powstawania
deficytowego bilansu handlowego (...) nie jest jednak prawda, ze nie mamy innego wyjscia,
jak tylko sprzedawac kluczowe firmy inwestorom zagranicznym, którzy przejma nad nimi
calkowita kontrole (...). W kraju o znaczaca czesc duzych, preznych firm powinna miec
narodowa tozsamosc. Te firmy powinny miec tu swoja centrale i polski zarzad. Prawie
wszystkie firmy inwestujace globalnie maja narodowa tozsamosc.
Blisko centrali, w rodzinnym kraju wydaje sie wiecej na rozwój produkcji, inwestuje w
najnowsze technologie, stwarza sie wiecej miejsc pracy, tworzy sie wieksza dodatkowa , placi
sie wiecej podatków niz na peryferiach (...). Inwestor zagraniczny czesto, wbrew pozorom,
nie udoskonala polskiej firmy, podnoszac ja do najwyzszego poziomu swiatowego. Polska
firma po przejeciu przez takiego inwestora traci wplyw na swój rozwój. Nigdy tez nie bedzie
mogla inwestowac za granica i eksportowac z Polski do wlasnych spólek zaleznych. Ze stu

najwiekszych polskich firm przeszlo 40 procent zysku netto jest wlasnoscia zagranicznych
inwestorów strategicznych. Jesli uwzglednic wielkie firmy przeznaczone na sprzedaz takim
inwestorom (np. Telekomunikacje Polska), to szybko proporcje te osiagna 75 proc. W ten
sposób stajemy sie gospodarka peryferyjna.
Znaczacy wplyw na wzrost gospodarczy ma narodowe morale gospodarcze (...) Dobrze
prosperujace firmy dadza Polakom zaufanie we wlasne sily, zacheca najwieksze talenty do
pozostania w kraju. Historia gospodarcza nie zna kraju o srednich rozmiarach i 40-milionowej
ludnosci, tak szybko zdominowanego przez strategicznych inwestorów zagranicznych.
Owszem, kraje male, jak Estonia czy nawet Wegry lub Czechy, moga sobie na to pozwolic.
Te kraje swiadomie - jak Wegry - wybraly role podwykonawców. Ale Polska jest na to zbyt
duzym krajem. Mozemy podjac z zagranicznymi koncernami skuteczna konkurencje (...).
Firmy byly sprzedawane glównie inwestorom zagranicznym po to, by zasilic budzet. Nie
brano w wielu wypadkach pod uwage miejsca firmy czy calej branzy w gospodarce, w
miedzynarodowym podziale pracy (...) Czy nalezalo sprzedac inwestorom zagranicznym
wszystkie cementownie i znaczace firmy z branzy spozywczej? (...)
Dominacja kapitalu zagranicznego branzowego w bankach kraju wielkosci polski budzi
niepokój (...). Niektóre polskie firmy, a nawet cale branze, moga miec problemy z
uzyskaniem kredytu. Na przyklad przemysl rolno-spozywczy, samorzady, male firmy, sektor
tzw. high-tech, firmy dokonujace restrukturyzacji, wielkie projekty inwestycyjne, np.
autostrady. Problem polega na tym, ze w banku, który jest w gruncie rzeczy tylko oddzialem
banku zagranicznego, decyzje dotyczace wiekszych projektów podejmowane sa poza
granicami, czesto bez wlasciwego rozeznania sytuacji".
Prawdziwie druzgocacy dla Polski okazal sie ujemny bilans w wymianie handlowej z UE,
szczególnie fatalny w sferze wymiany p4roduktów rolnych. Pomimo ze szumnie
zapowiadano, iz porozumienie z UE dotyczace okresu poprzedzajacego wejscie do Unii mialo
faworyzowac Polske, to faktycznie, jak akcentowal wiceminister rolnictwa Jerzy Olewa,
eksport polskich produktów rolnych w latach 12990-99 wzrósl tylko o 1/5, podczas gdy
eksport UE do polski zwiekszyl sie o ok. 600 procent. Stalo sie tak dzieki ciaglemu
subsydiowaniu eksportu unijnych produktów do Polski w warunkach, gdy polskie rolnictwo
zostalo bez pomocy i ochrony. Znamienna w tym kontekscie byla wypowiedz Mariana
Brzózki, wicedyrektora biura europejskiego FAO (Swiatowej Organizacji Zywnosci) i
sekretarza Europejskiej Komisji Rolnej, a w latach 1993-97 dyrektora departamentu integracji
europejskiej w Ministerstwie Rolnictwa. W wywiadzie dla "gazety Wyborczej" z 7 lutego
2002 Brzóska powiedzial: "Mysmy juz Unii dali prezent, degradujac rolnictwo przez
ostatnich 12 lat - 2 mln ha wypadlo z uprawy, mamy o 3 mln krów mniej, 3 razy mniej bydla
opasowego, 12 razy mniej owiec (...). w tej chwili kraje Unii Europejskiej transferuja z Polski
okolo 4 mld euro zysków rocznie od kilku lat. Coroczna pomoc Unii to kilkaset milionów
euro".
Najwiekszym prezentem danym przez Polske Unii Europejskiej jest to, ze poprzez skrajne
otwarcie sie na eksport z UE doprowadzilismy do ogromnej nadwyzki eksportu do Polski nad
importem. W efekcie w Unii Europejskiej powstalo okolo 1,5 miliona dodatkowych miejsc
pracy, a Polska stracila tyle samo.
2. Czy prawda jest, ze w rezultacie nadmiernego niekontrolowanego otwarcia rynku polskiego
dla zachodniego eksportu padly szczególnie cenne polskie przemysly?
Fakt ten jest dosc powszechnie potwierdzany przez polskich ekonomistów. Na dowód
odwolam sie chocby do pracy wyraznie prounijnego ekonomisty doc. Dr hab. Andrzeja
Karpinskiego, sekretarza naukowego w pracach komitetu Prognoz "Polska w Xxi wieku" przy
prezydium Polskiej Akademii Nauk "Unia Europejska-Polska. Dylematy przyszlosci"
(Warszawa, 1998). Karpinski opowiada sie za integracja Polski z UE, ale na podstawie

rzetelnego rachunku zysków i strat. Dlatego nie ukrywa swej irytacji z powodu bardzo
wysokich kosztów nazbyt lekkomyslnego otwarcia polskiego rynku wobec ekspansji unijnego
eksportu w pierwszej polowie lat 90. Pisze tam (s. 56-58), ze "najbardziej niepokojacy jest
zakres likwidacji po 1989 r. krajowej produkcji wyrobów finalnych w trzech kluczowych
przemyslach, a mianowicie w mikroelektronice (w tym równiez w elektronice profesjonalnej,
przemysle komputerowym i sprzetu telekomunikacyjnego) (...). faktem jest, ze w tych
przemyslach stracilismy w ciagu ostatnich 6 lat 170 tys. miejsc pracy i to miejsc
najcenniejszych, bo wymagajacych najwyzszych kwalifikacji i najwiekszych nakladów (...)".
Wedlug Karpinskiego, "W takich wyrobach, jak komputery, elementy elektroniczne czy
aparatura optyczna, rynek nasz zostal zdominowany przez import w 95-100 proc. w
aparaturze medycznej (najbardziej oplacalna dziedzina) w 95 proc., w maszynach biurowych
w 90 proc., w aparaturze pomiarowej w 75 proc., w sprzecie telekomunikacyjnym, maszynach
i urzadzeniach energetycznych, automatyce przemyslowej, wyrobach farmaceutycznych,
elektronice w 65-70 proc., w wyrobach przemyslu lekkiego i urzadzeniach przemyslu
lotniczego i urzadzeniach elektroenergetycznych w powyzej 50 proc. Tymczasem
mikroelektronika, przemysl komputerowy i teletechniczny stanowia (...) klucz do nowej ery
cywilizacji informacyjnej".
Karpinski przypomnial, ze te galezie przemyslu padly u nas pod wplywem konkurencji
zagranicznej "i to nie zawsze w pelni uczciwej". Nie podjeto nalezytych dzialan dla ich
obronienia przed ta konkurencja. Karpinski powoluje sie na przyklad na oceny srodowiska
elektroników, które uwazalo, ze polska elektronike mozna bylo uratowac pod warunkiem jej
ochrony w okresie przejsciowym i zapewnienia srodków na jej modernizacje. Zdaniem
Karpinskiego, we wszystkich wspomnianych nowoczesnych przemyslach moglaby byc inna
sytuacja, gdyby w umowie o stowarzyszeniu z Unia zapewniono przemyslowi
elektronicznemu odpowiednia ochrone.
Niezwykle ponura jest dokonana przez Karpinskiego udokumentowana analiza, jak to po
1989 roku zamiast unowoczesnienia gospodarki jeszcze bardziej pogorszylismy nasza i tak
jedna z najbardziej przestarzalych struktur w skali makro w Europie. Wedlug Karpinskiego
(op. cit., s. 71), wlasnie w Polsce "po 1989 r. jednym z nastepstw transformacji bylo zjawisko
zwane w naszej literaturze "uwstecznieniem struktury". Nie wystepowalo ono w takim
nasileniu w innych krajach. Nalezy przez to rozumiec zastepowanie wyrobów stanowiacych
nowoczesne elementy tej struktury, najbardziej oplacalnych i wymagajacych wyzszej
technologii, przez surowce, prymitywne pólfabrykaty i podobne malo wymagajace
technicznie elementy kooperacyjne. Zjawisko to wystapilo w Polsce po 1989 r. w skali
nieoczekiwanej. Znalazlo ono wyraz w trzech plaszczyznach: a) w spadku udzialu
przemyslów wysokiej techniki w calej produkcji przemyslowej z 6 proc. w 1989 r. do 4,9
proc. w 1995 r., co niemal nie znajduje odpowiednika i precedensu we wspólczesnej Europie;
b) w znacznym wzroscie udzialu w eksporcie surowców i pólfabrykatów kosztem wyrobów
wyzej przetworzonych. Szczególnie wzrost udzialu surowców w eksporcie byl, jak na schylek
XX wieku i centrum Europy, zjawiskiem niemal bez precedensu i daje wiele do myslenia; c)
w likwidacji znacznej czesci produkcji finanlnej w wielu przemyslach na rzecz prymitywnych
uslug o charakterze przerobu przemyslowego i podobnych elementów kooperacyjnych. W
sumie udzial wyrobów przetworzonych w wiekszym stopniu spadl z 40,5 proc. do 30,7 proc.
calej produkcji przemyslowej (wyroby wysokiej techniki i dobra inwestycyjne razem), co
prawie nie ma precedensu w Europie" (podkr. - J.R.N.).
Neal Ascherson, jeden z najlepszych zachodnich obserwatorów wydarzen w Polsce od
poczatku lat 80., aktor ksiazki "The Polish August (1981)" ("Polski Sierpien (1981)", pisal w
artykule publikowanym na lamach "The Independent" z 3 listopada 1991 r. o sytuacji w
Polsce powstalej w rezultacie realizacji planu Sorosa-Sachsa-Balcerowicza, iz "(...) Zaklady
przemyslowe, które potrzebowaly tylko nowych maszyn, zeby wejsc na rynki zagraniczne,
umieraly z powodu braku kapitalu. Lecz rzady nie zrobily niczego, nie udzielily pomocy,

odmówily nawet przedstawienia priorytetów co do tego, co powinno dziac sie w przemysle
(...)".
3. Czy prawda jest, ze Unia zlamala swoje zobowiazania wobec Polski w sprawie tempa
otwierania rynków?
Byly minister w rzadzie Buzka Jerzy Kropiwnicki pisal w "Zyciu" z 19 wrzesnia 1997 r. o
wrecz szokujacym "zlamaniu zobowiazan Unii Europejskiej wobec Polski, przypominajac, ze
UE zobowiazala sie do asymetrii na korzysc Polski - czyli do takiego tempa otwierania
rynków, by to wlasnie w Polsce powstawala nadwyzka w handlu zagranicznym. Ta sama
zasada w okresie stowarzyszania sie kierowala stosunkami gospodarczymi miedzy Unia a
Hiszpania, Portugalia i Grecja. Nadwyzka kazdego ze slabszych partnerów miala byc
wykorzystywana na modernizacje gospodarki i poprawe jej konkurencyjnosci tak, by w
momencie pelnego wlaczenia we wspólny rynek nie ulegla ona katastrofalnemu zalamaniu. W
stosunkach miedzy Polska a UE, jak widac, asymetria jest, ale na korzysc Unii".
4. Czy Polska umiala wykorzystywac zapewnione jej w Ukladzie Europejskim klauzule
ochronne dla obrony swych interesów w handlu z UE?
Wedlug informacji zawartych w ksiazce Elzbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej pt. "Polska w
drodze do Unii Europejskiej", nie umielismy wykorzystac tych klauzul ze szkoda dla naszej
gospodarki. Wedlug autorki, "Polska bardzo rzadko wykorzystywala klauzule
restrukturyzacyjna (art. 28 Ukladu Europejskiego). (...) Praktycznie ani razu nie zostala
podjeta próba zastosowania tej klauzuli do ochrony nowo powstalych przemyslów". Nie
zrobiono tego, mimo ze jak pisze autorka: "W warunkach trudnosci strukturalnych,
przezywanych przez wiele galezi polskiego przemyslu, jej szersze wykorzystanie moglo
zlagodzic pewne problemy. W tej sytuacji wydaje sie, ze glównymi powodami stosunkowo
malego wykorzystania tej klauzuli mogly byc jednoczesnie: brak informacji wsród
zainteresowanych producentów o mozliwosci zastosowania takich nadzwyczajnych srodków
ochronnych (pamietajmy, ze klauzula ta nie jest typowa klauzula ochronna, znana w prawie
miedzynarodowym), niechec kolejnych rzadów do powolywania sie na te klauzule w obawie
przed eskalacja protekcji w gospodarce oraz brak w rzadzie koncepcji restrukturyzacji
"najtrudniejszych" sektorów z wykorzystaniem ochrony przed importem". Fakt braku
wykorzystania odpowiednich klauzul ochronnych dla ratowania zagrozonych galezi polskiego
przemyslu jest zarazem dowodem niekompetencji polskich organizatorów, jak i zlym
prognostykiem na przyszlosc.
5. Czy prawda jest, ze polskie rolnictwo ciezko zaplacilo za dopuszczenie do zalewu
dotowanej zywnosci z Unii?
Jest to niestety fakt niepodwazalny. Zygmunt Królak pisal w ksiazce pt. "polska wobec
wyzwan XXI wieku" (Warszawa 1999, s. 97-98), iz: "Saldo dodatnie obrotów artykulami
rolno-spozywczymi, wynoszace w roku 1990 ok. 900 mln USD, przeksztalcilo sie w roku
1998 w saldo ujemne w wysokosci 515 mln USD. Ustalona w roku 1991 w ukladzie
stowarzyszeniowym z UE, nazwanym Ukladem Europejskim, zasada asymetrii dostepu do
rynku z korzyscia dla strony polskiej, szczególnie w zakresie towarów rolno-spozywczych,
przeksztalcila sie w swoje przeciwienstwo i dziala na korzysc krajów Unii Europejskiej. Stad
jako sluszne nalezy uznac stwierdzenia zawarte w (...) opracowaniu FAPA: "Unia Europejska,
bedac glównym partnerem handlowym Polski, stala sie najwiekszym beneficjentem
liberalizacji handlu wprowadzonej w 1990 r. Korzysci UE zostaly wzmocnione
postanowieniami Ukladu Europejskiego. W efekcie na formalnej asymetrii dostepu do rynku

zapisanej w Ukladzie bardziej od Polski skorzystala Unia europejska". Do tej asymetrii na
korzysc krajów UE dochodzi jeszcze fakt, ze w Ukladzie Europejskim zawartym przez Polske
w roku 1991 zabraklo protokolu finansowego. Na podstawie takich protokolów finansowych
towarzyszacych podobnym umowom stowarzyszeniowym z Irlandia, Grecja, Hiszpania i
portugalia, kraje te otrzymaly olbrzymia pomoc finansowa przeznaczona w znacznym stopniu
na wsparcie rolnictwa".
Zachodni autorzy M. Smith i J. Reed pisali na lamach brytyjskiego "Financial Times" w
czerwcu 2000 r., iz: "Subsydia wplacane farmerom zachodnioeuropejskim w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) pozwalaja im "podcinac" nizszymi cenami konkurentów
zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, wskutek czego polska
odnotowuje deficyt w handlu towarami rolnymi w wysokosci pól miliarda dolarów (...). I
nawet wtedy, kiedy UE nalega na zmodernizowanie polskiego rolnictwa, jednoczesnie
wstrzymuje przekazanie 150 mln dolarów pomocy technicznej, dlatego ze rzad polski nie
powolal do zycia - w nalezyty sposób - potrzebnych w tym celu instytucji zarzadzajacych. I
wreszcie Bruksela naciska na Polske, aby wprowadzila w pelni tzw. acquis communautaire
we sferze rolnictwa - to znaczy doslownie setki dyrektyw, z których wiele nie bedzie ani
tanich, ani politycznie latwych do przyjecia, i to jeszcze przed przystapieniem do unii.
Bruksela nalega na to, mimo ze jednoczesnie dazy do odlozenia dostepu Polski do pelnych
subsydiów WPR na okres az 11 lat po przyjeciu tego kraju do Unii. W uzasadnieniu swej
postawy UE twierdzi, ze Polska potrzebuje doglebnej modernizacji swojego rolnictwa, zanim
bedzie mogla otrzymywac subsydia WPR. Ale nie tak wlasnie UE zachowywala sie w
przeszlosci. Grecja - ze swoim duzym i zacofanym rolnictwem - zaczela otrzymywac
subsydia w pelnym wymiarze niemal natychmiast po przystapieniu do Unii w 1981 r." (cyt. za
"Forum" z 25 czerwca 2000 r.).
Dodajmy do tego, co przyznawano na lamach amerykanskiego tygodnika "Newsweek" w
1999 r.: "Europa nie wydaje sie usatysfakcjonowana tym, iz jej nadwyzki w handlu
zywnoscia z Polska sa az tak duze. W ubieglym roku, po zalamaniu sie gospodarki Rosji,
Unia przejela czesc polskiego eksportu zywnosci do tego kraju. Polacy nie przegrali
konkurencji wolnorynkowej, lecz padli ofiara powaznych subsydiów eksportowych UE (cyt.
za "Wprost" z 26 grudnia 1999 r.).
6. Czy prawda jest, ze UE niejednokrotnie stosowala nieuczciwe praktyki ograniczajace
eksport polskich produktów do Unii?
Bylo tak niejednokrotnie. Szeroko pisala o tym Elzbieta Kawecka-Wyrzykowska w wydanej
przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 1999 r. ksiazce "Polska w drodze do Unii
Europejskiej". Wedlug autorki, Unia Europejska nieraz zaskakiwala polskich dostawców,
"wprowadzajac praktycznie "z dnia na dzien" nowe utrudnienia polskim eksporterom,
zwlaszcza artykulów rolnych. Stosuje tez dosc arbitralne reguly w procedurach
antydumpingowych". Zdaniem E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, zastosowane przez UE
procedury, "a czesto ich brak (np. wprowadzanie ograniczen importowych w piatek z data
obowiazywania od poniedzialku, co utrudnialo dotarcie do eksportu "w drodze") oraz
nadmiernie restrykcyjne srodki (np. zakaz importu miesa i zywych zwierzat
parzystokopytnych pod pretekstem pryszczycy, której - jak sie pózniej okazalo - nie bylo w
Polsce) nie mialy czesto - zdaniem strony polskiej - dostatecznego uzasadnienia. Tworzyly
one nieuzasadnione dolegliwosci w eksporcie do unii i mialy negatywny wplyw na polski
eksport, a takze na atmosfere wzajemnych stosunków. Ponadto posuniecia restrykcyjne
Wspólnoty niwelowaly nierzadko koncesje, jakie wczesniej zostaly przyznane polskim
dostawcom".
W kwietniu 1933 r. doszlo do szczególnie wymownego zademonstrowania hipokryzji polityki
UE wobec Polski - tzw. wojny pryszczycowej. Komisja Europejska w oparciu o falszywe

zarzuty o rzekomej pryszczycy w Europie Srodkowej i wschodniej wprowadzila zakaz
importu na terytorium Dwunastki produktów chowu i zwierzat rzeznych. Jak pisala E.
Kawecka-Wyrzykowska, decyzja ta "szczególnie brzemienna w skutki zwlaszcza dla Polski,
która eksportowala znaczne ilosci bydla i owiec do WE ( w tym czasie Polska byla
najwiekszym wsród tych krajów dostawca mlode go bydla opasowego i cielat do WE), zostala
podjeta bez jakichkolwiek konsultacji z krajami, których zakaz ten dotyczyl. Wzbudzila tym
wieksze zdziwienie, ze w Polsce od 11972 r. nie stwierdzono pryszczycy i kraj byl uznawany
za wolny od tej choroby".
W rezultacie postawienia przez EWG falszywych zarzutów o rzekomej pryszczycy w Polsce
kraj nasz stracil okolo 30-32 mln USD z tytulu niezrealizowanego eksportu zywca (wg J.K.
Bielecki: zarzut pryszczycy byl wybiegiem EWG, "Zycie Warszawy", 16 lipca 1993 r.).
Minister Bielecki publicznie stwierdzil, ze pryszczyca byla tylko wybiegiem EWG, uzytym w
celu wypchniecia polski z rynku Wspólnoty (tamze). Warto w tym kontekscie przytoczyc
uwagi Jacka Saryusza-Wolskiego, przed kilku laty pelnomocnika rzadu do spraw integracji
europejskiej oraz pomocy zagranicznej, skadinad na ogól niezbyt skorego do eksponowania
ciemniejszych stron w naszych stosunkach z EWG. W wywiadzie dla "Wprost" z 8 sierpnia
1993 r. Saryusz-Wolski mówil o wyraznym nasilaniu sie tendencji protekcjonistycznych w
EWG, które doprowadzaja do tego, ze wladze EWG "tylnymi drzwiami wprowadzaja rózne
obostrzenia". I tak na przyklad pod pretekstem wystepowania pryszczycy w Polsce
wprowadzono wobec nas rózne ukryte restrykcje handlowe, sprzeczne z art. 30 umowy
przejsciowej. Pózniej EWG przyznala, ze pryszczyca nie wystepuje na polskim terytorium,
ale Polska poniosla w tym czasie znaczace straty. I nawet po róznych negocjacjach
odblokowano tylko 70-80 proc. polskiego eksportu cielat i jagniat. Duze straty polskiej
stronie przynioslo tez wprowadzenie przez EWG cen minimalnych na wisnie, sprzeczne z
duchem wzajemnego ukladu.
7. jak wielki jest stopien realizacji zobowiazan prywatyzacyjnych przez firmy zachodnie,
które kupily sprywatyzowane zaklady w Polsce?
Szczególnie jaskrawym przykladem oszustw stosowanych przez firmy zachodnie wobec
Polaków jest nagminne lamanie oficjalnie podpisanych przez nie zobowiazan
prywatyzacyjnych. Pisal o tym szerzej m.in. wspomniany juz ekonomista Andrzej Karpinski,
akcentujac, ze liczne firmy lamia zobowiazania zarówno co do inwestycji modernizacyjnych
czy "utrzymania dotychczasowego profilu produkcji, jak i utrzymania przez pewien czas
dotychczasowej zalogi, co powoduje przerzucanie kosztów zasilków dla bezrobotnych na
fundusze panstwowe".
Wszystko zas to sie dzieje przy braku wlasciwej reakcji ze strony naszych odpowiednich
ministerstw. A. Karpinski zacytowal m.in. oswiadczenie Polskiego Lobby Przemyslowego w
odniesieniu do przemyslu telekomunikacyjnego, gloszace iz: "zawarte porozumienia z
firmami, które opanowaly rynek polski, staly sie nic nieznaczacymi papierami (...).
Praktycznie zadna z zagranicznych firm nie wywiazala sie z zobowiazan. Dokumenty
podpisane przez ministrów nie zawieraja zadnych klauzul, pozwalajacych na dochodzenie
strat poniesionych przez fabryki przemyslu teletechnicznego". Wszystko to jest bardzo
niedobrym prognostykiem na przyszlosc, dowodzacym jak bardzo instrumentalnie bylismy i
jestesmy traktowani przez rózne przedsiebiorstwa z Zachodu, o których interesy
przedstawiciele UE zawsze gotowi sa jednak sie upominac (vide najswiezszy casus Eureco),
w odróznieniu od naszych ministerstw.

8. czy mielismy i mamy odpowiednich negocjatorów w stosunkach z Unia?

Caly czas w naszych negocjacjach z UE ciezko placilismy za brak prawdziwie
kompetentnych i twardych negocjatorów w rozmowach z UE. Dowodem byl chociazby
fatalnie wynegocjowany uklad o stowarzyszeniu sie z UE, który w gruncie rzeczy otworzyl
tylko szanse maksymalnej ekspansji eksportu UE do Polski. Nie posiadali zdecydowanego,
twardego stylu negocjowania w obronie interesów narodowych kolejni negocjatorzy ze strony
"rzadów prawicowych" - od Jacka Saryusza-Wolskiego po Jana Kulakowskiego. "Z kolei
negocjatorzy postkomunistycznych rzadów odznaczali sie i odznaczaja nie tyle
zaangazowaniem w obronie interesów gospodarczych Polski, co w zabezpieczeniu interesów
SLD. Jacek Saryusz-Wolski uskarzal sie w "gazecie Wyborczej" z 1 pazdziernika 1966 r., ze
rzad (zdominowany przez SLD - J.R.N.). "pozbyl sie fachowców i sprawami integracji
zajmuja sie ludzie z aparatu partyjnego rzadzacej koalicji". Jerzy Kropiwnicki, pózniejszy
minister w rzadzie Buzka uskarzal sie w "Zyciu" z 19 wrzesnia 1997 r. na zdominowany
przez SLD rzad koalicyjny za brak interwencji w Brukseli przeciwko razacej asymetrii na
niekorzysc Polski. Kropiwnicki stwierdzil m.in. .: "Obawiam sie, ze przedstawiciele rzadu nie
do konca wiedza, ze ich zadaniem jest reprezentowanie Polski wobec Unii, a nie interesów
Unii w Polsce. Przykro sluchac, gdy zdawaloby sie powazni ludzie za powód do swej chwaly
uwazaja, iz sa w Brukseli przyjmowani lepiej niz ich poprzednicy z ekip
"solidarnosciowych". Powinno ich to raczej niepokoic".
Sytuacja powtórzyla sie po dojsciu do wladzy ekipy Millera w 2002 r. - dosc przypomniec
jakze wielkie i niefortunne ustepstwa W. Cimoszewicza. Trudno uznac za korzystne dla
Polski wyznaczenie na glównego negocjatora z UE Jana Truszczynskiego, b.
wspólpracownika sluzb specjalnych PRL. Byly posel do Sejmu RP, mecenas Edward Wende,
nie bez racji stwierdzil w tym kontekscie w "Zyciu" z 22 listopada 2001 r.: "Uwazalem, ze to
wyjatkowo niezreczna sytuacja. Czlowiek, który inwigilowal w przeszlosci Unie Europejska,
ma teraz z Unia negocjowac. Partnerzy beda patrzec na niego podejrzliwym okiem.
Urzednicy Unii oczywiscie wczoraj oswiadczyli, ze rozliczenie przeszlosci negocjatora to
wewnetrzna sprawa Polski. Nie moga potwierdzic nic innego. Ale przeciez beda o tym
pamietac. Sa z pewnoscia wsród nich tacy, o których Truszczynski niegdys pisal do centrali w
Warszawie. Uwazam, ze mozna znalezc czlowieka o równie wysokich kwalifikacjach, a
zarazem bez takich obciazen z przeszlosci. Byloby to z pozytkiem dla naszych negocjacji".
Niefortunny równiez byl na pewno wybór bylego sekretarza KC PZPR Slawomira Wiatra na
czlowieka odpowiedzialnego za promocje spraw integracji z UE w Polsce. Co najgorsze,
widac wyraznie, ze najwazniejszym celem dla SLD w jego staraniach o jak najszybsze
przystapienie do Unii jest zabezpieczenie dla "swych" ludzi 2,5-3 tys. wyjatkowo dobrze
platnych etatów w strukturach UE po wejsciu Polski, etatów z niewielkim opodatkowaniem i
bardzo szybkimi emeryturami. I wlasnie te perspektywy postawienia glównie na SLDowskich karierowiczów wydaja sie szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia polskich
interesów.
W bardzo trudnej sytuacji Polski po ewentualnym wejsciu do UE w zamierzeniu z aspiracjami
duzo bardziej doswiadczonych i przebieglych zachodnich partnerów wiele zalezaloby od tego,
kogo skierowalibysmy do bronienia polskich interesów gospodarczych w róznych
decyzyjnych i administracyjnych strukturach Unii. Musieliby to byc ludzie o wielkich
walorach profesjonalnych i swietnie rozumiejacy interesy swego kraju. Juz dzis mozna
niestety watpic, ze znajda sie tam ludzie o takich wlasnie kwalifikacjach, w sytuacji
zdominowania calego procesu negocjacji z UE przez SLD. Celnie wyrazil swe obawy w tym
wzgledzie dyrektor programowy Centrum Stosunków Miedzynarodowych Marek A.
Cichocki, piszac w "Rzeczpospolitej" z 20 lutego 2002 r.: "niestety, sposób , w jaki
przygotowuje sie w Polsce mechanizm naboru polskich obywateli do instytucji UE, nie
nastraja optymistycznie, kwestia ta zostanie prawdopodobnie "skolonizowana" przez obecne
partie wladzy przy calkowitej obojetnosci partii opozycji. Kryterium partyjne bedzie wiec
dominowalo nad kryterium profesjonalizmu czy interesem panstwa".

9. Czy 25-procentowe doplaty bezposrednie UE dla polskich rolników obala wszelkie szanse
na konkurencyjnosc polskiego rolnictwa z dotowanymi w 100 proc. rolnikami UE?
O sprawie tej wielokrotnie opisano juz w prasie i mówiono w wypowiedziach rozlicznych
polityków, nie tylko polskich, ale i innych krajów kandydujacych do UE. Opinie byly na ogól
w 95 procentach zgodne. Stanowisko UE w tej kwestii jest absolutnie krzywdzace dla
rolników z naszego regionu i zmierza wyraznie do utrwalenia ich w UE jako rolników drugiej
kategorii.
Wicepremier i minister rolnictwa Jaroslaw Kalinowski powiedzial w wywiadzie dla "Gazety
Wyborczej" z 23-24 lutego 2002 r.: "Prosze zwrócic uwage, jaka podwójna moralnosc Unia tu
stosuje. Mówi nam, bysmy z krajowego budzetu dolozyli rolnikom do tych 25 proc., które
ona nam promuje, ale zastrzega, ze nie mozemy przekroczyc górnego pulapu, jaki maja
farmerzy w Unii, tzn. nie wolno nam dolozyc wiecej niz 75 proc. Bo gdyby polscy rolnicy
mieli wieksze doplaty niz unijni, to by zachwialo warunkami konkurencji. Czyli jak oni maja
wiecej, to dobrze, ale jak nasi mieliby wiecej, to niedobrze. Taka mentalnosc Kalego".
Dyrektor Osrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Slaskiego Jedrzej Krakowski
stwierdzil zas w artykule "Mechanizm rozwoju" na lamach "gazety Wyborczej" z 15 marca
20023 r., ze: "nieprzyznanie rolnikom w nowych krajach czlonkowskich identycznych praw,
jakie posiadaja rolnicy Pietnastki, spowodowaloby wyeliminowanie ich z rynku, czyli
bankructwo".

10. Czy narzucone przez Unie Europejska limity produkcyjne w rolnictwie skazuja nas na
bycie wiecznym importerem?
Dotad ciagle niedostatecznie doceniana grozbe dla polskiego rolnictwa stanowia wyznaczane
Polsce przez Unie Europejska nazbyt ,male limity produkcji w róznych dziedzinach, grozace
fatalnymi skutkami dla polskiej wsi. Nie bez racji jeden z czolowych polityków PSL
Stanislaw Kalemba oburzal sie na rozmiary tych limitów, pytajac: "Jak mozna zaproponowac
limity ponizej samowystarczalnosci, czyli ponizej potrzeb zywnosciowych ponad 40milionowego narodu?" (cyt. za "Gazeta Wyborcza" z 18 lutego 2002 r.).
Jak bardzo krzywdzace sa limity produkcyjne w rolnictwie, które Unia Europejska próbuje
narzucic Polsce, mozna bylo przekonac sie chocby z opublikowanego 19 lutego 2002 r. w tak
prounijnej "Rzeczpospolitej" tekstu Edmunda szota "Za male limity. Rolnictwo. Co proponuje
Bruksela". Wedlug szota, "Unia Europejska wyliczyla Polsce limity, biorac za podstawe lata
1995-1999, kiedy nasza produkcja rolna byla znacznie nizsza niz w drugiej polowie lat 80.
(...) W latach 90. Popyt na zywnosc byl zduszony spadkiem dochodów ludnosci, a szeroko
otwarte granice nie stanowily zadnej zapory dla importu dotowanej zywnosci z Unii
Europejskiej. W dodatku polskie rolnictwo dotknely wczesniej dwie potezne susze (w 1992 i
1994 r.) oraz "powódz stulecia" (w 1997 r.)".
"W rezultacie dzialania tych wszystkich czynników Polska od 1993 r. stala sie trwalym
importerem zywnosci, choc ze wzgledu na potencjal produkcyjny swojego rolnictwa powinna
byc liczacym sie eksporterem nadwyzek produkowanych. Dlatego zdaniem naszego
srodowiska rolniczego za podstawe ustalenia limitów produkcji powinno sie wziac lata
wczesniejsze, kiedy produkcja rolna w Polsce byla znacznie wyzsza. W stosunku do lat 80.
Szczególnie mocno zmniejszylo sie w Polsce poglowie bydla, w tym krów, oraz spadla
produkcja mleka i przetworów mleczarskich. W chowie owiec doszlo do prawdziwej
katastrofy: ich poglowie zmniejszylo sie kilkunastokrotnie".
Podobne dane znajdujemy w zamieszczonym 7 lutego 2002 r. w "Gazecie Wyborczej",
cytowanym tu juz wczesniej, wywiadzie z takim fachowcem od spraw rolnych, jak Marian
Brzóska. Powiedzial on m.in.: "Mysmy juz Unii dali prezent, degradujac rolnictwo przez

ostatnich 12 lat - 2 mln ha wypadlo z uprawy, mamy o 3 mln krów mniej, 3 razy mniej bydla
opasowego, 12 razy mniej owiec". Bardzo mocno skrytykowal obecnie proponowane przez
Unie limity produkcyjne dla Polski wicepremier i minister rolnictwa Jaroslaw Kalinowski. W
wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" z 23-24 lutego 2002 r. powiedzial: "Komisja na
podstawie danych z lat 1995-1999 wyliczyla sredni plon zbóz, ten plon ma byc podstawa do
wyliczenia doplat bezposrednich do upraw polowych) - sa one dla nas niekorzystne. Bruksela
oparla je na latach, w których spadly na nas kleski zywiolowe. Faktycznie Unia chce
ograniczenia naszej produkcji".
Wedlug cytowanego artykulu E. Szota w "rzeczpospolitej": "Propozycje limitów
produkcyjnych wyliczonych przez Unie powinny opierac sie na szacunkach produkcji i
spozycia zywnosci. Tymczasem z ich analizy wynika, ze w nastepnych latach Komisja nie
przewiduje w Polsce wzrostu stopy zyciowej oraz towarzyszacego temu wzrostowi popytu na
zywnosc. Naukowcy oceniaja, ze w Polsce wystepuja obszary nedzy, w których spozycie jest
znaczaco nizsze niz w innych grupach spolecznych. Przyznane limity oznaczaja, ze gdyby
sytuacja tych ludzi poprawila sie, Polska musialaby zwiekszyc import zywnosci".
Zdaniem polskich ekspertów, z glównym negocjatorem w sprawach rolnych wiceministrem
rolnictwa Jerzym Plewa na czele, "bez powiekszenia kwot nie bedzie miejsca na
unowoczesnianie produkcji. Utrzymanie ich na proponowanym przez Unie poziomie oznacza,
ze blisko polowa obecnie istniejacych w Polsce gospodarstw bedzie musiala przestac istniec,
zeby dac miejsce na rynku na rozwój wiekszych i nowoczesniejszych gospodarstw. Polska
musi tez uwazac, by nie wpasc w pulapke, w jaka wchodzac do unii wpadla Hiszpania.
Hiszpanie wynegocjowali za mala kwote mleczna na rynek krajowy i w rezultacie przez
pierwsze lata czlonkostwa w UE musieli importowac mleko" ("Gazeta Wyborcza" z 11 lutego
2002 r.).
Tym, których moze szokowac tak egoistyczny dyktat UE wobec Polski w sprawie limitów
produkcyjnych w rolnictwie, warto przypomniec publikowane w pazdzierniku 1997 r. w
paryskiej "Kulturze" uwagi b. zastepcy szefa polskiej sekcji BBC Andrzeja Koraszewskiego:
"Unia Europejska, Swiatowy Bank., Stany Zjednoczone (...) beda sie stanowczo opieraly
programom radykalnego zwiekszenia produkcji rolnej w Polsce. Pamietajmy, ze Polska
moglaby zwielokrotnic swoja produkcje rolna, a rynek zywnosci jest terenem najbardziej
drapieznego konfliktu interesów i, oczywiscie, próby wspomagania wzrostu produkcji
zywnosci w Polsce beda natrafialy na opór zachodnich sojuszników".

11. Czy bedziemy doplacac do Unii Europejskiej w pierwszych latach po przystapieniu do
niej?

Istnieje taka bardzo powazna grozba, wbrew licznym wczesniejszym zapewnieniom naszych
euroentuzjastów, zapowiadajacych prawdziwy "deszcz unijnych subwencji", jaki spadnie na
Polske po wejsciu do UE (por. np. tego typu balamutne stwierdzenia Adama Krzeminskiego
w postkomunistycznej "Polityce" z 24 lipca 1999 r.). Nie kto inny, jak prof. Elzbieta ChojnaDuch (b. wiceminister finansów w rzadach Pawlaka i Oleksego) ostrzegala niedawno przed
tym, ze mozemy stac sie "platnikiem netto na rzecz innych panstw europejskich lub bedziemy
w pierwszym okresie kredytowac Unie" (podkr. J.R.N.). Te szokujace ostrzezenia, ze biedna
Polska bedzie kredytowac bogata Unie, znalazly sie w opublikowanym, jak dotad w
mikroskopijnym nakladzie 100 egzemplarzy, dwutomowym zbiorze referatów na sesji pt.
"dobre Panstwo - kryteria, wskazniki, diagnoza i zalecenia" (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly
Przedsiebiorczosci i Zarzadzania im. Leona Kozminskiego). Prof. Chojna-Duch wyjasnila
równiez bardziej szczególowo, dlaczego istnieje grozba, ze bedziemy "platnikiem netto"
(czyli doplacac do UE po wstapieniu do niej): "W projektach realizowanych ze srodków

unijnych najpierw trzeba wlozyc wlasne srodki finansowe na dany projekt, a dopiero pózniej
mozna uzyskac ich refundacje. Jest to odlozenie w czasie momentu, kiedy srodki trzeba
poniesc i nastepnie odzyskac, co równoczesnie oznacza, ze trzeba je posiadac.
Czynnikiem niekorzystnym bedzie tez to, ze wplaty do budzetu unijnego, w formie skladki,
nalezy wnosic w rytmie miesiecznym (dochody z cel w dwa miesiace od ich uzyskania), zas
pierwsze transfery strukturalne moga pojawic sie najwczesniej po kilku lub nawet kilkunastu
miesiacach (wynika to z ww. procedury zatwierdzania wniosków i refinansowania
zatwierdzonych wczesniej realizacji programów)".
Corraz wyrazniejsza staje sie grozba, ze Polska zostanie gruntownie "wykiwana" po wejsciu
do UE i zamiast rzekomej obfitej pomocy, majacej umozliwic przyspieszenie modernizacji
struktur gospodarczych kraju, bedzie wspierac swymi wyciskanymi na narodzie podatkami
zamozne kraje bogatego zachodu. Z otwartym ostrzezeniem na ten temat wystapil publicysta
"Zycia" Krzysztof Rak w tekscie "Europejski gwózdz do trumny SLD" ("Zycie" z 19 lutego
2002 r.). Przypomnial on, ze np. Hiszpania w pierwszym roku swego czlonkostwa we
Wspólnocie byla platnikiem netto, dokladajac do budzetu UE wiecej, niz z niego brala. Jesli
tak sie stalo z Hiszpania, duzo lepiej przygotowana od nas do gospodarczego konkurowania z
krajami bogatego zachodu i majaca duzo kompetentniejszych niz Polska negocjatorów, to co
stanie sie z Polska po wejsciu do UE? Rak twierdzi, ze: "Polscy negocjatorzy sa swiadomi, ze
nie bedziemy mieli do czynienia z zadnym euro-eldorado, co wiecej, ze istnieje zagrozenie, iz
to wlasnie Polska bedzie doplacac do unijnego interesu. Niestety, tego nie sa w stanie
zrozumiec politycy, którzy wciaz roztaczaja przed Polakami finansowe miraze.
Rozczarowanie spoleczenstwa mamionego deszczem unijnych pieniedzy moze doprowadzic
rzad Leszka Millera do upadku."
Z podobnym ostrzezeniem wystapil w lutym 2002 r. posel PSL Bogdan Pek, komentujac
propozycje Unii Europejskiej w sprawie skrajnie zanizonych doplat dla polskich rolników:
"Wedlug tych propozycji bylibysmy platnikiem netto, po tych ogromnych wyrzeczeniach,
jakie polska gospodarka poniosla w okresie dostosowawczym. W sferze rolnej i dostepu do
rynków pracy to jest rzeczywisty skandal. (...) Nikt przy zdrowych zmyslach takich
warunków przyjac nie moze".
Jednoznaczne przekonanie o tym, ze grozi nam doplacanie do UE po przystapieniu do
wspólnoty, wyrazaja publicysci "Najwyzszego Czasu". I tak na przyklad Milosz Marczuk w
tekscie "Doplacimy" (Najwyzszy Czas" z 23 lutego 2002 r.) dowodzil w oparciu o bardzo
szczególowe obliczenia, iz: "Miliard euro - takiej sumy wcale nie dostaniemy od UE. Wiele
wskazuje na to, ze wlasnie tyle bedziemy doplacac bogatym krajom europejskim". Z podobna
konstatacja wystapil Tomasz Sommer w "najwyzszym czasie" z 2 marca 2002 r., alarmujac
czytelników: "W roku 2002 (jesli rzeczywiscie wtedy zostaniemy przyjeci do UE) na pewno
doplacimy do budzetu Unii (i to byc moze nawet pól miliarda euro)".
W tym kontekscie warto zwrócic uwage na znamienna, choc malo naglosniona decyzje
Komitetu Integracji Europejskiej z konca lutego 2002 r. Otóz wedlug Andrzeja Stankiewicza
("dajcie wiecej, wezcie mniej" "rzeczpospolita" z 23 lutego 2002 r.): "Nie bedziemy sie
domagac od Brukseli pelnych doplat dla rolników juz od pierwszego dnia czlonkostwa w UE.
Kierowany przez premiera Komitet Integracji Europejskiej zdecydowal w piatek, ze nasz cel
to wynegocjowanie takich warunków finansowych, zebysmy do budzetu Unii nie wplacali
wiecej niz z niego dostaniemy".
Co to oznacza? Wyraznie widac, ze zagrozenia, iz Polska bedzie platnikiem netto, nie sa
wcale wydumane, jesli sam Komitet Integracji Europejskiej uznal za swój podstawowy
(trzeba przyznac bardzo minimalny) cel dazenie, abysmy nie doplacali wiecej do budzetu UE
niz wplacamy!
Sam wicepremier i minister rolnictwa Jaroslaw Kalinowski tak wyjasnial w wywiadzie dla
"Gazety Wyborczej" z 23-24 lutego, dlaczego obawia sie, ze w pierwszym roku po wejsciu
Polski do UE moze sie okazac, iz nasza skladka placona do budzetu Unii bedzie wieksza niz

sumy, jakie dostaniemy: "To sa analizy przeprowadzone w Urzedzie Komitetu Integracji
Europejskiej na podstawie danych finansowych Komisji Europejskiej. Nasza skladka bedzie
wynosila ok. 2,5 mld euro rocznie. Pamietajmy, ze skladke placimy z góry, od razu w
pierwszym roku, w ratach co dwa miesiace. Doplaty dla rolników Unia daje z dolu, czyli
najpierw z budzetu musimy rolnikom dac pieniadze, a w nastepnym roku Unia nam to zwróci.
Oddzielny temat to pieniadze unijne z funduszy strukturalnych. W pierwszym roku od akcesji
wykorzystamy tylko niewielka ich czesc, gdyz bariera bedzie brak srodków na
wspólfinansowanie projektów - budzet bedzie obciazony skladka i doplatami. To wszystko
sprawia, ze w pierwszym roku mozemy dostac mniej niz damy".

12. Jakie moga byc skutki wejscia Polski do UE bez odpowiedniej ochrony polskiego
rolnictwa wobec tak silnie dotowanego rolnictwa panstw Zachodu?
Byla wiceminister finansów prof. Elzbieta Chojna-Duch ostrzegala przed bardzo
niekorzystnymi dla polskiego rolnictwa perspektywami w przypadku, gdy nie bedzie
odpowiednich zabezpieczen. Pisala w cytowanej juz pracy "Dobre panstwo...": "Wedlug
opinii prof. W. Rowinskiego, kilka lat nierównych warunków konkurencji, a w konsekwencji
cen nie pokrywajacych kosztów produkcji co najmniej kilku podstawowych produktów
rolnych jest okresem wystarczajacym do wprowadzenia polskiego rolnictwa do stanu
katastrofy. Tym bardziej, ze przedstawiciele Unii proponuja rezygnacje z licznych
dotychczasowych form pomocy panstwa (doplat do paliwa, zakupu nawozów, do kredytów na
cele rolnicze i ulg w podatkach)".
13. Czy po wejsciu do Unii Europejskiej moga jeszcze bardziej nasilic sie tendencje do
podporzadkowania polskich interesów interesom silniejszych partnerów z Europy
Zachodniej?

Tak, istnieje bardzo powazne zagrozenie nasilenia sie tendencji tego typu w sytuacji, gdy
struktury unijne sa i beda zdominowane przez przedstawicieli krajów zachodnich. Malo ich
bedzie obchodzic sytuacja Polski jako kraju duzo slabszego, postawionego na wolnym rynku
wobec duzo silniejszych i bezwzglednych partnerów. Cytowany juz wczesniej przeze mnie
ekonomista prounijny, ale z duza doza trzezwosci obserwacji - Andrzej Karpinski, sekretarz
naukowy w pracach Komitetu Prognoz" Polska w XXI wieku" przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk, ostrzegal, ze wszelkie próby ochrony Polski przed zagrozeniami wyniklymi
z konfrontacji na wolnym rynku z silniejszymi partnerami z Zachodu beda traktowane jako
"dazenie do obejscia legislacji Wspólnoty i krytycznie oceniane".
Jak pisal Karpinski: "Niektórzy urzednicy Wspólnoty maja bowiem(...) bardzo obcesowy i
jednostronny stosunek do naszych interesów. Istnieje natomiast tendencja ze strony
urzedników i niektórych kól przemyslowych Unii do ograniczania naszych uprawnien
eksportowych do wyrobów najbardziej prymitywnych, niskorentowych i pozbawionych szans
na bardziej dlugotrwala specjalizacje. Tendencje takie wstapily np. w negocjacjach
dotyczacych hutnictwa zelaza, ale nie tylko. Nie wolno ich nie dostrzegac".

14. Czy po wejsciu do Unii moze dojsc do dalszego zwiekszania bezrobocia w Polsce?
Przypomne tu, ze slynny brytyjski miliarder James Goldsmith w wydanej w 1995 roku
ksiazce "Pulapka" wymownie ostrzegal polskiego rozmówce Radoslawa Sikorskiego: "Prosze
popatrzec na Francje. Od roku 1974, kiedy zaczela przechodzic od preferencji dla panstw

Wspólnoty do ogólnoswiatowego wolnego handlu, liczba bezrobotnych wzrosla z 420 tys. do
5,1 mln czesciowo bezrobotnych".
Jesli takie bezrobocie dotknelo o ilez silniejsza od nas gospodarczo Francje, to czegóz moze
sie spodziewac po wejsciu do Unii Polska - slaba i bez elit broniacych jej interesów
narodowych? Ma liczyc na niemieckiego "adwokata", który juz tyle razy ja oszukal?
Goldsmith ostrzegal dalej Polaków: "Ci, którzy zostali zmuszeni do porzucenia roli i zakladu
przemyslowego, nie znajda pracy w sferze uslug. Prosze popatrzec, co stalo sie w wielu
miejscach na swiecie, jak tez i w granicach Unii Europejskiej. Ludzie zostali przegonieni ze
swoich stanowisk pracy do slumsów. Brazylia, jak juz powiedzialem, jest tego wyrazistym
przykladem(...). To przesuwanie na inne stanowisko pracy, o którym Pan mówi, doprowadzi
do powstania ogromnych(...) miejskich dzielnic nedzy".
Zapytajmy, jaka mamy gwarancje, ze miliony Polaków, którzy zmuszeni zostana przez
polityke rolna UE do opuszczenia roli, nie stana sie mieszkancami ogromnych miejskich
slumsów?

15. Czy kraje Europy Zachodniej popieraja przyspieszenie rozwoju nauki w Polsce?

Zdawaloby sie, ze odpowiedz jest bardzo prosta i musi brzmiec jednoznacznie - tak. Slowo
europejskosc powinno do czegos zobowiazywac, a wiec takze do wspierania jak
najsilniejszego rozwoju nauki, oswiaty, kultury. Zdawaloby sie, ale dla bogatych krajów UE
licza sie tylko wlasne interesy, a w tych interesach, bardzo egoistycznie pojmowanych, wcale
nie lezy przyspieszenie rozwoju nauki w Polsce, które mogloby oznaczac zarazem
przyspieszenie polskiego rozwoju gospodarczego, a wiec i zwiekszenie konkurencyjnosci
gospodarczej Polski. Wyraznie powiedzial o tych realiach w grudniu 2001 r. profesor Bogdan
Ney z Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Mówiac o róznych wciaz kursujacych mitach, prof. Ney ostro skrytykowal zmitologizowana
wiare w cudza opieke nad polska nauka. Powiedzial: "Wchodzimy do Unii Europejskiej,
polska nauka juz uczestniczy w piatym programie ramowym UE, niebawem bedziemy
startowac do szóstego programu ramowego, jestesmy czlonkami OECD, wspólpracujemy
naukowo dwustronnie i wielostronnie z wieloma innymi panstwami i instytucjami
miedzynarodowymi; czy - wobec tego - potrzebna jest nam wlasna polityka naukowa, a
zwlaszcza wlasna strategia i program rozwijania zaawansowanej techniki?
Otóz nie tylko przekonanie wlasne, lecz i doswiadczenia innych krajów wskazuja, ze wiara w
cudza opieke i zewnetrzne sterowanie rozwojem jest mitem. Zreszta na czymze mialaby ona
polegac? Czyz inni mieliby miec cel w budowaniu sobie pod bokiem konkurenta, który bylby
zdolny do opanowania intratnych sektorów rynku? Poklosie prywatyzacji polskiej gospodarki,
zwlaszcza przez kapital zagraniczny i miedzynarodowy przejmujacy duze zaklady
przemyslowe, potwierdza teze, iz sami musimy dbac o wlasne interesy, równiez - a moze
wlasnie - w sektorze zaawansowanej techniki". (Cytowane za przedstawianym juz wczesniej
wydawnictwem Wyzszej Szkoly Przedsiebiorczosci i Zarzadzania im. Leona Kozminskiego:
"Dobre panstwo...", Warszawa, styczen 2002 r., cz II).
Jak wiadomo, w Polsce po 1989 roku ciagle trwa proces degradacji nauki, zapoczatkowany
juz w czasach rzadów komunistycznych. Wbrew zapisom "Okraglego Stolu" w 1989 roku, ze
wydatki na nauke beda stanowic 3-4 proc. dochodu narodowego, zaczely one spadac w
zastraszajacym tempie - z 1,2 proc. dochodu narodowego w 1990 r. do 0,8 proc. w 1991 r., a
w prowizorium na I kwartal 1992 r. zaledwie 0,4 proc. W 1995 roku naklady na nauke w
budzecie wynosily 0,53 proc. Produktu Krajowego Brutto (w tym czasie w Japonii 2,98 PBK, w Niemczech - 2,88).
Slynny francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla, Georges Charpak, powiedzial w 1997 roku:

"dowiedzialem sie, ze Polacy przeznaczaja 0,5 proc. swego dochodu narodowego na badania
naukowe i pomyslalem sobie, ze musicie byc chyba niespelna rozumu. (...) wasze 0,5 proc.
swego dochodu narodowego na badania naukowe i pomyslalem sobie, ze musicie byc chyba
niespelna rozumu. (...) Wasze 0,5 proc. to dywersja przeciw Polsce i jej talentom. To
zbrodnia". Slynne bylo stwierdzenie bylego rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof.
Andrzeja Kajetana Wróblewskiego pod adresem wicepremiera i ministra finansów Leszka
Balcerowicza, zarzucajace mu, ze: "Pan polubil plan zamordowania nauki polskiej".
Sekretarz Naukowy Komitetu Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk doc. Dr hab. Andrzej Karpinski pisal w cytowanej juz ksiazce "Unia
Europejska - Polska. Dylematy przyszlosci": "Ocenia sie u nas, ze po 1989 r. z polski
wyjechalo na stale okolo 150 tys. osób z wyzszym wyksztalceniem, z tego co najmniej 1/5
naukowców. Kraj opuscilo juz na stale 20-30 proc. naukowców niektórych specjalnosci,
poglebiajac i tak mocno odczuwalna luke pokoleniowa w nauce. W przypadku pelnej
integracji niebezpieczenstwo to moze sie zwiekszyc, zwlaszcza w swietle obecnie bardzo
popularnej na zachodzie tezy o "globalizacji" mlodziezy, a wiec o potrzebie wychowania
nowego pokolenia juz o identyfikacji europejskiej, a nie narodowej".
Po prywatyzacji wielu polskich zakladów okazalo sie, ze kupujace je przedsiebiorstwa
zachodnie wcale nie sa zainteresowane utrzymywaniem, a tym bardziej rozwijaniem
dotychczasowego polskiego zaplecza naukowo-badawczego w przejetych przedsiebiorstwach.
Wedlug A. Karpinskiego: "Po prywatyzacji niektórych zakladów, w tym zwlaszcza z
udzialem kapitalu zagranicznego, wyniki prac badawczych i nowe technologie kupowane sa
wylacznie za granica, czesto w pakietach. Towarzyszylo temu równiez slabniecie kooperacji
miedzy przemyslem a zewnetrznym zapleczem badawczo-rozwojowym. Przykladem tego
moze byc Politechnika Krakowska, w której silnie rozwinieta wspólpraca z Fiatem, po
prywatyzacji tego zakladu, zostala sprowadzona niemal do zera. Istnieja zatem uzasadnione
obawy, ze po integracji zjawiska te moga sie nasilic. O tym, ze nie jest to zagrozenie tylko
teoretyczne, swiadcza doswiadczenia innych krajów Unii, zwlaszcza krajów Europy
Poludniowej, a czesciowo równiez i Pólnocnej (Irlandia). Jak stwierdza publicysta zachodni:
"Juz dzis kraje poludniowoeuropejskie, jak Hiszpania, Portugalia, Grecja - sa praktycznie
ogolocone z naukowców".
Inny polski naukowiec - Leszek Kuznicki pisal na lamach "nowego Zycia Gospodarczego"
(nr 19 z 1997 r.), iz: "za powazny blad uwazam, ze nie wymagamy od kapitalu zagranicznego,
który naplywa do nas, i nie negocjujemy z nim w umowach obowiazku zakladania w Polsce
laboratoriów na wzór zachodni. Tam wiekszosc korporacji utrzymuje wlasne instytuty czy
osrodki mysli technologicznej, w których udoskonala swoje produkty".
Z ksiazki Andrzeja Karpinskiego jednoznacznie wynika, ze w miare wzrostu udzialu kapitalu
zagranicznego w przedsiebiorstwach wyraznie postepuje zmniejszenie sie zaplecza
badawczo-rozwojowego. W niektórych z przemyslów o najwyzszym udziale spólek z
kapitalem zagranicznym nastapila niemal calkowita likwidacja zakladowego zaplecza
badawczo-rozwojowego (A. Karpinski: op. cit., s. 122). Przypominajac, ze w krajach UE w
zapleczu tym pracuje 1,21 proc. wszystkich zatrudnionych, podczas gdy w Polsce tylko 0,45
proc., Karpinski stwierdzil, ze kazdy spadek powieksza tylko dystans miedzy nami, a tymi
krajami. I dodawal: "Nie wrózy to najlepiej konkurencyjnosci naszej gospodarki, zwlaszcza
opartej na innowacyjnosci, a nie na nizszych cenach".
Czy musimy sie jednak dziwic temu, ze zachodnioeuropejskie przedsiebiorstwa nie sa wcale
zainteresowane konkurencyjnoscia naszej gospodarki wobec nich, a wrecz przeciwnie? Jak
sie trafilo na glupich czy sprzedajnych, to trzeba to wykorzystac do konca - oto ich styl
myslenia.

16. Jak "niemiecki adwokat" pomagal i pomaga Polsce?

Przez cale lata w mediach "czestowano" nas mitem o Niemczech jako rzekomym "najlepszym
adwokacie Polski" w Unii Europejskiej. Bronislaw Geremek jako minister spraw
zagranicznych szumnie deklarowal ex cathedra o rzekomym cudzie pojednania miedzy Polska
a Niemcami. W rzeczywistosci zas miedzy obu krajami mamy nie cud, lecz "kicz pojednania"
(okreslenie uzyte przez najbardziej znanego niemieckiego korespondenta w Polsce Klausa
Bachmanna). Nawet w znanej niemieckiej gazecie "Süddeutsche Zeitung" mozna bylo juz
wiosna 2001 roku przeczytac stwierdzenia podwazajace slusznosc rzekomego mitu o dobrym
niemieckim adwokacie spraw polskich. Pisano tam m.in.: "Polska miala adwokata. Nazywal
sie on Niemcy, chcial wspierac Polske na drodze do UE. Dzis Polska ma oskarzyciela.
Nazywa sie on równiez Niemcy i wciaz jeszcze chce przyjac Polske do UE - ale tylko na
próbe. Od dawna wiadomo, ze rzad federalny chce wpuscic pracowników z nowych panstw
UE do Niemiec zasadniczo dopiero po siedmioletnim okresie przejsciowym. Teraz i minister
gospodarki Werner Müller oglosil, ze bedzie domagal sie tez ograniczenia swobody
swiadczenia i uslug. (...) Minister nie kieruje sie (...) faktami ekonomicznymi, gdyz w takim
wypadku musialby wziac pod uwage kwitnace interesy niemieckich "uslugodawców w
Polsce". (Cyt. za "gazeta Wyborcza" z 30 maja 2001 r.).
Wspomniany juz Klaus Bachmann takze nie ukrywal rosnacych watpliwosci dotyczacych roli
Niemiec jako "adwokata Polski", piszac na lamach "Frankfurter Rundschau": "W samej
Polsce rola ta zaczyna budzic podejrzenie, ze sluzy jedynie potajemnie interesom Niemiec,
równiez na Zachodzie wzmacnia sie poczucie, ze rozszerzenie Unii jest wylacznie
niemieckim pomyslem sluzacym niemieckim interesom". (Cyt. za "Forum" z 17 czerwca
2001 r.).
Od kilku lat coraz wyrazniej mozna dostrzec, jak wile falszów ukryto za wczesniejszymi
niemieckimi deklaracjami o przyjazni i partnerstwie. Najmocniej odczuwa to dwumilionowa
rzesza polaków w Niemczech ("2 miliony nieobecnych", jak pisano kiedys w
"Rzeczpospolitej"). Jest ona skrajnie dyskryminowana i pozbawiona praw mniejszosciowych
w odróznieniu od wrecz uprzywilejowanej mniejszosci niemieckiej w Polsce (nie muszacej
przestrzegac progu wyborczego). Na dodatek liczni przedstawiciele mniejszosci niemieckiej
w Polsce zaczeli sobie pozwalac na coraz mniej lojalne wystapienia wobec Polski. Nawet w
"rzeczpospolitej" z 29 czerwca 2001 r. (w tekscie K. Kolodziejczyk "Niepokojaca zmiana
tonu") alarmowano, iz byc moze dzialaczy mniejszosci niemieckiej "Zmeczyl obowiazek
lojalnosci wobec panstwa, którego saa obywatelami". Nieuczciwe intencje niemieckiego
"adwokata" wobec Polski mozna bylo zaobserwowac chocby przy sprawie skrajnie
krzywdzacego, zanizonego kursu zlotówki przy wyplacie odszkodowan dla bylych
robotników przymusowych w Niemczech. Nawet w "Trybunie" z 28 czerwca 2001 r. zdobyto
sie na stwierdzenie: "To najnizszy w historii kurs, po jakim przeliczono marki na zlotówki,
najmniej korzystny dla poszkodowanych". Dopiero po rozlicznych protestach polskich
wyrównano straty poszkodowanych, choc po czesci z polskich pieniedzy.
Wlasnie w sprawach gospodarczych najsilniej pryska mit o rzekomej niemieckiej
"wspanialomyslnosci" wobec Polski. Coraz bardziej widoczne jest raczej realizowanie przez
Niemy w ramach UE wobec Polski polityki, która ma nas sprowadzic do roli zaleznego od
Niemiec pariasa. Zgodnie z tym, co jakze wymownie zaakcentowal w odniesieniu do
Polaków juz na poczatku lat 90. w bardzo szczerej wypowiedzi prezes Zwiazku Przemyslu
Niemieckiego Heinrich Weiss, mówiac: "Aby Polska stala sie "atrakcyjna i zachecajaca" dla
niemieckich inwestorów, musialaby zaczac od splacenia odsetek od dlugów, których nie
placi, przedstawic program oszczedzania oraz utrzymac ceny i zarobki na niskim poziomie.
Na zawsze". (Wypowiedz H. Weissa referuje za korespondencja P. Cywinskiego z Bonn we
"Wprost" z 12 kwietnia 1992 r. pt. "Toast za Adenauera"). Piotr Cywinski skomentowal te
dosc szczególna wypowiedz prominenta niemieckiej gospodarki: "Polska musialaby na wieki
pozostac Europa "b", by nie powiedziec niewolniczym folwarkiem krajów
wysokorozwinietych". (tamze).

Jak wyglada rzekoma szczególna "zyczliwosc" niemiecka wobec Polaków, mogli sie
szczególnie dobitnie przekonac konsekwentnie wypierani z Niemiec wlasciciele polskich firm
budowlanych. Nawet w "gazecie Wyborczej" przyznawano (w tekscie Marka Wielego z 12
maja 2000 r.), ze na skutek restrykcyjnych posuniec wladz niemieckich liczba firm polskich w
Niemczech od 1992 r. spadla z 1.400 do 500, a ich obroty zmniejszyly sie z 2,5 do 1,5 mld
marek. Wedlug tego tekstu, polscy przedsiebiorcy w Niemczech podczas obrad w kolonii
stwierdzili, ze jesli beda musieli opuscic rynek niemiecki, to w duzej mierze bedzie to
"zasluga polskiego rzadu". Krytykuja nieudolnosc i brak zdecydowania przedstawicieli
polskich wladz w obronie interesów polskich firm, uderzonych przez niemieckie restrykcje.
Jak pisal M. Wielgo: "Na liscie "osiagniec" naszego rzadu jest tez i takie - do tej pory
kanclerz Gerhard Schroeder nie odpowiadal na pismo premiera Buzka z 28 kwietnia 1999 r.".
Oto jak Niemcy traktowali rzad RP, i jak wielki jest wzajemny "cud pojednania".
Ten sam temat podjal marek Michalowski w korespondencji z Kolonii w artykule "Sprawa
wagi panstwowej" ("Zycie" z 9 maja 2001 r.). Michalowski w obszernym tekscie dowiódl na
licznych przykladach skrajnych wrecz zaniedban polskich wladz, a zwlaszcza Ministerstwa
Gospodarki, nierobiacego nic dla wsparcia polskich przedsiebiorców w walce z niemieckim
protekcjonizmem. Piszac o dramatycznym pogarszaniu sie sytuacji polskich firm (w kwietniu
2001 r. zatrudnienie polskich pracowników w Niemczech spadlo 0 2.300 osób), red.
Michalowski stwierdza: "Udzielenie wszelkiej mozliwej pomocy polskim firmom
dzialajacym w Niemczech jest sprawa wielkiej wagi z jednego zasadniczego powodu. Otóz
to, jak polskich przedsiebiorców traktowac beda Niemcy, moze stac sie pózniej norma dla
innych krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Jesli pozwolimy Niemcom wypchnac
Polaków ze swego rynku, inni za pare lat w ogóle nas do siebie nie wpuszcza. Dlatego polskie
wladze powinny dolozyc wszelkich staran, aby rozbroic jak najwiecej min na niemieckim
froncie". Redaktor Michalowski przytacza nastepnie wypowiedzi innych na ten temat:
"Nalezy to zrobic, tym bardziej, ze mamy z Niemcami ujemny bilans handlowy, siegajacy 8
mld marek, umozliwiajacy Niemcom tworzenie do 200 tysiecy miejsc pracy. Wyrzucenie
polskich firm z RFN pogorszy i tak nie najlepsza sytuacje naszej gospodarki. To nie jest tylko
nasz partykularny interes. To sprawa wagi panstwowej" - twierdzi Andrzej Duda (prezydent
Stowarzyszenia Polskich Przedsiebiorców Uslugowych RFN - przyp. J.R.N.).
Niemcy sekuja Polaków nie tylko w budownictwie, ale i w róznych innych dziedzinach
gospodarki, by przypomniec chocby jaskrawe utrudnienia wobec polskich przewozników. W
nieoskarzonej jakos dotad o "ksenofobie" "Rzeczpospolitej" z 11 czerwca 2001 r. Krzysztof
Grzegrzólka pisal: "dotychczas, aby uzyskac zezwolenia na przewozy wewnatrz UE,
wystarczyla decyzja polskiego ministerstwa transportu. Od stycznia tego roku Niemcy
przestali jednak honorowac te zezwolenia i dodatkowo zadaja wiz od kierowców polskich".
Wedlug autora, dotychczas w panstwach UE wystarczala decyzja Komisji UE, która
dopuszcza naszych przewozników do tamtejszego rynku. Teraz okazuje sie, ze postanowienia
"europejskiego rzadu" nie sa wiazace dla wladz Niemiec. Dlaczego?
Bo stanowimy zbyt silna konkurencje dla Niemców. Jak pisze Grzegrzólka: "Polacy maja w
krajach UE opinie dobrych przewozników, dysponuja nowoczesnym taborem, a ich uslugi sa
tansze od uslug tamtejszych firm transportowych".
Trudno zrozumiec, dlaczego polskie wladze wciaz tolerowaly i toleruja bezczynnie restrykcje
wobec polskich firm w Niemczech, zamiast zdobyc sie na jedynie skuteczne w tej sytuacji
srodki - zastosowanie w zamian podobnych restrykcji wobec niemieckich uslugodawców w
Polsce. Warto przytoczyc tu tekst niemieckiego autora Michaela Ludwiga z 16 czerwca 2001
r., publikowany na lamach "Fankfurter Allgemeine Zeitung". Pisal on tam m.in.: ":Nadwyzka
w bilansie handlowym krajów UE, a przede wszystkim Niemiec, w porównaniu z Polska jest
wielka. Oznacza to zapewnienie dziesiatek tysiecy miejsc pracy (w Niemczech) i stworzenie
nowych. Mozna by powiedziec, nieco wyostrzajac to zagadnienie, ze UE i Niemcy juz
korzystaja z zalet swego rozszerzenia na wschód, poniewaz rynki Wschodu sa juz otwarte,

podczas gdy Polska ciagle jeszcze czeka na otwarcie rynków krajów Unii)". (Cyt. za "Glos" z
7 lipca 2001 r.).
17. Czy istnieja zagrozenia dla polskiej wlasnosci na ziemiach zachodnich w zwiazku z
grozba roszczen materialnych ze strony bylych wlascicieli niemieckich po naszym
przystapieniu do UE?
Wciaz istnieja bardzo powazne zagrozenia w tej kwestii. Pisal o nich m.in. profesor Witold
Kiezun w cytowanej juz ksiazce "dobre panstwo...", wydanej przez Wyzsza szkole
Przedsiebiorczosci i zarzadzania im. Leona Kozminskiego. Sposród licznych artykulów
alarmujacych na temat grozby niemieckich roszczen w tej sprawie przytocze fragment tekstu
Mariana Miszalskiego, publicysty "Niedzieli" (z 28 pazdziernika 2001 r.).: "Przypomnijmy
wiec, bo to wazne, ze nadal nie jest uregulowana prawnie miedzy Polska a Niemcami sprawa
wlasnosci i odszkodowan za mienie pozostawione przez Niemców na polskich Ziemiach
zachodnich. Tej regulacji nie ma w traktatach polsko-niemieckich; zwazywszy natomiast, ze
wedlug konstytucji niemieckiej Rzesza niemiecka istnieje w granicach z 1937 r., mozna
zasadnie obawiac sie, ze po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej roszczenia niemieckie
w tej materii rozstrzygane beda przez niemieckie sady zgodnie z interesem niemieckim.
Trzeba bowiem takze przypomniec, ze po przystapieniu Polski do UE orzeczenia sadów,
wydane w dowolnym kraju UE (takze w Niemczech), beda mialy moc wiazaca w kazdym
innym kraju UE. I jesli nawet polskie sady rozstrzygac beda te sprawy zgodnie z interesami
polskimi - rodzi sie pytanie, kto bedzie podejmowal decyzje ostateczne? Wlasnie dlatego
uregulowanie tej jakze waznej sprawy, dotyczacej jednej trzeciej obszaru Polski! - powinno
nastapic miedzy Polska a Niemcami jeszcze przed przystapieniem Polski do UE".
18. Czy nadmiernie zbiurokratyzowane przepisy unijne moga skutecznie ograniczyc szanse
uzyskania pomocy unijnej przez poszczególne regiony Polski?
Istnieje wiele faktów dowodzacych, ze tak sie juz obecnie dzieje, poniewaz jak pisal Hubert
Szypko w "Najwyzszym czasie" z 23 lutego 2002: "UE nie jest klubem szlachetnych
dobroczynców i altruistów, lecz porozumieniem politycznym, w ramach którego toczy sie
brutalna walka o przeforsowanie egoistycznych interesów ekonomicznych".
Szypko przypomnial za "rzeczpospolita" wypowiedz anonimowego przedstawiciela polskiego
rzadu stwierdzajacego, iz "jezeli kraje czlonkowskie Unii zechca udowodnic, ze kraje
kandydackie nie potrafia w pelni wykorzystac przyznanej im pomocy przedakcesyjenej, to
zrobia to bez trudu".
Szczególnie interesujaca i szokujaca zarazem byla przytoczona przez publicyste
"Najwyzszego Czasu", za dziennikarka "Puls Biznesu", historia licznych nieudanych
zabiegów polskich urzedników samorzadowych o pomoc unijna dla swych miejscowosci:
"Oto wypowiedz Sylwestra Sokolnickiego, burmistrza Serocka: "Nie udalo nam sie
skorzystac z pomocy unijnej. Oczywisci bedziemy podejmowac próby uzyskania pieniedzy,
ale efektów nie mozemy byc pewni. Obecnie mozliwosc skorzystania z wielu srodków
przeakcesyjnych jest iluzoryczna". Jan Malinowski, burmistrz Wyszkowa opowiadal, jak w
ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbuzanskich staral sie o dofinansowanie budowy
oczyszczalni scieków i wodociagu z programu ISPA: "Na razie nie wiemy, jakie sa losy
naszego wniosku. Cala procedura jest ciagle bardzo niejasna". Krzysztof Owczarek, zastepca
burmistrza Zakopanego ubiegal sie wraz z innymi przedstawicielami gmin podhalanskich o
dofinansowanie uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej zlewni czorsztynskiej:
"Niestety, program ISPA jest bardzo zbiurokratyzowany i dotad zadnej gminie w pojedynke
nie udalo sie uzyskac pieniedzy w jego ramach. Czesto zarzuca sie nam, Polakom, ze nie
potrafimy wykorzystac pieniedzy, które chce nam dac Unia Europejska. Ale ze wzgledu na
zlozonosc procedur podczas ubiegania sie o dofinansowanie w ramach unijnych projektów,

gminom jest bardzo trudno uzyskac akceptacje wniosku. Instytucje unijne nie orzekaja jasno,
czego brakuje w skladanych projektach".
19. Czy rzeczywiscie opory wobec wejscia Polski do UE wystepuja glównie wsród osób
niewyksztalconych i zacofanych, jak glosza niektórzy europropagandysci?
30 pazdziernika 2001 r. dziennikarka "Gazety Wyborczej" Danuta Zagrodzka przyznala w
tekscie "Teraz albo wcale", iz w Polsce wyraznie spada poparcie dla integracji z UE za
wszelka cene. Co najwazniejsze jednak, jak przyznala Zagrodzka: "W ostatnim roku to
poparcie najbardziej spadlo wsród kadry kierowniczej, inteligencji, prywatnych wytwórców,
czyli entuzjastycznych dotad zwolenników Europy. Takze oni w trudniejszej sytuacji
gospodarczej zaczynaja bac sie zachodniej konkurencji, marginalizacji w bogatej Europie. (...)
Obywateli zupelnie nie interesuje to, czy Polacy znajduja sie w Unii w pierwszej czy drugiej
grupie. Wiekszosc i tak sadzi, ze bedziemy tam czlonkiem drugiej kategorii. W dodatku - co
wynika z wczesniejszych badan - trzy czwarte Polaków uwaza, ze do tej Unii nie nalezy sie
spieszyc: lepiej isc wolniej, ale dobrze sie przygotowac. Czyli zupelnie inaczej, niz sadzi
rzad". Dodajmy tez - zupelnie inaczej niz sadza i glosza najbardziej wplywowe media.
20. Czy prawda jest, ze wiekszosc najbardziej wplywowych polskich mediów przedstawiala i
przedstawia skrajnie upiekszony obraz UE?
Tak, i ma to prawdziwie katastrofalne skutki dla Polski w sytuacji, gdy wlasnie wplywowe
media sa faktycznie pierwsza wladza w Polsce. Ulatwialo to zaciemnianie sytuacji co do
prawdziwych zagrozen dla polskiej gospodarki i podejmowanie na czas decyzji, które
zapewnilyby skuteczna obrone naszych gospodarczych interesów narodowych.
Duza role w tym wzgledzie odgrywal fakt, ze bardzo znaczaca czesc wplywowych mediów
znalazla sie w ciagu lat 90. W obcych rekach, i nie ma interesu w bronieniu korzystniejszych
rozwiazan gospodarczych dla Polski czy wrecz przeciwnie. Poza tym nie brak w róznych
mediach osób - wspólczesnych jurgieltników, którzy zostali kupieni dla obcych interesów
przez odpowiednie korzysci. (Niektórzy z nich przy tej okazji dokonywali w swej
publicystyce zwrotu doslownie o 180 stopni; uwaznie obserwowalem tego typu ewolucje).
Osobny problem to fakt, ze w róznych dziennikach i czasopismach konsekwentnie atakowano
wszystkich przeciwników wyprzedazy polskiego przemyslu za bezcen. Równoczesnie
nierzadko w tych samych dziennikach lub tygodnikach z werwa gloryfikowano najgorszych
hochsztaplerów, dzialajacych na szkode Polski. Przypomne chocby dosc szczególny
"wyczyn", jakiego dokonano w 1991 roku w kierowanej przez bylego redaktora "Polityki"
Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego "Gazecie Bankowej". Zaledwie na miesiac przed
ucieczka Bagsika z Gasiorowskim z Polski do Izraela, w "Gazecie Bankowej" z 30 czerwca
1991 r. pisano ze skrajnym wrecz panegiryzmem o szefach Art-B. zacytowano miedzy innymi
jakze wymyslna wypowiedz izraelskiego ekonomisty, wspólpracownika Banku Swiatowego,
Valerego Amiela o Bagsiku i Gasiorowskim: "Czuje sie przy nich czasem jak Salieri przy
Mozarcie". Czyz nie byl to najwspanialszy, jakze subtelny komplement dla panów, którzy z
wirtuozeria okradli Polske na wiele milionów dolarów?
Szczególnie balamutne bzdury na temat niebotycznych korzysci, jakie mialy czekac Polaków
natychmiast po wejsciu do Unii Europejskiej, sugerowala niezastapiona pod tym wzgledem
"Gazeta Wyborcza". Kilka lat temu na przyklad zaserwowala ona swoim czytelnikom artykul
jakiejs dziennikarki obiecujacej mlodym ludziom, jak to po wejsciu do UE Polak bedzie mógl
byc wybrany burmistrzem w Palermo, etc., etc. (Zestawmy te obiecanki z narzuconym przez
UE siedmioletnim szlabanem na prace dla Polaków po wejsciu Polski do Unii). W tejze
"Gazecie Wyborczej" (a scislej w jej "Magazynie" z 17-18 kwietnia 1998 r.) mozna bylo
przeczytac wywiad z prof. Tadeuszem Hunkiem z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa,

oferujacym niezwykle idylliczny obraz UE, wspanialomyslnej i gotowej do obsypywania nas
deszczem pieniedzy. Hunek zapewnial m.in., ze "Unia zaoferowala grube miliardy ecu" dla
zapewnienia setkom tysiecy polskich rolników nowych miejsc pracy poza rolnictwem.
Oburzal sie, ze "nikt w Polsce nie podkresla tej dobrej woli Europy, która trzeba cenic. Wrecz
przeciwnie, mówi sie, ze Unia nas "wyssie i wyeksploatuje". Zapewniajac, ze na pewno UE
"nie da nam kopa", Hunek zaklinal sie, ze: "Podstawa integracji jest obopólny interes". Jak to
wyglada w praktyce, przedstawialem juz we wczesniejszych partiach tekstu. Szokuje tylko
gotowosc tego typu "specjalistów" jak Hunek do zafalszowywania obrazu sytuacji na
zamówienie i roztaczania oszukanczych mrzonek.
Inny europanegirysta, publicysta "Rzeczpospolitej" Janusz A. Majcherek, glosil z kolei na
lamach "Rzeczpospolitej" z czerwca 2001 r., iz najwieksza cnota w negocjacjach o
czlonkostwo w Unii jest sklonnosc do ustepstw i kompromisów. Ta zas oparta jest na
zdolnosci do wyrzeczenia sie "mitycznej historii i narodowej chwaly". Polemizujacy z
Majcherkiem w "rzeczpospolitej" Pawel Lisicki stwierdzil wprost, ze "gdyby wziac za dobra
monete wszystkie zalecenia Majcherka, to Unia Europejska nie róznilaby sie od Zwiazku
Radzieckiego". Jakze sluszna w odniesieniu do jakze wielu polkich wplywowych
dziennikarzy wydaje sie konstatacja francuskiego korespondenta Bernarda Margueritte"a na
lamach "Tygodnika Solidarnosc" z 20 marca 1998 r.: "Wielu Polaków nie umie juz patrzec
kategoriami wlasnego narodu. Wczoraj sluchali rozkazów Moskwy, teraz spelniaja kazde
zyczenie Zachodu. Czesto sa to ci sami Polacy, mozna wiec mówic o pewnym nawyku".
Ciekawe, ze jedne z najmocniejszych, niestety przemilczanych starannie przez media w
Polsce, krytyk polskich dziennikarskich europanergirystów mozna bylo spotkac
niejednokrotnie na lamach paryskiej "Kultury". W miesieczniku Giedroycia pisano z wyrazna
odraza o balcerowiczowskiej "propagandzie sukcesu". Czolowy publicysta ekonomiczny
paryskiej "Kultury" Robert Kaczmarek pisal w jej numerze z listopada z 1996 roku na temat
przedstawiania spraw stosunków z Unia Europejska w Polsce, iz: "Tutaj dziennikarze ida w
zawody z politykami w produkcji niedomówien i pólprawd (...)".
Jedna z ulubionych metod panegirycznych euroentuzjastów jest poganianie polityków, aby
nie zwlekali, a jak najszybciej szli na kolejne ustepstwa. Dosc typowe pod tym wzgledem
byly drukowane w "Gazecie Wyborczej" ponaglenia Konrada Niklewicza: "Polska powinna
ustapic w kwestii liczenia dzierzawy (ziemi przez zagranicznych rolników - J.R.N.). Juz raz o
tym na lamach "Gazety" apelowalismy, teraz trzeba to powtórzyc. (...) Jesli nadal bedziemy
upierac sie przy swoim, Komisja (Europejska - J.R.N.) nie bedzie nas bronic". W kontekscie
tych ponaglen przypomnial mi sie duzo wczesniejszy tekst publicysty "Zycia Warszawy"
Tadeusza Jacewicza, swietnie znajacego Zachód, gdzie byl wiele lat korespondentem. W
publikacji z 6 kwietnia 2001 r. ostrzegal przed uleganiem róznym zachodnim szantazom w
negocjacjach, piszac: "Ktos w Brukseli powiedzial, a my to w panice podchwycilismy, ze
Polska znalazla sie w II lidze panstw zabiegajacych o czlonkostwo. Najprawdopodobniej nie
zostanie przyjeta w pierwszej grupie szczesliwców. Nasza prasa zaczela natychmiast bic na
alarm. W Warszawie zapanowal nastrój zaloby. (...) Nie przejmujcie sie i nie popadajcie w
czarne nastroje. To jest gra. Chodzi o pieniadze, jak we wszystkim, co sie dzieje w Unii. Chca
nas przyciagnac i postraszyc, zeby potem latwiej manewrowac i poklepac po ramieniu z
laskawoscia dobrego pana, który docenia wysilki spoconego z emocji czlowieka. Stary numer
negocjacyjny, powszechnie stosowany. (...) Nie dajmy sie wystraszyc terminami i pogrózkami
w rodzaju relegowania do II ligi. Mamy troche czasu i mnóstwo interesów. To one powinny
wygrywac, nie kalendarz".
Warto przypomniec w tym kontekscie uwagi politologa z PAN-u Grzegorza KostrzewyZorbasa, który w "Zyciu" z 25 maja tak skomentowal kolejne polskie ustepstwa wobec
Brukseli: "Polska moze zebrac jakies pochwaly za posluszenstwo, ale bedzie traktowana w
przyszlosci jako popychadlo, kraj, któremu wystarczy cos przykazac, a on wykona. Oznacza
to w stosunkach miedzynarodowych faktyczna utrate podmiotowosci". Przypomnijmy, ze na

zachodzie prawdziwie ceni sie tylko twardych negocjatorów, a nie ludzi sklonnych ulegac na
kazde skinienie.
21. Co powinnysmy robic, aby duzo skuteczniej niz dotychczas zapewniac obrone naszych
interesów gospodarczych wobec Unii Europejskiej?
Niezbedne sa bardzo wielostronne dzialania dla rzeczywistego realizowania polskich
interesów narodowych, a nie biernej koncepcji narzucanej nam obcej polityki gospodarczej.
Przypomnijmy tu, co pisal juz na poczatku lat 90. Czolowy ekspert ekonomiczny paryskiej
"Kultury" Robert Kaczmarek (byly przewodniczacy "Solidarnosci" w AGH, po przyjezdzie
na emigracje w 1983 r. obronil doktorat na Univesitate Pierre et Marie Curie w Paryzu). Ten
jeden z najbardziej ostrych i wnikliwych krytyków polityki Balcerowicza juz we wrzesniu
1990 roku ostrzegal w paryskiej "Kulturze", ze polityka Balcerowicza prowadzila faktycznie
tylko do "zdlawienia gospodarki", a minister finansów w ogóle "nie rozumie, co czyni". W
styczniu 1991 roku Kaczmarek napisal w paryskiej "Kulturze", ze rzad "nie stwarza rynku,
lecz realizuje zagraniczne polecenia statycznej, akademickiej kontroli zlotówki i budzetu
polskiego. (...) Glówna przyczyna slabosci polskiej polityki monetarnej jest oparcie jej o
czysto finansowe wskazania Miedzynarodowego Funduszu Walutowego. (...) Wszystko to
dowodzi, ze mozna uprawiac swiadoma polityke finansowa albo obca polityke finansowa"
(podkr. - J.R.N.).
Prawdziwa groteska jest stosowane czasem w niektórych mediach porównanie Leszka
Balcerowicza do Wladyslawa Grabskiego. Balcerowicz byl i jest glównym rzecznikiem
sluzalczego wykonywania w Polsce obcej, narzucanej nam polityki finansowej i gospodarczej
z korzyscia dla kraju. I zdobyl sie na cos niewyobrazalnego dla ludzi typu Balcerowicza wyrzucil z polski misje angielskiego wiceministra finansów Younga, gdy ten próbowal
narzucac Polsce obca polityke finansowa.
Aby zapewnic realizowanie polskich interesów narodowych w gospodarce musi byc
podjetych wiele nader róznorodnych dzialan. Oto niektóre propozycje w tym wzgledzie, jakie
przewijaja sie w ksiazkach prawdziwie zatroskanych o Polske ekonomistów.
- Musi byc zrobione maksimum dla wychowania calego narodu w duchu patriotyzmu
gospodarczego czy konsumpcyjnego. Przecietny Polak musi rozumiec, ze w jego interesie, w
interesie polskiego bilansu handlowego, w interesie zmniejszenia katastrofalnego bezrobocia,
etc. Niezbedne jest konsekwentne popieranie zakupów glównie polskich produktów
(oczywiscie tych naprawde dobrej jakosci), a unikanie i zniechecanie do kupowania
najbardziej nawet reklamowanych produktów z konkurujacych z nami obcych gospodarek. W
Polsce najbardziej wplywowe media typu "Gazeta Wyborcza: czy "Wprost" niejednokrotnie
atakowaly hasla "kupuj polskie", widzac w nich rzekoma anachronicznosc czy nawet przejaw
nacjonalizmu. Przypomnijmy wiec to, co pisal cytowany juz wielokrotnie przeze mnie
ekonomista, sekretarz naukowy Komitetu prognoz "Polska w XXI wieku" doc. Dr hab.
Andrzej Karpinski: "Jak slusznie stwierdza Vladimir Dlouhy, byly minister przemyslu i
handlu Republiki Czeskiej: "W kazdym kraju Unii Europejskiej (przynajmniej w tych, które
znam) sa przy drogach hasla kupuj swojskie, chron swoje miejsca pracy. Nikt jednak na tej
podstawie nie posadza krajów Unii o antyimportowe nastawienia. Obawy przed importem nie
sa wiec tylko naszym wymyslem".
Najwieksza sprawa jest jednak maksymalne upowszechnienie w spoleczenstwie polskim
informacji o prawdziwym stanie naszego rachunku strat i zysków w negocjacjach z Unia
Europejska, czego zreszta najbardziej boja sie euroentuzjasci z SLD, UW i Platformy
Obywatelskiej.
Wsród róznych szczególowych propozycji zmierzajacych do polepszenia stanu pozycji
polskich w stosunkach z UE chcialbym przytoczyc niektóre zawarte w cytowanej ksiazce
Andzreja Karpinskiego. Postulowal on m.in., iz: "Polityka zatrudnienia powinna maksymalnie

wykorzystac mozliwosc tworzenia miejsc pracy w takich dziedzinach jak:
a) przemysly wysokiej techniki, stwarzajace najwieksze mozliwosci skutecznej walki z
bezrobociem, a równoczesnie w najwiekszym stopniu unowoczesniajace strukture
gospodarcza kraju; w tym celu nalezaloby lepiej wykorzystac polityke przemyslowa panstwa
oparta na preferencjach strukturalnych;
b) rozwój oswiaty i szkolnictwa wszystkich form, zarówno tworzac nowe miejsca pracy w tej
dziedzinie, jak i wydluzajac czas obowiazku szkolnego;
c) rozwój robót publicznych, w nowoczesnym tego slowa znaczeniu, które powinny byc
stosowane szerzej niz dotychczas, a ukierunkowane glównie na wprost budownictwa
mieszkaniowego i przygotowanie terenów pod to budownictwo, a przede wszystkim na
budowe autostrad i infrastruktury komunikacyjnej;
d) uslugi rynkowe i rozwój drobnej wytwórczosci, zwlaszcza na wsi;
e) rozwój zatrudnienia w dziedzinach tradycyjnych, które jeszcze nie wyczerpaly mozliwosci
wzrostu zatrudnienia, typowym tego przykladem jest budownictwo - rozwój budownictwa
mieszkaniowego móglby byc wykorzystany dla zdynamizowania calej gospodarki;
f) maksymalne wykorzystanie mozliwosci zatrudnienia w ochronie srodowiska".
Akcentowal równiez, ze:
1. "Istotne znaczenie ma jak najdluzsze, co najmniej do 2005 r. zatrzymanie ludnosci
zamieszkalej na wsi w jej dotychczasowych siedliskach. To zas wymaga najwyzszej
preferencji do tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi i odpowiednich zmian w
systemie kredytowania, ksztalcenia i rozwoju infrastruktury cywilizacyjnej wsi jeszcze przed
2005 r.
2. Potrzebna moze sie okazac bardziej aktywna ochrona wlasnych miejsc pracy przed
ekspansja partnerów zagranicznych nierozwijajacych kooperacji z krajowym zapleczem
materialowym i zapleczem B+R (badawczo-rozwojowym - przyp. red.), przy równoczesnym
usuwaniu barier pomiedzy poszczególnymi galeziami na rynku pracy.
3. Konieczna jest kontrola importu pod katem przeciwdzialania eksportowi bezrobocia do
naszego kraju przez naszych partnerów handlowych, ale w warunkach liberalizacji obrotów
musi ona byc realizowana inaczej niz dotychczas, co wymaga wyksztalcenia jej nowych
instrumentów zgodnych z legislacja Wspólnoty".

Rozmowy niedokonczone z dnia 17.03.2002 r.
gosc: profesor John Laughland
temat: Czy w Unii Europejskiej narody moga zachowac swoja suwerennosc?

Siedze tutaj w studiu Radio Maryja w Toruniu i musze powiedziec, ze dla Anglika jest to
doswiadczenie, które napawa pokora, a jednoczesnie jest tez inspiracja, zeby ujrzec te
wspaniala radiostacje, która zostala stworzona w ciagu ostatnich dziesieciu lat praktycznie z
niczego. Wydaje sie to prawie cudownym wydarzeniem, ze mamy teraz tak potezna stacje
radiowa z milionami sluchaczy w calej Polsce. Powodem, dlaczego napawa to pokora
Anglika w tych okolicznosciach jest to, ze w naszym kraju nie mamy nic takiego, co daloby
sie porównac z taka niezaleznoscia w mediach. Polacy jak wiem, podrózuja bardzo duzo po
Europie, dlatego sadze, ze to nie mnie mówic, jak to wyglada w innych krajach, poniewaz
wiem, ze sami wiedza lepiej. Mam nadzieje, ze Polacy mi wybacza, ze w wiekszosci krajów
Europy Zachodniej, byc moze z czesciowym wykluczeniem Wielkiej Brytanii media, a w
szczególnosci media elektroniczne w pelni sa kontrolowane przez politycznie poprawny
establishment.
Dlatego wydaje mi sie, ze Radio Maryja jest narodowym skarbem, który z pomoca Boska

bedzie kwitl. Panstwo uprzejmie poprosiliscie mnie o to, aby rozmawiac o Unii Europejskiej a
w szczególnosci o tozsamosci narodowej i o tym, czy narody moga przetrwac i zachowac
swoja tozsamosc w Unii Europejskiej? Jestem obywatelem kraju, który oczywiscie jest juz
czlonkiem Unii Europejskiej od trzydziestu lat. Mozna w pewnym stopniu mówic o symetrii
miedzy byciem Brytyjczykiem a byciem Polakiem. Podczas gdy Wielka Brytania nie byla pod
inwazja zadnych obcych mocarstw mozna powiedziec, ze polska historia jest troche
odmienna. Ale mimo tego kwestia suwerennosci i tozsamosci narodowej w obu krajach jest
niezwykle wazna. Jestem przekonany, ze Polacy w sensie kulturowym beda mogli zachowac
swoja niezaleznosc. Powiedziec jednak trzeba, ze pojecie narodowej tozsamosci zupelnie nie
przystaje do Wspólnoty Europejskiej. Ci Polacy, którzy martwia sie o to, ze Wspólnota
Europejska moze zagrazac tozsamosci narodowej maja w swoich obawach zupelna racje.
Mysle, ze wazna sprawa jest zdanie sobie dokladnie sprawy z tego, jak zaczela sie Unia
Europejska, jakie sa jej korzenie, skad sie to wszystko wzielo.
Jestem gleboko przekonany, ze obecna Unia Europejska jest zupelnie odmienna od tej, która
powstala w 1957 roku, ze zaszly radykalne, daleko idace zmiany w tym, jak dziala Unia
Europejska w latach 1989-1991. Jedna z najwazniejszych tych zmian bylo wprowadzenie
jednej waluty w Unii Europejskiej, które jak wiemy nastapilo w styczniu tego roku.
Wprowadzenie tej wspólnej waluty powoduje, ze w tej chwili polityka poszczególnych
panstw jest zupelnie kontrolowana przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie. A
poniewaz polityka monetarna jest jedna z najwazniejszych sil w panstwie, pokazuje to, ze nie
mozna mówic o pojedynczych panstwach Wspólnoty Europejskiej jako o niezaleznych
panstwach. Polityka monetarna jest sercem dzialania panstwa, dlatego gdy przekazemy
kontrole nad nasza polityka monetarna, przekazujemy niejako serce naszego panstwa, to, co
jest w nim najwazniejsze - komu innemu. Uklad z Maastricht podpisany w 1991 roku dal
rzeczywiscie takie narzedzia, aby scentralizowac polityke w Unii Europejskiej. I dlatego
poszczególne kraje w Unii Europejskiej juz nie maja polityki w calym zakresie, nie sa to juz
indywidualne polityki panstw, tylko polityka centralna.
To, co uwazam za znamienne to jest to, ze te wszystkie drastyczne, radykalne zmiany, zostaly
wprowadzone w latach 1989- 1991. Akurat Polakom nie musze tlumaczyc, co sie w tych
latach stalo. Jestem absolutnie przekonany, ze centralizacja wladzy w tych latach miala jeden
bardzo okreslony cel.
Oto ten cel. Rzady i intelektualisci krajów Europy Zachodniej, kiedy zdali sobie sprawe, ze
komunizm juz upada zdecydowali, ze te wydarzenia przybieraja niebezpieczny obrót. Uznali,
ze koniec sowieckiej kontroli nad centralna i wschodnia Europa nie byl powodem do radosci,
ale powodem do niepokoju i strachu. Bardzo waznym jest przypomnienie sobie lat
osiemdziesiatych. Pamietam mój wyklad z roku 1988, w którym wyrazilem taka opinie, ze
nacjonalizm stanie sie kolejnym niebezpieczenstwem. Szczególnie w wypadku krajów
nadbaltyckich, jak na przyklad Litwa. Innymi slowy te kraje, które byly w 1939 roku
okupowane przez Stalina w taki sposób, ze mocarstwa Zachodnie nie uznawaly tego za
okupacje. Ich wyzwolenie spod stalinowskiej okupacji bylo przez Zachodnich
intelektualistów uwazane za zagrozenie dla stabilnosci. Mocarstwa Zachodnie odpowiedzialy
na to wyzwolenie przez tworzenie super nacjonalistycznych struktur, których celem bylo
ograniczenie tych wolnosci, które sie wytworzyly. Innymi slowy dla Zachodnich polityków,
którzy byli projektantami ukladu z Maastricht i Unii Europejskiej, która w tej chwili mamy,
wolnosc jest niebezpieczenstwem. Narodowosc jest czyms, co musi byc zniszczone. Mozna
siegnac do wypowiedzi wazniejszych polityków Unii Europejskiej z lat dziewiecdziesiatych i
znalezc tam twierdzenia, ze narodowa wolnosc, narodowa niezawislosc sa
niebezpieczenstwami dla stabilnosci. Takze od czasu Maastricht mamy w Unii Europejskiej
ponownie komunistyczny styl rzadzenia, gdzie miejsce sowieckich dygnitarzy zajeli
komisarze unijni. Ale komunizm nie jest jedyna ideologia, jaka towarzyszy laczeniom tych
krajów w jedno superpanstwo.

Napisalem jedna ksiazke, która jak mam nadzieje ukarze sie równiez w Polsce, w której
omawiam nazistowskie i faszystowskie korzenie zjednoczonej Europy. Dawni faszysci
wloscy, niemieccy, brytyjscy byli bardzo oddani idei zjednoczonej Europy. Faktycznie, jezeli
popatrzy sie na argumenty, jakie oni propagowali w póznych latach trzydziestych i
czterdziestych, mozna znalezc dokladnie te same argumenty, jakich nasi politycy uzywaja
dzis. Na przyklad uwazali, ze narodowa wolnosc to jakis dziwaczny wymysl
materialistycznego liberalizmu. Uwazali, ze Europa ma biologiczna jednosc, to znaczy, ze
jestesmy wszyscy biologicznie powiazani i ta biologiczna jednosc powinna przekraczac
narodowe granice. Nie trzeba tutaj dodawac, ze uwazali narodowa suwerennosc krajów, które
podbijali za bezwartosciowe pojecie. Odnajdujemy u faszystów pierwotnych i tych, których
mozemy odnalezc dzisiaj w Brukseli idee, które mówia, ze unifikacja Europy jest ze wzgledu
postepu technicznego nieunikniona. Podobnie tez mówil Goebels, ze pomiedzy Niemcami a
Czechami nie powinno byc granicy, poniewaz on moze sobie wsiasc w pociag i
przemieszczac sie pomiedzy Praga a Berlinem. Innymi slowy sa to stare imperialistyczne idee
jednosci Europy i zaniku granic.
Jeszcze jednym takim elementem wspólnym komunistów, faszystów i obecnej ideologii jest
przekonanie, ze polityka sama w sobie jest niebezpieczna. Dlatego cala polityka Wspólnoty
Europejskiej jest nakierowana na to, aby cala polityke zamienic na administracje. Struktura
Unii Europejskiej w swojej obecnej, zbyt scentralizowanej formie, w sposób zupelnie
doslowny zabiera wladze parlamentom narodowym i przekazuje te wladze osobom, które w
sekrecie zasiadaja w narodowych rzadach. Bardzo waznym faktem, z którego trzeba sobie
zdac sprawe jest to, ze europejskie prawo, które jest wazniejsze niz prawo narodowe, jest
ustanawiane przez ministrów, którzy sekretnie siedza w Radzie Ministrów. Parlament
Europejski ma oczywiscie cos do powiedzenia, ale tylko jako organ doradczy. Prawo tworzy
pietnascie rzadów, które zbieraja sie w sekrecie w gabinecie Rzadu Europejskiego. Jest dla
mnie absolutnie niewiarygodnie, ze Wspólnota Europejska mówi o rozszerzaniu demokracji
na kontynent europejski, poniewaz gdyby jakies panstwo mialo strukture wladzy i rzadzenia
Unii Europejskiej i w tej chwili poprosilo Unie o czlonkostwo to nie otrzymaloby pozwolenia
ze wzgledu na to, ze uznane by bylo za kompletna tyranie. Za tyranie uwazam to, ze organy
tworzace prawo w Unii Europejskiej zbieraja sie w sekrecie, nie sa demokratyczne, nie sa
publiczne, a przede wszystkim nie sa wybierane w sposób demokratyczny. Nawet mimo tego,
ze to ministrowie glosuja na temat tych praw, to 80% praw jest tworzonych przez
biurokratów. Najlepszym sposobem opisania Unii Europejskiej jest kartel rzadów. Kartel
rzadów, który z innymi obcymi rzadami konspiruje przeciwko wlasnemu elektoratowi. To jest
powód, dlaczego jest to kompletnie niedemokratyczne.
O prowadzacy: Mam pytanie zwiazane z ziemia. Mamy obecnie debate sejmowa na temat
sprzedazy ziemi. Okazuje sie, ze okolo jednego miliona hektarów ziemi zostalo juz jakos
przekazane w obce rece. Ziemia oddana pod dzierzawe pójdzie na wlasnosc obcokrajowców.
Czy oprócz tego finansowego uzaleznienia polskiej polityki przekazanie polskiej ziemi w
obce rece jest symptomem czegos zlego, jakims zagrozeniem?
Prof. J. Laughland: Jest to przerazajaca perspektywa. Wydaje mi sie, ze potwierdza to moje
podejrzenia, ze Unia jest blokiem mocnych panstw, które sa powiazane z mocnymi silami i
interesami finansowymi, których celem jest eksploatacja, wykorzystanie krajów slabych,
biednych takich jak Polska. Obserwowalem od lat ten tak zwany proces powiekszania Unii
Europejskiej i wydaje mi sie, ze Unia zachowuje sie jak sadystyczny nauczyciel.
Sluchacz: Dziekuje za bardzo interesujacy referat. Pan profesor nie wspomnial o decyzjach,
które zostaly podjete w grudniu 2001 roku w miejscowosci Leaken w Belgii. Chcialem
zwrócic na to uwage, poniewaz jest bardzo istotny element ze wzgledu na uchwale i zawarte

w niej 33 punktów. Chodzi o takie wykroczenia jak: ksenofobia lub krytykowane Unii
Europejskiej, ze takie cos moze byc sankcjonowane aresztem.
Prof. Laughland: Bardzo dziekujemy sluchaczowi za przypomnienie tej waznej sprawy. Ma
pan zupelna racje, ze te decyzje zostaly podjete na ostatnim szczycie europejskim w Leaken.
To prawda, ze ksenofobia i jak sie rozumie jeszcze inne sprawy zostaly okreslone jako
przestepstwa kryminalne. To, co sie tam stalo i równiez to, co sie dzieje podczas
hiszpanskiego przewodnictwa Unii Europejskiej, to to, ze ktokolwiek zademonstruje
przeciwko Unii Europejskiej jest klasyfikowany jako terrorysta. Jest to niezwykle
niebezpieczne. Nie sadze, ze ktokolwiek ze sluchaczy zaprzeczy, ze rola policji jest
zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku podczas miedzynarodowych spotkan. Ale dlatego jest
to tak przerazajace, poniewaz Unia podjela sie ingerowac w to, co w zasadzie jest zadaniem
policji. Jest tez dokument, który w tej chwili wprowadzilo hiszpanskie przewodnictwo w
Unii, który moze stac sie prawem Unii, który nazywa terrorystów terrorystami, dlatego, ze
wywoluja przerazenie. Innymi slowy, ktokolwiek pojedzie do jakiegos miasta Europy, aby
zademonstrowac tam gdzie bedzie szczyt Unii Europejskiej, bedzie uwazany za terroryste i
bedzie poddany specjalnemu dzialaniu policyjnemu. Mysle, ze trzeba sluchaczom
przypomniec, ze w czerwcu zeszlego roku, byly demonstracje przeciwko Unii Europejskiej w
Szwecji, w Goeteborgu i tam policja uzyla ostrej amunicji, aby rozproszyc tlum i trafiono
trzech demonstrantów, raniac jednego bardzo powaznie strzelajac w plecy. To nie byl
pierwszy raz, gdy sie strzelano do demonstrantów. Bardzo prosze dobrze zapamietac te
wydarzenia, poniewaz gdy historia spojrzy na te wydarzenia z perspektywy, bedziemy sie
pytali, kto podniósl glos przeciwko tym wszystkim wydarzeniom. Prosze mi wybaczyc ze
przypomne, ze w roku 1992 Dania przeciwstawila sie ukladowi z Maastricht, co oczywiscie
powinno oznaczac, ze traktat nie bedzie ratyfikowany. Zamiast tego Unia Europejska
zdecydowala sie zignorowac demokratyczny glos ludzi w Danii i zmuszono Dunczyków w
1993, aby glosowali jeszcze raz. Innymi slowy mamy czyste, konkretne przyklady, jak Unia
niszczy proces demokratyczny. Co jest zrozumiale, ze gdy drugie glosowanie wypadlo na tak,
pewna grupa Dunczyków wyszla na ulice Kopenhagi, aby zaprotestowac. Równiez w tym
przypadku policja strzelala do tlumu. W Irlandii jest kolejny przyklad ignorowania glosu
ludzi. Irlandczycy w ostatnim roku glosowali przeciwko ukladowi Nicejskiemu, a reakcja
Unii Europejskiej byla taka sama, jaka byla w przypadku Belgii. Po prostu padla propozycja,
aby ignorowac i zmusic Irlandczyków do ponownego glosowania, az dadza oczekiwana
odpowiedz. Czyli Orwell dalej jest aktualny.
Sluchaczka: Czy prawda jest, ze nie ma zadnej ustawy, która przewidywalaby mozliwosc
wystapienia z Unii? Czy jest to mozliwe, ze po upadku totalitarnych systemów moze istniec
tak niedemokratyczna struktura? Czy mozna tylko wejsc a nie wyjsc?
Po drugie chcialabym wiedziec czy prawda jest, ze te tak zwane sekretne rzady, mianowane, a
nie wybierane wedlug jakiegos dziwnego klucza, sa strukturami masonskimi,
miedzynarodowymi, które wladaja finansami, które sa zainteresowane wprowadzeniem
strasznego systemu, którego sie nawet nie snilo filozofom, który przewyzszalby
dotychczasowe systemy totalitarne? Bardzo prosze o odpowiedz.
Prof. Laughland: Teoretycznie odpowiedz brzmi, tak. Unia Europejska jest organizacja oparta
na traktacie i miedzynarodowe prawo konstytucyjne mówi, ze jezeli jakies panstwo podpisze
jakas umowe, moze sie tez z niej wycofac. Teoretycznie Wspólnota Europejska jest oparta na
traktacie i dziala jak kazda inna organizacja oparta na traktacie. W rzeczywistosci jednak jest
inaczej. Czlonkostwo w Unii Europejskiej jest w zalozeniu nieodwolalne. Czyli istnieje takie
zalozenie, aby uczynic niemozliwym, ekonomicznie i politycznie niemozliwym opuszczenie
Unii, kiedy sie juz do niej dolaczylo. Bardzo waznym jest mówienie prawdy w tej dyskusji.

Uwazam, ze dla duzego kraju byloby bardzo ciezkie opuszczenie Unii Europejskiej.
Grenlandia opuscila Unie Europejska w latach siedemdziesiatych. Nie jest to duzy, czy raczej
wazacy kraj. Dlatego podstawowa odpowiedz, jakiej chce udzielic brzmi: nie jest mozliwe
opuszczenie Unii Europejskiej. Na przyklad, gdy Polska sie przylaczy, bedzie miala euro.
Jedna z konsekwencji opuszczenie Unii byloby ponowne wprowadzenie narodowej waluty.
Oczywiscie byloby to bardzo trudne, polaczone z wielkim wysilkiem i bardzo kosztowne. Co
wiecej, jezeli ktos mi zada pytanie na temat opuszczenia Unii Europejskiej, to zawsze mysle o
Jugoslawii, poniewaz federacja starej socjalistycznej Jugoslawii dala republikom Jugoslawii
prawo do opuszczenia federacji. Wszyscy jednak wiemy, do czego to doprowadzilo w
rzeczywistosci.
Jezeli chodzi o drugie pytanie, o strukture finansowa to podstawowa odpowiedz jest taka: nie
chcialbym tutaj naciskac na masonski aspekt, chociaz jest to prawda, ze idea tworzenia
zjednoczonej Europy czy zjednoczonego swiata jest to oczywiscie idea masonska. Uwazam,
ze konspiracja siega dalej niz wolnomularstwo. Mysle, ze w rzeczywistosci sa bardzo
znaczace interesy finansowe, zwiazane nie tylko z Unia Europejska, ale z calym procesem
globalizacji. Przypuszczam, ze moja podstawowa odpowiedzia jest to, ze finansjera swiatowa
ma wielkie wplywy i chce pozbawic znaczenia sily narodowe, parlamenty narodowe, aby
wielki interesy finansowe mialy wolna reke.
Sluchacz: Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Klania sie
Krzysztof z Irlandii, która odrzucila traktat Nicejski. Panie profesorze, czy nie sadzi pan, ze
sytuacja, która sie ksztaltuje w Europie nie jest walka cywilizacyjna w tym sensie, jakim to
slawny polski profesor Koneczny odkryl w swoich pracach? Podstawa demokracji jest
przeciez cywilizacja chrzescijanska oparta o wiare, ale równiez i filozofie grecka i rzymskie
prawo. Tymczasem to, co sie teraz dzieje dosyc daleko odbiega od tego. W imie pewnych idei
wiekszosc jest terroryzowana przez nieznaczna mniejszosc, której daje sie prawa, chociaz
wlasciwie nie bardzo wiadomo dlaczego. Jezeli tworzy sie to, co papiez nazwal cywilizacje
smierci, a wiec gdy odchodzi sie od naturalnego prawa, które swoja prawdziwosc ma
ugruntowana w rzeczywistosci. Tymczasem rózne prawa, które dewiacje seksualne traktuja
jako cos absolutnie naturalnego, co w konsekwencji prowadzi do tego, ze spoleczenstwo
wymiera. Czasami w dekadenckich cywilizacjach schylkowych wlasnie takie dewiacje
pojawialy sie w historii. Pan profesor powiedzial, ze z Unii nie mozna wyjsc, ale czy nie
przypuszcza pan, ze ten fakt moze spowodowac to, co sie stalo w XIX wieku? To, co
doprowadzilo do wojny secesyjnej. Przypuszczam, ze taka wojna secesyjna w Europie XXI
wieku przeroslaby wszystko cokolwiek mozna by sobie bylo pomyslec. Mysle, ze albo ta
Unia sie zmieni albo doprowadzi do straszliwej katastrofy. Uwazam, ze zdrowy instynkt z tej
tu wyspy irlandzkiej jest godny pochwaly. Szczesc Boze.
Prof. Laughland: Cóz za wspaniale pytanie. Dziekuje bardzo. Nie znam pracy wspomnianego
profesora Konecznego, którego sluchacz wymienil. Ale w zupelnosci zgadzam sie z tym, co
Pan powiedzial. Zwlaszcza zgadzam sie z tym, ze u podstawy tego wszystkiego lezy schylek
cywilizacji. Podobnie jak Pius XII, uwazam, ze jedyna cywilizacja jest cywilizacja
chrzescijanska. Jestem przekonany, ze ta podejrzliwosc Unii, co do narodowosci i
nieprzewidywalnosci wolnego wyboru, jest konsekwencja podejrzliwosci wobec wolnosci,
wobec wolnosci osobistej. Innymi slowy, w nowoczesnym spoleczenstwie, w którym
czlowiek sam traci wartosc równiez naturalne jednostki uwazane sa za bezwartosciowe.
Dlatego europejscy ideologowie nienawidza narodów jako takich. Na poczatku powiedzialem,
ze pomiedzy Polska a moim krajem istnieje pewna symetria. Jednym z argumentów, które
wytaczaja ideolodzy europejscy, jest ten, ze narodowe granice sa sztuczne. Twierdza, ze
wiekszosc panstw europejskich byla stworzona w XIX wieku. Mówia tylko o XIX wieku, bo
mysla tylko o Niemczech i o Wloszech. Rzadko mysla o innych panstwach europejskich.

Trzeba byc zupelnie odlaczonym od rzeczywistosci, aby pomyslec, ze poniewaz granice
Polski zmienily sie w ciagu ostatnich 60 lat, to w konsekwencji tego pojecie narodowosci
polskiej jest sztuczne. Oczywistym jest to, co mówia ideolodzy europejscy, ze koncepcja
narodowosci, czy istnienie granic miedzy narodami jest sztuczne. W rzeczywistosci historia
pokazuje nam, ze to wlasnie imperia sa przejsciowe, natomiast narody trwaja. Narody sa
takimi bytami, które z sukcesem opieraly sie tyranii i imperializmowi. Pamietam czlonka
ruchu oporu francuskiego, Alana Gotrei, który przylaczyl sie do ruchu oporu francuskiego 11
maja 1940 roku, dokladnie w chwili inwazji niemieckiej. Obecnie jest szanowanym
politykiem francuskim, który twierdzil, ze ludzie przylaczajacy sie do tego ruchu mieli
instynktowne przekonanie o wiecznosci Francji, o tym, ze Francja przetrwa. Tych ludzi,
których kojarzymy z wolnoscia i oporem, dzisiaj kojarzylibysmy ze skrajna prawica, z
rojalistami itd. A jednak cala europejska ideologia pomimo tego historycznego faktu, próbuje
zdelegitymizmowac nacjonalizm. Winic za to nacjonalizm, ze spowodowal problemy
swiatowe jest bledem dlatego, ze za to winien jest imperializm, a nie nacjonalizm.

Sluchacz: Mam pytanie. W budowaniu eurokolchozu dominujaca role graja Niemcy. Ostatnio
ogladalem stacje, gdzie dziennikarz zapytal sie pilkarza niemieckiego, dlaczego wy jestescie
tacy ambitni w walce do ostatniej minuty. On powiedzial, ze pamietaja o przegranej wojnie i
jest w nich taki niemiecki instynkt. Oni dzisiaj przyjmuja taka poze, która jest zwyklym
zaklamaniem. Doswiadczamy tego, poniewaz wykupuja nam ziemie, a oni pamietaja. Ja
myslalem, ze oni sie zmienili, ale to nie jest prawda. Szczesc Boze.
Prof. Laughland: Mysle, ze nie ma watpliwosci, co do tego, ze Niemcy próbuja poprzez Unie
Europejska odzyskac ta sile, która stracili po 1945. W szczególnosci Niemcy sadza, ze przez
zwiekszenie obszaru Unii Europejskiej beda mogli miec swoje male cesarstwo w podobny
sposób jaki Anglia miala swoje kolonie w Indiach. Jestem do tego przekonany, co sluchacz
powiedzial o niemiecki nacjonalizmie. To jest jednak bardzo paradoksalne zjawisko,
niemiecki nacjonalizm, poniewaz wyraza sie przez samo zaprzeczenie. Niemcy powtarzaja
calemu swiatu, ze oni przezwyciezyli wlasny nacjonalizm i w tej chwili chca byc tylko
Europejczykami. To jest jeden z powodów, dla którego napisalem swoja ksiazke. Wykazuje,
ze w 1941 mówili doslownie to samo.
Jesli chodzi o kupno ziemi w Polsce wiem, ze jest to pytanie budzace wiele emocji w Polsce i
slusznie zreszta. Z jednej strony jest to oczywiscie rozszerzeniem procesu globalizacji w
ramach, którego przemysl juz zostal sprzedany obcokrajowcom. Mówimy tutaj o jakosciowej
róznicy, poniewaz sprzedaz ziemi rózni sie od wyprzedazy przemyslu. Mysle, ze nie ma tutaj
watpliwosci, ze Niemcy sa tacy, jak wszyscy inni. Ludzie, którzy traca swoja ziemie staraja
sie ja odzyskac.Wiem, ze jesli slucha mnie teraz jakis Niemiec to bedzie zaszokowany i
ogromnie obrazony, ale to sa slabosci ludów imperialistycznych, ze mysla, ze rozszerzenie ich
wlasnej wladzy jest dobrem dla tych ludzi, na których ta wladza jest rozszerzona. Niemcy sa
przekonani, ze ich polityczny system jest najlepszy w Europie. Oczywiscie uwazaja, ze ich
gospodarka jest najsilniejsza w Europie, mimo ze nie jest. Oczywiscie sa najwiekszymi, jesli
chodzi o populacje, natomiast nie sa najwiekszym, jesli chodzi o dochód na glowe. Niemcy,
jako ludzie o dosyc dominujacej osobowosci, jako naród udaje sie im przekonac ludzi, ze
maja racje. Mysle, ze to dalo poczatek projektowi wprowadzenia wspólnej waluty, która jak
wszyscy wiemy, jest zarzadzana z Frankfurtu.
Sluchacz: Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Rafal
Broda z Krakowa. Panie profesorze, dziekujemy Panu za przybycie do Polski. Wiemy, ze ma
Pan cykl wykladów i to jest wielki wysilek. Do poprzednich wypowiedzi chcialbym dodac
bardzo znamienny fakt. Mianowicie pare dni temu odbyly sie manewry NATO, w których

zalozono taki plan gry wojennej, w której sa dwa panstwa. Jednym z nich mniejszosc
narodowa jest w opresji i nalezy im pomóc. Wydaje sie, ze to jest dosc znamienny fakt,
pokazujacy, w która strone idzie NATO. Poniewaz NATO nie jest wylacznie tylko europejska
organizacja i to wskazuje, ze Unia jest tylko poczatkiem tego bardziej globalnego systemu
swiatowego.
Natomiast mam takie pytanie. W Polsce byc dojsc do tego, mam taka nadzieje, ze Polacy w
referendum powiedza "nie" dla Unii Europejskiej. Wtedy my, jako Polacy znajdziemy sie w
nieslychanym klopocie, poniewaz znajdziemy sie pod niebywala presja i mozemy sie
spodziewac najrózniejszych, zwlaszcza ekonomicznych ataków. Nasz los wtedy bedzie w
duzej mierze od tego zalezal, jak sie zachowaja spoleczenstwa Europy. Wobec tego
chcialbym sie Pana zapytac, jak wedlug Pana wyglada sytuacja stosunku ludzi do Unii
Europejskiej? Czy jest jakas rosnaca opozycja do tego tworu politycznego? Czy Polacy
mogliby liczyc na wsparcie spoleczenstwa? Wiem, ze tutaj mozna sie opierac na sondazach
publicznych, które podobnie, jak media publiczne nie sa zbyt miarodajne. Ale jednak na
podstawie wlasnych obserwacji mozna miec jakies wyczucie. Dziekuje, ze w uwagach
wstepnych, chwalac Radio Maryja powiedzial Pan, ze w Anglii nie ma takich niezaleznych
mediów elektronicznych. Mysle ze jest to bardzo wazne, poniewaz w Polsce uzywa sie BBC,
jako wzoru nieslychanego obiektywizmu i niezaleznosci. Wydaje sie, ze Pan profesor ma
odmienne zdanie. Dziekuje bardzo.
Prof. Laughland: Dziekuje bardzo za ten wspanialy telefon. W szczególnosci ciesze sie, ze
Pan profesor dzwonil z Krakowa. Panstwo tego nie wiedza, ale mój pradziadek pochodzil z
Krakowa i kiedy teraz bylem w Krakowie znalazlem jego portret w muzeum Teatru Starego.
Zgadzam sie w 150% z tym, co Pan profesor powiedzial. Szczególnie z tym, co pan profesor
powiedzial o NATO i manewrach. Bardzo mocno przeciwstawialem sie atakom NATO na
Jugoslawie w 1999 roku. Zainteresowalem sie tym profesjonalnie i od tego czasu bylem tam
wiele razy. Jestem zupelnie przekonany, ze gdy NATO atakowalo Jugoslawie, przyjelo
wszystkie wady, które ma Wspólnota Europejska. Przeobrazilo sie z organizacji, która bronila
narodowych interesów swoich suwerennych panstw czlonkowskich, w super nacjonalistyczna
organizacje i wlasciwie imperialistyczna. Teraz uwazam, ze NATO jest takim samym
zagrozeniem dla demokracji jak Unia Europejska.
Profesor pytal tez czy Polska moglaby sie przeciwstawic Unii Europejskiej? Ja nie wiem. Nie
sadze, zeby Polacy powinni byc zbyt pesymistyczni. Mysle, ze znam kraje tego regionu dosyc
dobrze, i tak jak mówilem na poczatku w Radiu Maryja, jest dla mnie oczywistym, ze
uwarunkowania polityczne w tych wszystkich krajach, które chca wstapic do Unii sa bardzo
plynne.
Pan wspomnial o BBC. BBC jest organizacja, która jest niezwykle politycznie przechylona w
jedna strone. Na przyklad w sprawie Unii Europejskiej. Wiem, ze wszystkie media w Polsce
sa tak samo nachylone w Polsce jak BBC, ale istnienie takiej stacji jak Radio Maryja
dowodzi, ze poziom kontroli nie jest jeszcze tak nasilony, jak w Europie Zachodniej. Ta
plynnosc uwarunkowan politycznych jest jeszcze bardziej zaznaczona w Republice Czeskiej
niz w Polsce. Co jest zaskakujace, to to, ze osoby indywidualne, niezalezne moga miec
wplyw na to, co sie dzieje w polityce. To jest o wiele trudniejsze w naszym kraju, gdzie
trudniej jest przebic sie przez aparat polityczny. Mysle, ze cala kwestia rozszerzenia Unii
Europejskiej jest problematyczna dla krajów Unii. Nie bylbym zdziwiony, gdyby niektóre
kraje Unii nie bylyby niezadowolone, gdyby Polska powiedziala nie. Bylby to dla nich
problem, gdyby Polska powiedziala tak. Wiec nie traccie Panstwo nadziei. Ale ponad
wszystko, prosze nie polegac na Anglii. Arabowie maja takie powiedzenie o Anglikach:
"Lepiej byc wrogiem Anglików, niz ich przyjacielem. Bo jezeli jest sie ich wrogiem to moze
cie kupia, ale jezeli jest sie ich przyjacielem to na pewno Cie sprzedadza."

W studiu goscimy pana dr inz. ANTONIEGO ZIEBE
Temat Rozmów Niedokonczonych:
Obrona prawa do zycia i praw rodziny w perspektywie procesów integracyjnych.
Serdecznie witamy Pana Doktora. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dr Zieba:
Szczesc Boze.
Mysle, ze jest to temat ogromnie wazny, szczególnie w ostatnim czasie nabral wyjatkowego
znaczenia w swietle rezolucji Parlamentu Europejskiego z 4 lipca, wzywajacej kraje
czlonkowskie, kraje kandydujace do Unii do wprowadzenia legalizacji aborcji i edukacji
seksualnej.
Ojciec:
Tak, panie doktorze. Bardzo serdecznie prosimy o przyblizenie tego tematu- obrony prawa do
zycia i praw rodziny w perspektywie integracji z Unia Europejska. Czy to znaczy, ze te
uchwaly Parlamentu Europejskiego sa dla nas wiazace ? Czy moze jest to dla Polski
fakultatywne: moze byc ale nie musi ?
Dr Zieba:
Odpowiem od razu na te ostatnia czesc pytania, a pózniej przyblize pewna sekwencje dzialan
polskich obronców zycia z ostatniego pól roku.
Krótko mówiac, ta rezolucja, powiem nawet, zbrodnicza rezolucja Parlamentu Europejskiego,
na szczescie nie ma mocy wiazacej ani dla krajów, które juz sa w Unii Europejskiej ani dla
krajów kandydujacych. Niemniej trzeba mocno podkreslic, ze tworzy okreslony klimat
polityczny, tworzy okreslona mentalnosc, w tym przypadku mentalnosc przeciwna zyciu.
A teraz o pewnym, w cudzyslowie oczywiscie, sprawozdaniu z tego, co dzialacze obrony
zycia w Polsce w ostatnim pólroczu zrobili. Jak wiemy, trwaja negocjacje z Unia Europejska
na temat ewentualnego czlonkostwa Polski w tej organizacji. Na dzisiaj wiemy, ze nie ma
takich regulacji prawnych, ustaw, decyzji wewnatrz Unii Europejskiej, które by obligowaly
jakikolwiek kraj do wprowadzenia legalizacji aborcji. Niemniej korzystajac z publikacji w
"Naszym Dzienniku", ale nie tylko my zdecydowalismy, ze bedziemy chcieli w pewnym
sensie powtórzyc przypadek Irlandii.
Kiedy Irlandia decydowala sie na wejscie do Unii Europejskiej, a jak wiemy w Irlandii
obowiazuje prawo do zycia - jest ono zapisane w Konstytucji - to Irlandczycy wynegocjowali
do Ukladu z Maastricht slynny w naszych kregach, w kregach obronców zycia, paragraf
numer 17.
Jest to bardzo krótki paragraf, moze jedno czy dwa zdania. Postaram sie je tu strescic.
Paragraf mówi, ze strony zawierajace ten uklad zgadzaja sie, ze ani obecne prawo Unii
Europejskiej, ani jakiekolwiek zmiany przyszle nie moga naruszyc paragrafu 40 Konstytucji
Irlandzkiej, a ten konkretny paragraf gwarantuje prawo do zycia nienarodzonym dzieciom bez
zadnych wyjatków, nie tak jak nasza polska ustawa chroniaca zycie, która niesie ze soba
bardzo niebezpieczne wyjatki. W Irlandii tego nie ma. Podkreslam to, co jest bardzo istotne w
tym protokole, ze nie tylko obecne prawo ( gdy Irlandczycy wchodzili do Unii ), ale i przyszle
ewentualne zmiany.
Oczywiscie na Irlandie wywierane sa do tej pory rózne naciski polityczne, propagandowe,
zeby to prawo chroniace zycie jakos oslabic czy ograniczyc.
Irlandia, korzystajac z tego zapisu, ma prawo chroniace zycie, nie ma legalnosci aborcji. I

teraz chcemy isc tym samym tropem. Poniewaz Irlandia gwarantujac sobie to prawo odwolala
sie do konstytucyjnych przepisów, my mamy tez w Konstytucji artykul 38. Przytocze go tu
dokladnie:
"Rzeczpospolita Polska zapewnia kazdemu czlowiekowi prawna ochrone zycia".
KAZDEMU, a wiec niewazne czy narodzonemu, czy nienarodzonemu. To jest bardzo wazny
zapis w dzis obowiazujacej Konstytucji.
Od czasu, gdy Irlandia zawarla Traktat Stowarzyszeniowy, weszla do Unii, nastapily bardzo
niepokojace - mówiac delikatnie - zmiany w krajach Unii Europejskiej. Mam na mysli tutaj na
przyklad legalizacje zwiazków homoseksualnych, rozpowszechnianie sie pornografii. Trzeba
takze tu podkreslic bardzo wazna role, chociaz to jest gwarantowane w dzisiejszych ustawach
unijnych, ale przyszlosc nie wiadomo jaka bedzie, mianowicie chodzi mi o prawo pierwotne,
fundamentalne prawo rodziców do okreslenia profilów, kierunków zasad wychowania dzieci
w szkolach.
Na poczatku tego roku w gronie obronców zycia zrodzila sie idea, ze jezeli trwaja juz
negocjacje z Unia Europejska, my bedziemy domagac sie, my - obroncy zycia - zeby polscy
negocjatorzy wynegocjowali z negocjatorami z Brukseli tez taki protokól, albo klauzule, czy
paragraf w ewentualnym ukladzie stowarzyszeniowym, które by jasno gwarantowaly
konstytucyjne prawa tzn. prawo do zycia, pierwszenstwo praw rodziców nad decyzjami wladz
oswiatowych, zakaz pornografii - nie jest on w naszej Konstytucji bezposrednio zapisany,
niemniej sa artykuly w naszej konstytucji, które mówia, ze nalezy chronic obyczajnosc
spoleczna. To jest bardzo wazne stwierdzenie w naszej konstytucji i korzystajac z tego zapisu
mozemy sie domagac takze suwerennosci naszego polskiego prawa w odniesieniu do
ewentualnych nacisków, zadan legalizacji pornografii. Wiemy, ze ona dzisiaj jest
wprowadzona tymi haniebnymi zapisami nowego kodeksu karnego, o tym moze bedzie
jeszcze okazja powiedziec, ale konstytucyjnie mamy te prawa dobrze zagwarantowane.
Bardzo wazne jest to, ze chcemy zachowac normalna definicje zwiazków malzenskich, w
naszej konstytucji jest dobry zapis, ze malzenstwo to trwaly zwiazek miedzy mezczyzna a
kobieta (nie pamietam w tej chwili kolejnosci).
Chcemy powtórzyc ten precedens irlandzki, ale rozszerzony o wlasciwe pojmowanie
malzenstwa, o zabezpieczenie pierwotnych fundamentalnych praw rodziców, o
zabezpieczenie sie przed zadaniami kiedys w przyszlosci legalizacji pornografii. Te nasze
postulaty, co jest bardzo wazne, nie pociagaja ze strony Unii Europejskiej jakichkolwiek
nakladów. My mamy to zapisane w naszej Konstytucji, obawiamy sie i zaraz wykaze
dlaczego te nasze obawy sa duze, nie tylko z powodu tej ostatniej rezolucji Parlamentu
Europejskiego, ale na bazie naszych doswiadczen historycznych.
Powiem to, co powiedzialem przy okazji spotkania z pania minister Huebner. Nie widze
powodu dlaczego partnerzy nasi w negocjacjach z Unia Europejska nie mieliby sie zgodzic na
protokól czy artykuly, klauzule w ukladzie stowarzyszeniowym Polska - Unia Europejska.
Póki co, na dzisiaj nie reguluja danych zagadnien zadne ustawy Unii Europejskiej. Niemniej
chcemy miec wyrazny zapis, ze jakiekolwiek zmiany (w przyszlosci) prawa europejskiego lub
decyzje organów UE, nie moga wplywac na nasze konstytucyjne zapisy, które chronia prawo
do zycia i inne prawa polskiej rodziny. Prosze panstwa, zeby do tego moglo dojsc (bo wiemy,
ze negocjacje z polskiej strony prowadza zasadniczo ludzie z obozu postkomunistycznego),
przyjelismy pewna droge postepowania. Otóz Federacja Ruchów Obrony Zycia wystosowala
apel do parlamentarzystów polskich, aby oni jako czlonkowie naszego parlamentu, konkretnie
Sejmu, zobligowali droga uchwaly lub deklaracji naszych polskich negocjatorów do przyjecia
takiego stanowiska w rozmowach z przedstawicielami Unii i zeby te zapisy byly bardzo
jasne- jeszcze raz podkreslam- w aspekcie ewentualnych przyszlych zmian, zarówno w sensie
prawnym jak i struktur Unii Europejskiej. Ja mocno podkreslalem w wypowiedzi skierowanej
do pani minister Huebner, ze rozumiem, iz negocjacje z Unia Europejska na temat rolnictwa
sa bardzo trudne, bo sluszne postulaty naszych rolników równego traktowania ich, jak w

innych krajach europejskich, zwiazane sa z duzym obciazeniem finansowym i tu idzie walka
o miliardy dolarów, czy juz Euro.
Natomiast nasze postulaty chroniace prawo do zycia i szerzej prawa polskiej rodziny ze
strony Unii Europejskiej nie wymagaja nakladu ani jednego Euro. To bedzie absolutny
sprawdzian dobrej woli zarówno i negocjatorów naszych jak i negocjatorów Unii
Europejskiej, woli zachowania suwerennosci Polski przynajmniej w tym obszarze.
Ojciec:
Dziekujemy bardzo panu doktorowi za przyblizenie tematu. Ja chcialbym tylko zapytac, co
my, jako spoleczenstwo, mozemy zrobic w tej kwestii tzn. w jaki sposób mozemy sie godzic
czy nie godzic na to, co dyktuje Unia Europejska.
Dr Zieba:
Mysle, ze w tej chwili bedzie taka wazna decyzja przed calym spoleczenstwem, przed calym
narodem. Powiem tylko tyle, bardzo szczerze i otwarcie przekazalem pani minister Huebner,
nie wypowiadajac sie co do naszych osobistych decyzji czy ruchów w ogóle pro - life w
Polsce, co do stanowiska czy decyzji w przyszlym referendum na temat integracji
europejskiej. Jedno mozemy tylko powiedziec, a ta decyzja Parlamentu Europejskiego prawie
juz postawila kropke nad i. Mysle, ze my - Polacy, obroncy zycia nie bedziemy mieli
zabezpieczonych tych fundamentalnych praw rodziny i to solidnie, nie tylko na poziomie
protokolu. To musi byc dokument wysoki ranga dotyczacy ochrony praw rodziny. Jezeli tych
praw nie bedziemy mieli zagwarantowanych, to bedziemy glosowali przeciw wejsciu Polski
do Unii Europejskiej. Powiem w nastepnej czesci dlaczego. Mysle, ze dla zadnego uczciwego
czlowieka to jest juz problem najwyzszej rangi moralny. Jezeli sobie tego nie zabezpieczymy
dla naszej ojczyzny, dla naszego kraju to, w moim odczuciu- nie jestem teologiem, nie jestem
moralista, ale jakies wyczucie chyba mam- nie mozemy glosowac za wejsciem w struktury,
które niszcza fundamentalne prawa czlowieka i lekcewaza podstawowe prawo Boze "nie
zabijaj" oraz cala wizje rodziny chrzescijanskiej, w tym i malzenstwa.
Ojciec:
Dziekujemy serdecznie, za chwile dalsza czesc naszych rozmów.
Dr Zieba:
Bede tutaj czesto nawiazywal do pewnych doswiadczen, spotkan.
Jeszcze raz wróce do spotkania z pania minister Huebner. Kiedy referowalem na tym
spotkaniu ten nasz bardzo mocny, zdecydowany postulat zabezpieczenia protokolem, jeszcze
wtedy, bo to bylo wiosna tego roku, podstawowych praw polskiej rodziny, suwerennosci
polskiego prawa w tym zakresie, w szczególnosci prawa do zycia pani minister zapytala, czy
tu nie ma jakichs leków i obaw. Ja przytocze ta odpowiedz, której udzielilem pani minister.
To nie sa zadne obawy, fobie czy nieuzasadnione leki. Nie wiem czy wszyscy wiedza, ale my
mamy okreslone doswiadczenie historyczne, czy konkretne fakty: dwa juz szerzej znane i
jeden w niewielkim stopniu w skali spolecznej. Jakie sa to fakty? Otóz po raz pierwszy w
Polsce zalegalizowano aborcje 1943 roku i zrobili to hitlerowcy. Wydali rozporzadzenie 9
kwietnia 1943 roku na terenie okupowanej Polski. Zalegalizowali aborcje, ale tylko dla
Slowianek, dla Polek. Obluda zbrodniarzy prawodawców hitlerowskich byla tak jasna, ze w
tym samym rozporzadzeniu podniesli kare za aborcje czyli zabicie nienarodzonego
niemieckiego dziecka do kary smierci wlacznie. Prosze sobie pomyslec. Ten sam akt wladzy
okupacyjnej mówi o tym, ze polskie dzieci mozna zabijac bezkarnie, a niemieckie chronic
pod grozba kary smierci. Po zakonczeniu II wojny swiatowej zbrodnicze prawo hitlerowskie
zostalo automatycznie wycofane, anulowane. Wrócilismy do sytuacji przedwojennej, w której
polskie dzieci nienarodzone byly chronione generalnie prawem. Niestety tez nie w pelni,

sytuacja byla podobna do dzisiejszej. Byla tam kilka nieszczesnych wyjatków, które
dopuszczaly zabicie nienarodzonego dziecka.
To jest pierwszy fakt historyczny.
Drugi fakt historyczny to dokladna data uchwalenia ustawy aborcyjnej, która prawie
czterdziesci obowiazywala w Polsce. (Nazywalo ja ustawa o przerywaniu ciazy w takim
powszechnym nazewnictwie), a uchwalono ja dokladnie 27 kwietnia 1956 roku. A polski
pazdziernik byl w pazdzierniku 1956 roku, a polski czerwiec, w którym powoli zaczynala sie
odwilz byl w czerwcu 1956 roku. Zatem ustawe aborcyjna uchwalono podczas okupacji
sowieckiej. Wprawdzie to juz bylo po smierci Stalina, ale glosowali za ta ustawa ludzie,
którzy zostali "wybrani"- w 1952 roku - jeszcze za zycia tego wielkiego ludobójcy Stalina wroga Polski.
To sa dwa fakty historyczne, które postkomunistyczne media liberalne próbuja przemilczec.
Jednakze dzieki tak wspanialym audycjom Radia Maryja, "Naszemu Dziennikowi",
"Niedzieli" i wielkiej pracy ludzi w mediach mniejszego oddzialywania oraz zwyklej
dzialalnosci popularyzatorskiej te dwa fakty sa znane. Tu trzeba jasno powiedziec, ze te
doswiadczenia napawaja nas nie lekiem ani fobiami tylko rozsadkiem, ze musimy sie
zabezpieczyc przed zewnetrznymi wplywami. Ta odleglejsza historia jest wroga polskim
poczetym dzieciom.
Trzeci fakt chcialbym przytoczyc. Oburzajacy, choc stosunkowo swiezy. Otóz w lipcu w
1999 roku wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw czlowieka w swoim
sprawozdaniu skrytykowal Polske za to, ze mamy postawe chroniaca zycie nienarodzonych,
za to, ze polskie kobiety nie maja pelnego dostepu do aborcji. To jest oczywisci nie Unia
Europejska, ale ONZ lecz to jest zupelna schizofrenia. To pokazuje na jakim poziomie
rzetelnosci prawnej, moralnosci sa potezne organizacje miedzynarodowe. Wysoki komisarz
ONZ krytykuje Polske za to, ze chroni zycie ludzi nienarodzonych, komisarz do spraw praw
czlowieka. Prosze panstwa, ONZ w 1948 roku uchwalil Powszechna Deklaracje Praw
Czlowieka, w jej artykule 3 czytamy:
"Kazdy czlowiek ma prawo do zycia, wolnosci i bezpieczenstwa swojej osoby".
Kazdy, a wiec narodzony i nienarodzony. Gdyby jeszcze ktos z urzedników w ONZ mial
watpliwosci to powinien siegnac uchwalona w 1989 roku przez ONZ, przez Narody
Zjednoczone Konwencje o Prawach Dziecka. Prosze posluchac, co tam napisano:
"Dziecko z uwagi na swoja niedojrzalosc psychiczna oraz umyslowa wymaga szczególnej
opieki i troski, w tym wlasciwej ochrony prawnej zarówno przed jaki i po urodzeniu".
A wiec - dokument ONZ o randze konwencji wyraznie postuluje zapewnienie prawnej
ochrony przed urodzeniem, a wysoki komisarz ONZ krytykuje Polske w 1999 roku, ze nie ma
pelnej swobody zabijania nienarodzonych dzieci. Równiez i ten fakt przytoczylem na
spotkaniu z pania minister Huebner. Zapytalem, czy w swietle tych trzech faktów napelnieni
jestesmy nieuzasadnionymi obawami, czy fobiami. To, co wydarzylo sie w odleglejszej
perspektywie w Parlamencie Europejskim, potwierdza w calej rozciaglosci slusznosc naszego
stanowiska, wielkiej roztropnosci i rozwagi we wchodzeniu w takie zaleznosci. Organizacje
miedzynarodowe, niestety nie sa godne zaufania. Komisarz do spraw praw czlowieka.
Prosze Panstwa, sluchamy Radia Maryja, mówie do ludzi wierzacych. Mysle, ze wszyscy
powinni to przyjac. Ojciec Swiety - wielki autorytet dla calego swiata, nie tylko dla
katolików, podkreslal, ze prawo do zycia jest podstawowym prawem czlowieka. U nas, nie w
pelni, ale jednak zabezpieczone, a teraz wysoki komisarz ONZ krytykuje, ze u nas nie ma
pelnej swobody zabijania nienarodzonych ludzi. Jest to ogromnie bolesna sprawa.
Moze znowu ktos z wrogów Radia Maryja powie, ze strasze, ze sieje postrach. Kochani,
wielki autorytet - matka Teresa z Kalkuty, gdy odbierala pokojowa nagrode Nobla,
powiedziala publicznie tym panom w Oslo, ze najwiekszym zagrozeniem dla pokoju jest
zabijanie nienarodzonych dzieci. Jezeli teraz na kontynencie europejskim ta zbrodnia jest
zalecana, to moze jestem strachliwy, ale na sama mysl o tym mam gesia skórke.

Tym panom z Brukseli i tym z Warszawy - entuzjastom Europy, która postuluje zabijanie
nienarodzonych dzieci, trzeba przypomniec pewne fakty historyczne, moze ich nie znaja, bo
to róznie byli ksztalceni ci postkomunisci. Pierwszym przywódca XX Europy byl towarzysz
Lenin, który zalegalizowal aborcje w sowieckiej Rosji w 1920 roku. A moze trzeba
przypomniec, to juz blizej do Brukseli, drugiego wielkiego ludobójce dwudziestego wieku Adolfa Hitlera. Zanim zaczal zabijac masowo podbite narody Polaków, Zydów, Romów
rozpoczal od legalizacji aborcji ze wzgledów eugenicznych. Pierwszymi ofiarami Hitlera byly
niemieckie chore dzieci. Chcial miec czysta rase. A wiec dwóch najwiekszych ludobójców
XX wieku, Hitler i Stalin, zaczynali swoje sciezki do zbrodni od legalizacji aborcji. Trzeba o
tym wiedziec, trzeba o tym mówic. Mysle, ze ten glos prawdy Radia Maryja, który dociera do
Polaków, jest nie na reke tym, którzy chcieliby przemilczec niewygodna historie. To musi byc
powiedziane, musi dotrzec do calego spoleczenstwa. Ja jestem optymista, jestem czlowiekiem
wierzacym. Jezus Chrystus jest Panem historii w kazdym czasie. Mam nadzieje, ze zachodnia
Europa sie opamieta, bo jezeli nie, to powiem czym to grozi. Moze o tym juz wspominalem w
Radiu Maryja, kilka lat temu mialem okazje uczestniczyc w spotkaniu w waskim gronie
obronców zycia. Byl tam pewien bardzo zasluzony dla sprawy ochrony zycia, starszy
wiekiem Niemiec, dzialajacy jeszcze przed zburzeniem muru berlinskiego. Powiedzial bardzo
smutnym glosem w ten sposób:
"Europa ma jeszcze tylko kilkanascie lat, kilkanascie lat na opamietanie i zastopowanie
aborcji, Matka Teresa z Kalkuty ma 100 procent racji mówiac, ze to aborcja w skali masowej
doprowadzi do wojny."
Powiedzial:
"Kilkanascie lat mamy czasu na odrodzenie Europy w sensie przywrócenia szacunku dla
zycia. Od was powinno sie zaczac. Jestescie krajem katolickim, macie Papieza, a jezeli sie to
w Europie nie uda, to - prosze Kochanych Sluchaczy, prosze zwrócic uwage, co mi ten
Niemiec powiedzial - ze AUSCHWITZ WAR EINE SANATORIUM"- Czyli Oswiecim to
bylo sanatorium.
Ku refleksji tym panom z Brukseli i z Warszawy. Wojna na szersza skale zaczela sie ostatnio
w Jugoslawii. Moze to przypadek, a moze nie. Jugoslawia, ta przed rozpadem, tworzona
jeszcze przez Tito byla jedynym, na szczescie jedynym, krajem europejskim, który w
konstytucji mial wpisane prawo do aborcji. Jugoslawia, z której w tej chwili nic nie zostalo,
miala w konstytucji zagwarantowane prawo do aborcji. To sa fakty historyczne. Wiemy, ze
lewica, liberalowie nie bardzo lubia historie bo historia jest nauczycielka zycia, a oni by
chcieli tworzyc, ksztaltowac nie tylko juz wbrew dekalogowi, chrzescijanskim zasadom, ale
nawet zwyklym doswiadczeniom historycznym.
Ojciec:
Pozostaje tylko powiedziec jako komentarz, ze ci, którzy sa za ta aborcja maja doskonale,
oczywiscie w cudzyslowie, wzory do nasladowania.
Dr Zieba:
My jako ludzie wierzacy zawsze mamy nadzieje i nie opuszczamy rak. Ta nadzieja
zakotwiczona jest w naszej wierze chrzescijanskiej. Zacytuje tu slowa z Pisma sw.: "Gdzie
wzmógl sie grzech, tam jeszcze obficiej rozlala sie laska przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego". Mysle, ze my Polacy nie dopuscimy, przynajmniej na terenie naszej Ojczyzny, do
tego zeby powrócila legalizacja zbrodni, mówiac w skrócie, zeby znowu ktos z zewnatrz
próbowal nam narzucac zbrodnicze ustawy typu stalinowskiego czy hitlerowskiego. O tym
trzeba mówic wszedzie, w rodzinach, w zakladach pracy, bo klamstwo czy manipulacje,
którymi serwuja nieustannie potezne media polskojezyczne sa olbrzymie, ale my mamy swój
rozsadek, swój rozum i mamy takze pewne mozliwosci dzialania. Nade wszystko mamy ten
wielki skarb jakim jest nasza wiara katolicka. Ja teraz bylem 2 tygodnie na urlopie i chwile

refleksji poswiecilem temu, jak wielkim darem, mysle zaczne, od siebie, jest wiara w Boga w
Trójcy Sw. Jedynego, w Jezusa Chrystusa. Ta wiara przyjeta jako wielki dar, przyjeta naszym
skromnym ludzkim wysilkiem, ale przede wszystkim poprzez modlitwe, dodaje nam
ogromnych sil, nie pozwala nigdy zwatpic, ale takze przeciez tworzy okreslone fakty
spoleczne. Musze tu przypomniec, ze jestem jednym ze wspólzalozycieli Spolecznej Krucjaty
Modlitwy w obronie poczetych dzieci, KRUCJATY zalozonej w 1980 roku, jeszcze przed
stanem wojennym, przed pierwsza solidarnoscia. Wtedy, korzystajac z tego daru wiary,
ufnosci w pomoc Boza, rozpoczelismy modlitwe, która miala dwa cele. Pierwszy - obudzenie
sumienia , uwrazliwienie wszystkich Polaków na wielka bezcenna wartosc zycia kazdego
czlowieka od chwili jego poczecia, a takze drugi cel - bardzo konkretny - byl maj 1980 roku doprowadzenie do zniesienia, obowiazujacej jeszcze stalinowskiej ustawy, wtedy sie mówilo
o tzw. przerwaniu ciazy. Zabójstwo dziecka okreslano jako przerwanie ciazy czy nawet
zabieg. Pan Bóg raczyl wysluchac tych naszych modlitw, mamy ustawe chroniaca zycie
nienarodzonych, jeszcze niedoskonala, ale jest to ogromny sukces. Póki co jestesmy
pierwszym krajem na swiecie i niestety jedynym, który w warunkach demokracji, jaka ona by
nie byla, od ustawy zezwalajacej na aborcje, przeszedl do ustawy chroniacej zycie. To wielki
sukces. Mamy prawo do zycia zapisane w Konstytucji. Mamy szerokie poparcie spoleczne w
wiekszosci grup. Mam na mysli srodowiska sluzby zdrowia, lekarzy i to osiagnelismy
poprzez róznego typu dzialania, ale przede wszystkim przez modlitwe. Chcialbym przy tej
okazji wszystkim sluchaczom Radia Maryja serdecznie podziekowac, bo wiem ze sie modlili i
modla w tej wielkiej intencji. Potrzeba dalej tej modlitwy, bo nie wiemy jak sie potoczy ta
integracja, zebysmy tej zmieniajacej sie sytuacji w Europie, bo na pewno nie bedzie
zachowane status quo, ze i Unia w sensie strukturalnym i sklad panstw czlonkowskich tez
chyba sie bedzie zmienial-zebysmy zachowali nasza narodowa tozsamosc, ale przede
wszystkim wiernosc Chrystusowi, wiernosc dekalogowi, bo to jest najwazniejsze. Systemy sie
zmieniaja, III Rzesza padla, obóz socjalistyczny, o którym mnie uczono, ze przetrwa setki lat
i ogarnie caly swiat, tez sie rozlecial i biedaki nie maja co jesc.(Jakie klamstwa z jednej,
zachodniej strony), mialy jeden wspólny mianownik, zarówno Hitler jak i Stalin rozpoczynali
swoja "kariere" od niszczenia nienarodzonych dzieci. Te dwa systemy, wydawaloby sie tak
rózne, byly ateistyczne, negowaly Boga i niszczyly religie katolicka w formie krwawych
represji. Popatrzmy szerzej. Unia Europejska dyskutuje nad ta swoja konstytucja, nie ma
zadnych szans odniesienia sie w niej do Boga, ale wpisanie tez o niczym nie swiadczy. To jest
absolutnie struktura ateistyczna. Chcialbym przy tej okazji przytoczyc jedno zdanie twórcy
Unii Europejskiej - Roberta Schumana, ojca Unii Europejskiej:
"Demokracja bedzie chrzescijanska, albo jej nie bedzie, demokracja antychrzescijanska jest
karykatura, skonczy sie albo tyrania albo anarchia". Z tego co dzisiaj obserwujemy to ta
demokracja w wydaniu obecnym, jest antychrzescijanska, niszczy i odrzuca podstawowe
wartosci chrzescijanskie, nie chce sie w ogóle przyznawac do Chrystusa. Ale czy ktos z
dzisiejszych euroentuzjastów chce sluchac takich slów zalozyciela?
Ojciec:
Panie doktorze, czy jeszcze cos mozemy dodac do tego tematu oczekujac na telefony?
Dr Zieba:
Mysle, ze tak. Zaczelismy od tej haniebnej strony, rezolucji Parlamentu Europejskiego,
wzywajace kraje Unii Europejskiej i kraje kandydujace don do wprowadzenia ludobójczych
ustaw. Znamienna byla reakcja polskich wladz. Poza bardzo dobrym stanowiskiem
europejskiej komisji sejmowej, ja nie natrafilem na zadne zdecydowane oswiadczenia
naszego rzadu, a tutaj mam przed soba informacje, ze rzad Malty wystosowal bardzo ostry
sprzeciw do Parlamentu Europejskiego i napisal, ze Malta bedzie dalej za utrzymaniem
zakazu aborcji w swoim kraju. Rzad Slowacki tez w specjalnym liscie do przewodniczacego

Komisji Europejskiej Romana Prodiego w osobie wicepremiera Rojskiego, wyrazil
zdecydowana dezaprobate wobec tych planów Parlamentu Europejskiego. Ja tylko dodam, ze
chcialoby sie zeby tym z Parlamentu Europejskiego zadano takie pytanie. Moze to polscy
obroncy zrobia , a moze ktos z Polonii. Dlaczego Parlament Europejski chce przywrócenia w
Polsce, ustaw hitlerowskich i stalinowskich.
Sluchaczka:
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Dzwonie z Poznania, mam doktora takie pytanie. Pan dr mówi caly czas o katolikach a
przeciez w Polsce nie tylko sa katolicy, wiec ja broniac mordowania dzieci nienarodzonych
powolywalabym sie nie tylko na dekalog, dziesiec przykazan Bozych, ale powolalabym sie na
poganskich moralistów jak Hipokrates, jak stoicy, którzy takze bronili zycia i nie pozwalali
zabijac nienarodzonych, mimo ze nie byli katolikami
Gdyby pan dr wymienil gazety, które walcza z mordowaniem nienarodzonych, bo ja slowa
aborcja nie uznaje. To jest normalny mord, aborcja to jakis eufemizm. Nie wspomnial pan dr
o takiej gazecie, która sie nazywa "Glos" - która broni m. in. dzieci nienarodzonych.
Pamietam z sejmu, gdy byl poslem pan Piotr Walery, pani Hanna Suchocka, bylo glosowanie
nad obecnym stanem ustawie o ochronie zycia, oni zaglosowali przeciw gdyz powiedzieli, ze
jeszcze ta ustawa nie jest dobra poniewaz pozwala w pewnych momentach mordowac dzieci
nienarodzone. Ustawa zas powinna zakazywac zupelnie, nie ma zadnych powodów, aby
dziecko nienarodzone zostalo mordowane w lonie matki. Tego pan doktor nie powiedzial a to
tez nalezaloby chyba wspomniec.
Szczesc Boze.
Dr Zieba:
Bardzo dziekuje za telefon, za ten glos. Oczywiscie ja tu akcentuje poglady katolickie, ale
powiedzialem bardzo mocno, ze prawo do zycia jest podstawowym prawem czlowieka i jest
ponadwyznaniowe. Ten watek za chwile rozwine, przy ewentualnym wejsciu do Unii
powolalem sie przeciez na nasza dzisiejsza konstytucje, która zostala przeglosowana glosami
lewicy postkomunistycznej , takze to nie jest spogladanie tylko z pozycji katolików.
Oczywiscie dziekuje za przypomnienie znakomitego tygodnika "Glos", tu "Przewodnik
Katolicki" z Poznania. Jakbym mial wymieniac wszystkie zasluzone gazety katolickie, które
walcza o zycie to mialbym pewnie ok. 100 tytulów. Jezeli chodzi o ustawe to jest ona
niedoskonala, ale Panu Bogu dziekuje i tym ludziom którzy ja przeglosowali tez dziekuje bo
realia zycia politycznego byly takie, ze nic wiecej nie udalo sie zyskac. Gdyby wtedy tej
ustawy, z nieslawnymi wyjatkami nie przeglosowano to do tej pory mielibysmy ustawe
stalinowska z kwietnia 1956 roku. Sprawy moralne rozstrzygnal Ojciec sw. w Evangelium
Vitae, takze ja bym tego tematu nie poruszal. Niestety nie w 100 % zabezpiecza zycie
nienarodzonych.
Sluchacz:
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Mówi Krzysztof z
Irlandii.
Pan dr na poczatku swojego wykladu poruszal temat naszej wyspy. Trzymam przed soba
dzisiejsza gazete z wielkim tytulem "NIE dla Traktatu Nicejskiego". Jest to wielki skandal
polityczny. W referendum traktat zostal przez suwerenny naród odrzucony, a nastepnie nie
zmieniajac zadnych warunków kaze mu sie glosowac ponownie nad tym samym, co jest
zupelnym nonsensem prawnym. Mówi sie o tym, ze traktat nicejski ,przede wszystkich,
umozliwi rozszerzenie Unii Europejskiej w zwiazku z tym trzeba pozwolic np. Polsce wejsc
do Unii - takie sa argumenty Irlandii. Tymczasem Romano Prodi powiedzial, ze to nie
prawda, ze to jest konieczny traktat. Tymczasem o co chodzi w Traktacie Nicejskim? Zeby

dac wladze wielkim krajom, zeby podzielic Unie na kraje lepsze i gorsze, nastepnie zeby
stworzyc wspólna armie, wspólne sily policyjne, w efekcie to co Parlament Europejski
doradza, zeby stalo sie prawem. A wiec wynika z tego ze bedzie to anarchia lub tyrania.
Tyrania jest doskonala ochrona i pozywka dla biurokracji, która im bardziej jest
autokratywna, im bardziej jest poza kontrola, tym lepiej kwitnie i rozwija sie. Wiemy to
doskonale z naszego wlasnego doswiadczenia, które nie powinno sie zapomniec. Lenin,
Hitler, Stalin - mozna dac wspólny mianownik - byli to sludzy szatana. Szatan wcale nie daje
za wygrana w dzisiejszym swiecie. Te wszystkie doskonale pomysly, które sa przeciwko
prawu Bozemu jak np. niszczenie rodziny lacznie z wszystkimi zboczeniami. Mówil pan, ze
jeszcze kilkanascie lat i moze dojsc do wojny. Nie wiadomo, po rozpowszechnieniu sie
aborcji, konsekwencja tego jest eutanazja, bo skoro nie ma dzieci, nie ludzi mlodych, to
ludzie starzy zaczynaja byc ciezarem. Wszystko jednorazowego uzycia i smietniki. To jest
jeden z symboli wspólczesnego swiata i nie pozwólmy sie wrzucic na ten smietnik.
Powinnismy robic porzadek, a wiara i zdrowy rozsadek podpowie nam, w jaki sposób. Mam
nadzieje, ze przeciwnicy traktatu nicejskiego znowu powiedza co o tym wszystkim mysla.
Oby.
Dr Zieba:
Dziekuje i wyrazam nadzieje, ze Irlandia sie nie ugnie pod dyktatem aktualnych wladz Unii
Europejskiej i dla siebie zachowa te pozytywy, które póki co w sensie decyzyjnych
mechanizmów dzialaja w UE.
Przygotowujac sie duchowo do pielgrzymki naszego kochanego Papieza Jana Pawla II,
siegnalem do jego przemówien z I pielgrzymki do Polski z czerwca 1979 roku. Prosze mi
pozwolic na przytoczenie slów, które zostaly wygloszone przez papieza na bloniach
krakowskich:
"Czy mozna odrzucic Chrystusa i wszystko to co on wniósl w dzieje czlowieka? Oczywiscie,
ze mozna. Czlowiek jest wolny, czlowiek moze Bogu powiedziec "nie", czlowiek moze
Chrystusowi "nie", ale pytanie zasadnicze, czy wolno, w imie czego wolno. Jaki argument
rozumu, jaka wartosc woli i serca mozna przedlozyc sobie i bliznim i rodakom, azeby
powiedziec "nie" temu czym wszyscy zylismy przez tysiac lat. "To bylo wypowiedziane w
konkretnej sytuacji walacego sie komunizmu w Polsce, ale to sie odnosi do Europy. Jakie
argumenty rozumu, woli i serca przedstawia nam Ci urzednicy z Brukseli, które takie
pomysly proponuja calej Europie?

Prof. dr hab. Wlodzimierz Bojarski
Rozmowy niedokonczone
9.06.2002 r.
Jaka alternatywa w stosunku do integracji Polski z Unia Europejska?

Wszedzie i wszyscy mówia: musimy wszystko zrobic, aby wejsc do UE i wydaje sie,
ze nikt nie stawia powaznych pytan: dlaczego? po co? Tak, jak gdyby mielibysmy otrzymac
gwiazdke z nieba i mialyby prysnac wszystkie nasze problemy, tak spoleczne, gospodarcze,
polityczne. Pytanie czy rzeczywiscie tak jest? Dzisiaj wspólnie z panem profesorem
stawiamy pytanie: jaka alternatywa w stosunku do integracji z UE?
Prof. W.B.: Nawiazujac do liturgii Wielkiej Soboty przypominamy, ze to Chrystus jest Panem
historii, On jest Alfa i Omega. A my teraz stoimy wobec pewnego problemu historycznego.

Bo decyzja o integracji z UE, czy podjeciu innej jakiejs alternatywy wspólpracy
miedzynarodowej jest decyzja, która zaowocuje w dlugim okresie czasu. Okres czasu, który
jest dla nas nieznany, w znacznej mierze nie przenikniety. Badacze zajmujacy sie analiza
przyszlosci, stwierdzaja, ze jednak przyszlosc jest nieznana, ze nauka nie pozwala nam
dostatecznie na przyszle warunki sie przygotowac, ze przyszlosc jest nieprzewidzialna.
Rozumiemy, ze przyszlosc jest w rekach Boga, ze takze w stosunku do tej przyszlosci, jakos
powinnismy ksztaltowac swoje dzialania kierujac sie roztropnoscia. Przezornosci wymaga sie,
od kazdego z nas. W zyciu osobistym tez wymaga sie roztropnosci i przezornosci i sa to
pewne cnoty kardynalne w zyciu czlowieka, a tym bardziej w zyciu publicznym. My nie
jestesmy skazani na zaden determinizm. Ale potrzebna nam jest jakas wizja historyczna.
Wierzymy w mozliwosc inicjatywy historycznej poniewaz wierzymy w Jezusa Chrystusa i w
Jego moc kreowania wspólnie z czlowiekiem tej przyszlej rzeczywistosci. Jestesmy takze
postawieni wobec wezwania zwiazanego z wielka krucjata modlitwy, potrzeby, przeblagania,
naprawy zycia, poniewaz czujemy, jak wielkie Boze obietnice sa zawarowane dla tych,
którzy sie Boga boja i prawa Jego sluchaja. Jest zatem nieograniczone miejsce dla kazdej
ludzkiej dobrej inicjatywy, jak i dla Bozej Opatrznosci. Myslenie o szerszej przyszlosci w
skali spolecznej, gospodarczej, politycznej wymaga wnikniecia w pewne bogactwo
mozliwosci. Mówimy o tym, ze trzeba dostrzegac wiele takich scenariuszy, ze nalezy je
rozwazac, ze realny przebieg rzeczywistosci moze byc inny niz nasze scenariusze, one nam
ulatwiaja przygotowanie sie, ulatwiaja przewidzenie pewnych rzeczy, które sa bardziej
prawdopodobne. Mozliwe sa rózne warianty dzialania. Myslenie o przyszlosci wymaga
takiego myslenia w kategoriach takiej wielowariantowosci tego, co nas czeka. Tworzenie
wizji, scenariuszy jest domena analityków systemowych. Nalezy to do obowiazków
szczególnie wladz publicznych w szerokim zakresie, a takze do obowiazków kazdego z nas.
Sytuacja przystepowania do róznego rodzaju operacji w wyniku, której mialoby sie podjac
jakas decyzje, wymaga tego, aby mozna bylo rozpatrywac rózne jej warianty. W przypadku
integracji Polski z UE musza to byc warianty zwiazane z warunkami przedstawionymi przez
UE oraz warianty innych ukladów geopolitycznych niz integracja z UE. Takie myslenie jest
obowiazkiem analityków systemowych, obowiazkiem powaznych polityków, którzy biora na
siebie odpowiedzialnosc wspóldecydowania o losach spoleczenstwa. Jezeli nie dostrzega sie
tych wariantów, oznacza to sytuacje, w której podmiot decydujacy nie dorósl intelektualnie,
nie dopracowal sie, nie zebral tych informacji, nie przeanalizowal tych mozliwosci i pewnym
sensie nie jest gotowy do negocjacji. Jezeli nie wierzymy w taki skrajny determinizm, jezeli
odrzucamy go oraz zniewolenie to mozna uznac, ze znajdujemy sie w jakims obszarze
swobody, w którym nalezy dopatrywac sie róznych wariantów dzialania. Twierdzenie, ze nie
ma takiej mozliwosci wariantowania, oznacza pewne ubóstwo intelektualne, albo nawet zla
wole. Nie jest wiec prawda, ze nie ma alternatyw dla Polski niz ten wariant integracji z UE, ze
nie mamy innych mozliwosci, ze jestesmy skazani na UE. Prawda jest, ze nad tymi innymi
wariantami oraz nad alternatywa w stosunku do integracji z UE, w Polsce sie nie pracowalo.
Nie slyszalem o takich pracach. Jest to wielkie zaniedbanie. Jezeli przystepuje sie do
negocjacji z jedna mozliwoscia, jezeli jest sie z góry skazanym przez podmiot decydujacy,
skazuje sie go na negocjowanie jedynej mozliwosci, o której z góry zaklada, ze jest dla niego
koniecznoscia do zrealizowania. Jezeli dwie strony negocjujace pewna sprawe wiedza, ze
jedna ze stron nie ma innych mozliwosci i jest skazana na warunki proponowane przez druga
strone warunki, to nie ma mowy o negocjacjach. Dochodzi raczej do sytuacji dyktatu
warunków, które z trudem próbuje spelnic druga strona. W takiej sytuacji znalazla sie teraz
Polska w stosunku do UE, która narzuca w sposób wyrazny, zdecydowany, daleko idace
wymagania trudne do spelnienia przez Polske! Polscy negocjatorzy nie dysponuja alternatywa
inna niz integracja. Nie sa w stanie, w trakcie negocjacji przedstawic pelnego rachunku strat,
wynikajacych z tego, ze zrezygnuja z alternatywy zwiazanej z UE. Czy sa mozliwe takie
alternatywy? Czy prawda jest, ze jedyna alternatywa dla Polski w stosunku do integracji z UE

jest blizsza wspólpraca z Rosja oraz ze Wspólnota Niepodleglych Panstw? Jest to tez wyrazna
zla wola, przy takim stawianiu sprawy. Mozliwosci jest kilka i mozna by je róznicowac, w
zaleznosci od horyzontu czasowego czy wizji.
Alternatywa wejscia do UE moze byc to, ze Polska tam nie wejdzie i bedzie
samodzielnym panstwem, mozliwie suwerennym tak, jak postrzegalismy ta suwerennosc np.
w okresie miedzywojennym. Chcialbym powiedziec o innej jeszcze mozliwosci, która
nawiazywalaby do sugestii geopolitycznej, wysunietej jeszcze za prezydentury Lecha Walesy,
zwiazanej z taka konstrukcja pentagonalna najblizszych krajów w Europie Srodkowej. Jest to
sugestia, o tyle uzasadniona, ze ma wielorakie tradycje, opiera sie na róznych zaszlosciach
historycznych i na róznych innych cechach wiazacych gospodarki tych panstw miedzy soba.
Mozna by tu mówic o poszerzaniu wzajemnej sasiedzkiej wspólpracy Polski, Czech, Wegier,
Chorwacji, Slowacji, Rumunii, Ukrainy, Litwy moze Austrii. Jest szereg krajów Europy
Srodkowej, które wielokrotnie ze soba dzialaly, pracowaly, a niekiedy zwalczaly. Maja szereg
wspólnych interesów. Sugestia dotyczaca wspólpracy tych krajów, ze jest po prostu nierealna,
poniewaz Czesi i Wegrzy nie wyrazali zgody. Tak wiec problem w kazdym z tych krajów
istnieje. Jest on na samym poczatku sformulowania tej idei. Kazda koncepcja wymaga pracy,
wymaga sztabowego opracowania, sztabowego przygotowania, zarówno w poszczególnych
krajach, jak i ukladzie miedzynarodowym. Mozna przypomniec ile lat dojrzewala Unia
Polsko-Litewsko-Ruska. Trzeba powiedziec, ze przez szereg lat rozwijala sie, dojrzewala UE.
Trudno tu oczekiwac, ze taka powazna alternatywa bedzie mogla byc wykreowana,
przedstawiona. Nie jest to sprawa, która mozna byloby tak latwo uchwalic po prostu, przy
jakims takim gremium politycznym. Natomiast trzeba tu sie zastanowic, zorientowac jakie
miejsce moglaby zajac taka grupa wspólpracujacych krajów w Europie Srodkowej. My
Polacy musielibysmy powiedziec, ze cala nasza historia tysiacletnia laczy nas niejako w
jednakowym stopniu z kultura Zachodu Europy, jak i z kultura Wschodu Europy, ze przez
setki lat liczne wiezi kulturowe, handlowe, polityczne wiazaly nas zarówno z pólnoca,
poludniem, wschodem, i zachodem Europy. Wlasciwie patrzac od polskiej strony, bo
jestesmy Polakami, to trzeba powiedziec, ze nieomal jestesmy w idealnym miejscu w
Europie, w samym jej sercu, jak podkresla to znany historyk angielski Norman Davis. A jak
powiada Ojciec Sw. "Kosciól Swiety musi oddychac lewym i prawym plucem", tak samo
my powiadamy: Kosciól w Polsce i cala Polska musi oddychac lewym i prawym plucem, po
to nas Pan Bóg tu usytuowal w tym miejscu historii, zebysmy zajmujac centralne miejsce na
kontynencie Europejskim chcieli i umieli wspólpracowac i ze Wschodem i z Zachodem, z
Poludniem, jak i z Pólnoca Polski. My nie mozemy sie zgodzic na odciecie sie od Wschodu
czy Zachodu. Kazde takie powiazanie z wyizolowanym czesciowo blokiem powoduje
wyciecie nas z centrum Europy i skazanie nas na sytuacje kraju peryferyjnego. Bylismy w tej
sytuacji przez kilkadziesiat lat w ramach bloku sowieckiego, kiedy bylismy takim krajem
marginesowym, buforowym, wysunietym na Zachód z zelazna kurtyna. Mialo to szereg
bardzo negatywnych skutków, bo odcinalo nas od tych zywych kontaktów z Europa
Zachodnia i uwazamy, ze to bylo bardzo zle. Równie dramatyczne i zle byloby dla Polski,
gdybysmy na tyle zwiazali sie z takim hermetycznym blokiem zachodnim, który
doprowadzilby do wybudowania nowej zelaznej kurtyny na Wschodzie, która by nas
oddzielala od zywych kontaktów z krajami wschodu, a nie tylko kontaktów z krajami
wschodu a od naszych rodaków mieszkajacych za granica, od których moze niedlugo
bedziemy wymagali jakis dodatkowych wiz, paszportów chociaz sa to nasi nie tylko juz
najblizsi sasiedzi, ale nawet rodacy.
Polska bedaca w centrum Europy jest zainteresowana, zeby to centrum bylo wlasnie
otwarte. Inne kraje równiez sa zainteresowane tym, aby ich polozenie geograficzne w
Europie zostalo uwzglednione. Wydaje sie, ze dla calego kontynentu Europejskiego sprawa ta
nie jest bez znaczenia, dlatego, ze jednak róznice pomiedzy blokiem panstw
zachodnioeuropejskich a panstwami wschodnioeuropejskimi sa bardzo duze i tutaj ten czlon

srodkowy stanowiacy powiazanie wschodniej i zachodniej czesci kontynentu odgrywal przez
stulecia ogromna role, równowazyl uklad polityczny i stabilizowal go w calej Europie.
Wydaje sie zatem, ze jest to sprawa duzej wagi i warto sie jej nieco przyjrzec.
W ostatnich latach mamy przed oczami nauczanie Ojca Sw., które wydaje sie, ze jak
gdyby torowalo droge wlasnie takiemu mysleniu. Chcialem przypomniec wypowiedz Ojca
Sw. z czasów jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku, a wiec juz dwadziescia
pare lat temu, gdy w dniu Zielonych Swiatek na Wzgórzu Gnieznienskim mówil o wielkiej
slowianszczyznie i przypominal kolejne jezyki, ludy i kraje slowianskie, które tworza ta
dawna wspólnote krajów slowianskich w znacznej mierze usytuowana w Europie Srodkowej.
Ojciec Sw. mówil: "Nie moze zwlaszcza nie slyszec tych jezyków pierwszy w dziejach
Kosciola papiez Slowianin", chyba na to wybral go Chrystus, chyba na to prowadzil go Duch
Sw., aby do wielkiej wspólnoty Kosciola wniósl wspólne zrozumienie tych wszystkich slów,
jezyków, które wciaz jeszcze brzmia obco, daleko dla ucha nawyklego do dzwieków
romanskich, germanskich, anglosaskich, celtyckich. Czyz Chrystus tego nie chce? Duch Sw.
tego nie rozrzadza? Azeby ten papiez Polak, ten papiez Slowianin wlasnie teraz odslonil
duchowa jednosc chrzescijanskiej Europy, na która skladaja sie dwie wielkie tradycje:
Zachodu i Wschodu." Ojciec Sw. przypomnial wtedy chrystianizacje Chorwatów,
Slowenców, Bulgarów, Morawian, Slowaków, Czechów, Wislan, Polaków, Serbów,
Rusinów, Rusi Kijowskiej, Slowian Pulawskich i Luzyczan. O tym obszarze ludów i krajów
chcemy myslec, jak o pewnej dawnej wspólnocie, która byla wspólnota takze przez szereg
stuleci. Dzisiaj mozemy powiedziec, ze nasza mysl podaza jeszcze za Ojcem Sw. który po raz
pierwszy odwiedzil Ukraine, który po raz kolejny przypomnial ta jednosc krajów
slowianskich. Przypomnial chrzest Rusi Kijowskiej i ta wielka wspólnote. O tej wspólnocie w
szczególnosci warto pamietac, ona przeciez byla jednoczona wielka Unia Polsko-LitewskoRuska. Unia, która byla terytorialnie jedna z najobszerniejszych w Europie i najbardziej
trwala w Europie. Unia, która przetrwala stulecia dzieki temu, ze byla oparta na rzadko
spotykanych zasadach wzajemnego szacunku, tolerancji i bogactwie róznorodnosci. Jednosc
byla budowana w obszarze duchowym przy zachowaniu calego bogactwa jezyków,
obyczajów, kultury. Wystarczy przypomniec, ze na obszarze ogromnego panstwa PolskoLitewsko-Ruskiego mówiono prawie dziesiecioma jezykami, obowiazywaly obok siebie
rózne systemy prawa, prawa stanowe, prawa wyznaniowe, prawa regionalne poszczególnych
obszarów. Obok siebie wspólistnialy cztery czy piec wielkich religii swiata i to wszystko
obywalo sie bez tlumaczy, bez biurokracji, bez ogromnych miedzynarodowych konfliktów
wewnetrznych. Owszem zdarzaly sie i takie konflikty, ale na przestrzeni wielu stuleci tych
konfliktów bylo znacznie mniej i wspólzycie tych narodów daleko bardziej harmonijne niz w
innych czesciach swiata.
W chrzescijanskiej idei ladu moralnego szczególnie zaowocowaly poniewaz to Polscy
uczeni: Pawel Wlodkowic i Stanislaw ze Skarbimierza jako pierwsi sprecyzowali niezwykle
doniosla zasade etyczno-moralna w zakresie polityki, zasade mówiaca o tym, ze kazdy naród
ma prawo do swoich wierzen, do swojej kultury, ze nie wolno nikogo nawet na prawdziwa
wiare chrzescijanska sila nawracac. Byla to zasada dotyczaca stosunków miedzy róznymi
etnicznymi grupami. Zasada jednej moralnosci w stosunkach pomiedzy pojedynczymi ludzmi,
byla stosowania w stosunku do polityki. Byla to pewnego rodzaju nowosc w tym czasie,
kiedy Krzyzacy zagarniali ziemie poganskie bo uwazali, ze to co poganskie nie wymaga
zadnego chrzescijanskiego traktowania, ze pogan mozna mieczem nawracac, ze mozna
zagarniac ich ziemie bo ziemia pogan to ziemia niczyja.
Niestety trzeba powiedziec, ze ta wielka mysl polskich uczonych, mysl, której sluzyla
Akademia Krakowska ksztalcac prawników dla tego obszaru wielkich ziem slowianskich, ta
mysl zadomowila sie w tej czesci Europy, ale nie ogarnela calej Europy. I tu dochodzimy do
pierwszego rozróznienia pomiedzy nasza czescia kontynentu, a czescia kontynentu
Wschodnia i czescia kontynentu Zachodnia. Z ta wieloscia etyk spotykamy sie zarówno na

Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy. Kraje Europy Srodkowej nie byly nigdy wlasciwie
imperiami kolonialnymi, natomiast kraje Europy Zachodniej prawie wszystkie byly przez
szereg stuleci imperiami kolonialnymi i dziedzicza ta tradycje. Tradycja kolonialna byla
bardzo zla, ale niestety bardzo gleboko zakorzenila sie w tradycji, jesli wziac pod uwage, ze
Hiszpania, Francja, Wlk. Brytania w tej tradycji tkwily od XV - XVI wieku do XX wieku. To
jest ogromny szmat historii i przez kilkaset lat trwaly w tej tradycji. Ta tradycja przeszla,
zostala utrwalona w literaturze, w sztuce, w bogactwie tych narodów. Jezeli chodzi o ostatnie
pólwiecze to trzeba powiedziec, ze kraje Europy Srodkowej przezyly szczególne
doswiadczenia, pólwiecza wzajemnej wspólpracy i zniewolenia w systemie komunistycznym.
Kraje Europy Zachodniej nie przezyly tego zniewolenia komunistycznego. Kraje Europy
Srodkowej sa mniej uprzemyslowione i rozwiniete gospodarczo, tamte kraje sa bardziej
bogate i zaawansowane technologicznie. W krajach Europy Srodkowej dominuje
rozdrobniona forma gospodarki rolnej, rolnictwo jest bardziej ekologiczne i w malym stopniu
dotowane lub nie jest dotowane w ogóle. W krajach Zachodnich sa bardzo duze gospodarstwa
farmerskie, raczej nie ekologiczne, wysoko dotowane. Kraje Europy Srodkowej dawaly wyraz
w róznych okresach historii swojej solidarnosci i ofiarnosci na rzecz calej Europy. W
znacznej mierze przez kilka stuleci oslanialy Europe od najazdów tureckich, tatarskich. O
Polsce, jak wiadomo, mówilo sie, ze jest przedmurzem chrzescijanstwa i to nie tylko od
najazdów tureckich i tatarskich, ale takze wielkiej nawaly bolszewickiej w 1920 roku.
Natomiast kraje zachodnie w mniejszym stopniu daly wyraz takiej ogólnoeuropejskiej
solidarnosci i ofiarnosci. Raczej jest duzo przykladów swiadczacych o tym, ze kierowaly sie
partykularnymi interesami. Kraje Europy Srodkowej tworzyly, czesciowo wspólistnialy w
dlugich okresach czasu w ramach róznych unii, monarchii. Natomiast na Zachodzie Europy
byly bardziej krótkotrwale unie i w nieco mniejszym zakresie. Byc moze wynika to z tego, ze
zaangazowanie patriotyczne i zakorzenienie w swiadomosci narodowej aktualne w obecnych
czasach jest znacznie wieksze w krajach Europy Srodkowej niz w krajach Europy Zachodniej,
gdzie ludzie sobie mniej cenia tozsamosc narodowa, gdzie spoleczenstwo jest bardziej
rozformowane.
Kraje Europy Srodkowej sa bardziej jednolite etnicznie, natomiast kraje Europy
Zachodniej sa wymieszane bardziej etnicznie ze wzgledu na duzy naplyw emigrantów,
ludnosci kolorowej, pozaeuropejskiej. Sa kraje w Europie Srodkowej bardziej zwiazane z
wiara chrzescijanska, w wiekszoscia katolicka. Na Zachodzie ogromne spustoszenia
spowodowal protestantyzm i laicyzacja ostatnich dziesiatków lat. Wystepuje tu masowe
zlaicyzowanie, poddanie sie ideologii masonskiej, laickiej, antykatolickiej nawet, ateistycznej.
W Europie Srodkowej czesciej i bardziej uznaje sie jedna etyke w zyciu prywatnym,
spolecznym i stosunkach miedzynarodowych. Natomiast w krajach zachodnich praktycznie
odrzuca sie zasade jednolitej etyki w róznych sferach zycia.
Trzeba postawic sobie pytanie: czy integracja tych pojedynczych krajów Europy
srodkowej z odrebnymi jakosciowo im strukturami, z odrebnymi panstwami Europy
Zachodniej jest bardziej obiecujaca? czy moze bardziej obiecujaca bylaby bliska wspólpraca
tych krajów, które juz od stuleci ze soba na rózne sposoby wspólpracowaly i które sa
powiazane nicmi tradycji, wspólczesnosci oraz posiadaja tak wiele podobnych do siebie
cech. Czy te róznice sa istotne? - moze ktos powiedziec. Czy mozemy rokowac szczesliwe
pozycie biednej dziewczyny z wielkim bogaczem? Uwaza sie, ze nie jest to najlepsza partia
dla dziewczyny, a i dla bogacza moze nie jest obiecujaca. Czy byloby dobre malzenstwo
osoby cichej z wielkim arogantem? Tez pewnie nie byloby to dobre. Wspólistnienie malego z
wielkim, slabego z silnym, na gruncie ekonomicznym istnieje zasada, a wlasciwie taka
obserwacja dobrze ugruntowana, ze kapital, dochód, czynniki rozwojowe na ogól odplywaja z
biedniejszych stref, z mniej aktywnych stref do bardziej bogatych. Nie jest tak, ze od
bogatych sypie sie w strone biednych tylko regula taka naturalna jest jednak taka, ze to, co
aktywne, czynne to co twórcze odplywa z rejonów biednych do bogatych, co powoduje, ze

biedne biednieja jeszcze bardziej,
a bogaci rosna w bogactwo jeszcze bardziej.
Doswiadczenie jest takie, ze bogaty biednemu nie pomoze, a biedny z bogatym nie zrobi
dobrego interesu. I te doswiadczenia ekonomiczne równiez wskazuja, ze jest nad czym sie
zastanowic, poniewaz ta integracja slabych krajów z UE grozi tym wlasnie krajom slabym
ekonomicznie.
Natomiast kraje Europy Srodkowej bardziej do siebie ekonomicznie pasuja i w
znacznie mniejszym stopniu moglyby sobie zagrazac tymi procesami, o których przed chwila
powiedzialem. Czesto sie stawia pytanie w dyskusjach, w rozmowach na temat integracji
europejskiej: czy Polska jest wystarczajaco wiarygodna dla UE? Jest to znowu jakies
przedziwne odwrócenie sytuacji dlatego, ze normalnie w negocjacjach kazda strona martwi
sie o to, czy druga strona jest dla niej wiarygodna. Wiec kazdy, kto mieni sie rzecznikiem
Polskiego interesu, kazdy kto podejmuje negocjacje w imieniu polskim musi innych i siebie
pytac: czy UE jest dla Polski wiarygodna? czy kraje UE podejmujac z nami takie czy inne
negocjacje i zobowiazania, czy oni sa dla nas wiarygodni? To jest polskie zmartwienie, a to
czy my jestesmy wiarygodni dla nich to ich zmartwienie. Zatem jako Polak musze postawic to
pytanie, gdy mówimy o alternatywie, gdy mówimy o integracji z UE, czy gdy mówimy o
porozumieniu krajów Europy Srodkowej, musze sie spytac: jaka jest wiarygodnosc dla nas
UE?
Najlepiej o wiarygodnosci swiadcza dawne doswiadczenia. Jak dawniejsze unie w
Europie Zachodniej funkcjonowaly? Tutaj chyba referencje bylyby raczej skromne. Wydaje
mi sie, ze to byly unie dynastyczne, dosyc despotyczne i nietrwale. Nam blizsze jednoczenie
Europy przez Napoleona Bonaparte, wielkiego wojownika, czy awanturnika rewolucji,
jednoczenie Europy przez Hitlera, Lenina czy Stalina to sa najgorsze referencje.
Jakie referencje nam unia w zakresie UE przedstawia? Nie bardzo widac. A jaka jest
solidnosc w zakresie sojuszy, wzajemnych zobowiazan i wdziecznosci. Mozemy sie spytac:
gdzie jest wdziecznosc Austrii za Odsiecz Wiedenska, jaka pomoc i rekompensate Polska
dostala? A jaka wdziecznosc otrzymali Polscy zolnierze za udzial w kampaniach
Napoleonskich, gdzie oni zostali wywiezieni? A jak nam pomogly kraje Zachodnie w wojnie
1920 roku, gdysmy Europe obronili, jaka pomoc Polska otrzymala po pierwszej wojnie
swiatowej i od kogo, jakie dlugi musielismy za to splacac? A co Polska zyskala za obrone w
1940 roku i jeszcze pózniej Norwegii, Francji i za wyswobodzenie Francji, Belgii, Holandii,
Wloch, Niemiec pod koniec drugiej wojny swiatowej? Gdzie jest ta solidarnosc europejska,
gdzie jest ta elementarna wdziecznosc, zeby nie mówic juz o zerwaniu sojuszy i paktów o
nieagresje i sojuszy obronnych w 1939 roku? Gdzie jest ta wiarygodnosc? - pytamy sie tych
krajów, gdzie jest ta wiarygodnosc strony europejskiej i UE, gdzie sa ich rozwiazania które
moglyby swiadczyc o tym, ze jest to dzialanie pozytywne. Moge tu wspomniec cieniutka, ale
doskonala ksiazeczke doktora Zawislaka pt.: "Wypisy z dziejów wiarolomstwa i naiwnosci
politycznej", wydana w Warszawie w 1966 roku, która zawiera króciutki przeglad
niewiarygodnosci, wiarolomstwa. Tu jestesmy w sytuacji trudnej.
O róznych zagrozeniach zwiazanych z integracja europejska nie bede tu mówil, bo juz
wielokrotnie na ten temat mówiono i pisano. Natomiast chcialem zwrócic uwage na to, co
podkresla sam prezydent Rau na Zjezdzie Gnieznienskim w roku 2000, co zdeklarowali
prezydenci na owym historycznym zjezdzie, ze u progu trzeciego tysiaclecia Europa nie
bedzie budowana na wartosciach chrzescijanskich. Nie jest to ta Europa, do integracji której
dazylismy tysiac lat wczesniej przyjmujac chrzescijanstwo, bo byla to wtedy Europa
budowana na wartosciach chrzescijanskich.
Natomiast teraz Europa zdeklarowala i wszystko to potwierdza, ze nie bedzie
budowana na wartosciach chrzescijanskich. To jest bardzo bolesna sprawa. W stanowisku
Episkopatu Polski wyrazonym w sprawach integracji Polski z UE zwraca sie uwage bardzo
spokojnie, ale bardzo wyraznie na to, ze z karty praw UE usunieto odwolanie sie do religii.
Brak odniesien do Boga to nie tylko deklaracja tysiaclecia w Gnieznie w 2000 roku, to jest

wprowadzane do zapisów prawa. Brak nam gwarancji prawnych dla Kosciola. Szerzy sie
laicyzacja i indoktrynacja, niewiadomo nawet na jakich wartosciach dalej bedzie Europa
zbudowana, poniewaz dopiero Konwent ma dalej nad tym pracowac. Wyglada na to, ze
buduje sie tu wielki zespól super-panstwa i to o charakterze panstwa wyznaniowego, przy
czym jest to szczególny rodzaj wyznania ateistycznego, wyznania kosmopolitycznego,
wyznania ideologicznego i temu wyznaniu przypisuje sie jakas niezwykla wartosc, niezwykla
dominacje ponad innymi prawami. To wyznanie w randze ustalen zajmuje pierwsze miejsce,
ponad nawet spoleczna polityka socjalna.
Wyglada na to, ze nie bedzie to wyznanie tolerancyjne w stosunku do innych wyznan.
Malo tego, wyglada na to, ze bedzie to takze struktura zwiazana ze znacznymi rygorami,
tworzy sie tam nowe prawo europejskie, takze do tego nowego prawa europejskiego dochodzi
interpretacja nowych praw czlowieka. Powiedzmy sobie z prawa do rodziny, wyprowadza sie
prawo do rozwodu. Z prawa do zycia, wyprowadza sie prawo do eutanazji. Sa to rzeczy nie
do zaakceptowania w naszej mentalnosci, naszej duchowosci, w naszej kulturze. Trzeba by
powiedziec nawet, ze sa to antywartosci w stosunku do wartosci, na których zostala
zbudowana Europa.
Wydaje sie, ze tego typu ustalenia uderzaja jak gdyby w fundament europejski i ze
Europa sama przeciwko sobie zaczyna w tego typu ustaleniach wystepowac. Mozna by to z
pewnym dystansem potraktowac, gdyby nie to, ze wymaga sie rygorystycznego
przestrzegania przez wszystkie kraje czlonkowskie tych wlasnie ateistycznych, bezboznych
praw, opartych na tego typu filozofii szeroko i nijako rozumianej tolerancji, demokracji,
wolnosci, która jest wlasciwie zniewoleniem moralnym. Moze warto sobie uswiadomic, jak
pouczajaca dla nas i jednoczesnie grozna jest przestroga, gdy w marcu tego roku na terenie
Wielkopolski odbywaly sie manewry NATO polegajace na symulacji ingerencji w
wewnetrzne sprawy jakiegos kraju, ingerencji wywolanej rzekomym konfliktem etnicznym.
Przy czym ciekawe, ze ten rzekomy konflikt etniczny wlasnie zainscenizowano w kraju, w
którym zadnych nawet zalazków konfliktów wewnetrznych nie ma, a w samych manewrach
po stronie NATO wziela udzial "Bundeswera", a po stronie tych rzekomo skonfliktowanych
grup etnicznych - Polscy bezrobotni. To jest juz przestroga o charakterze totalitarnym.
Konczac wydaje mi sie, ze trzeba powiedziec, ze my Polacy mamy do
zaproponowania i sobie i innym alternatywe inna, alternatywe lepsza, alternatywe
sprawdzona historycznie, alternatywe, która tworzy wspólnote miedzynarodowa, nie na
zasadach totalitarnej unifikacji, totalitarnej dyscypliny, ale na zasadach bogactwa, wielosci,
róznorodnosci, na zasadach wzajemnego poszanowania i prawdziwej, a nie pozornej,
fikcyjnej tolerancji. To alternatywa, która moze sie stac partnerstwem dla UE a nie integracja
z UE.
I jednoczesnie nie integracja z WNP i Rosja, ale partnerstwo we wspólpracy z WNP i
Rosja. Partnerstwo z sasiednimi krajami, coraz to scislejsze partnerstwo z krajami Europy
Srodkowej oraz rozwój i otwarcie sie na kraje Azji, Ameryki Lacinskiej, Afryki i takze
Stanów Zjednoczonych. Wydaje sie, ze my w Polsce bierzemy do siebie wielkie potrzeby
Europy i alternatywa, która proponujemy nie jest tylko alternatywa w interesie naszego kraju.
Jest to alternatywa, która stwarza lepsze warunki takze dla rozwoju w przyszlosci innym
krajom Europy Srodkowo-Wschodniej.
Takze jest pewna alternatywa, która stwarza punkt odniesienia do tego, aby kraje
Europy Zachodniej, które w UE traca obecnie tozsamosc, traca zakorzenienie Europejskie
mialy szanse wrócic w przyszlosci do swoich korzeni i tradycji opartych na wartosciach
chrzescijanskich.
Wydaje sie, ze tutaj moglibysmy do siebie wziac objawienia Matki Bozej w Fatimie, które
wskazuja na Europe Wschodnia jako rejon, w którym chrzescijanstwo moze i powinno sie
odrodzic. My uwazamy, ze i u nas w Polsce moze i powinno sie odrodzic prawdziwe
chrzescijanstwo i kultura lacinska. Bierzemy tez do siebie obietnice i wezwania Bozego

milosierdzia skierowane do siostry Faustyny i uwazamy, ze one przedluzaja ta odwieczna
misje naszego narodu, która Zygmunt Krasinski tak pieknie wyrazil w tej krótkiej strofie:
"Boze, tys naszej Polskiej rozkazal ojczyznie by wprowadzila w milosc i w mir ludy bliznie".
I taka alternatywe proponujemy dla siebie i Europy.

Rozmowy Niedokonczone z dnia 07.07.2002
"Batalia o zycie i rodzine we wspólczesnym swiecie w kontekscie rezolucji Parlamentu
Europejskiego"
goscie: Ewa i Lech Kowalewscy
Oiciec: Goscimy w studiu Radia Maryja Pania Ewe Kowalewska, dyrektor Human Life
International oraz Pana Lecha Kowalewskiego.
Witam bardzo serdecznie, niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
Dziewica.
Goscie: Teraz i zawsze.
p. L.K.: Mysle, ze kojarzycie nas Panstwo glównie z obrona zycia, i slusznie, bo to nasze
glówne wysilki na niwie spolecznej, ale tym razem chcemy popatrzec troche szerzej. Jestem
jednym z dyrektorów International Life Federation, to jest taka federacja ruchów organizacji
zrzeszonych w walce o prawa do zycia. Sledzimy to, co sie dzieje na calym swiecie i niestety
nas to bardzo niepokoi. Ogólnie rzecz biorac, w zmaganiu miedzy kultura smierci a kultura
zycia nie jestesmy zawsze zwyciezcami, to trzeba sobie wyraznie powiedziec. I nie chodzi
tutaj tylko o to, co bylo w tym slawetnym Pekinie w swoim czasie, to, co dzialo sie na
róznych konferencjach ONZ-owskich, czy to, co dzieje sie w poszczególnych krajach. Teraz
dotyczy to nas, Polaków jeszcze bardziej, poniewaz, co prawda, nie wymienia sie Polski po
imieniu, ale my jestesmy taka oaza w Europie. Wszedzie wkolo kultura smierci panuje
znacznie bardziej niz u nas. I dlatego powinnismy zwrócic na to baczniejsza uwage.
p. E.K.: Jestesmy oburzeni ta ostatnia decyzja Parlamentu Europejskiego, która, jako taka
deklaracja rezolucja, ma za zadanie w pewnym sensie wymusic na krajach nie tylko
czlonkowskich, ale równiez krajach kandydujacych, zabijanie dzieci w lonach matek- to sie
teraz nazywa "zdrowie seksualne i reprodukcyjne"- czyli "legalne, dostepne i bezpieczne
uslugi zdrowia reprodukcyjnego". Dzisiaj sie juz nie mówi o aborcji, tylko o zdrowiu
reprodukcyjnym, a uslugi w tym zakresie, to wiadomo, o co chodzi. Oprócz tego wymienia
sie tutaj dostepna i tania antykoncepcje, w tym srodki poronne, zwlaszcza pigulke, tzw.
"dzien po", i podkresla sie, ze powinna ona byc tania i dostepna przede wszystkim dla
mlodziezy i dla uchodzców (to tez jest interesujace; uchodzcy nie maja prawa miec dzieci), no
i oczywiscie edukacje seksualna. Mysle, ze to nalezy oceniac jako swego rodzaju prowokacje,
poniewaz w glosowaniu bylo 40 glosów wiecej po stronie tejze deklaracji, a wiec zostalo to
uchwalone tak prawie pól na pól...
p. L.K.: 280 na 240 glosów, to jest ponizej 10%, wiec to nie jest jakies wielkie zwyciestwo
naszych przeciwników.
p. E.K.: Tak, ale ci, którzy glosowali, znakomicie wiedzieli, ze naruszaja traktaty
zalozycielskie Unii, czyli fundament istnienia Unii w ogóle. I nie moga powiedziec, ze tego
nie wiedzieli, poniewaz...
p. L.K.: No trudno, zeby parlamentarzysta europejski nie wiedzial, jakie prawa rzadza
Parlamentem Europejskim!
p. E.K.: Tak, ale jeszcze chadecy, przygotowujac sie do obrony podstawowych wartosci
ludzkich, bo przeciez takich ludzi tez tam jest dosc duzo, przygotowali wnioski zwracajac
uwage, ze to narusza ten podstawowy traktat zalozycielski, zasade pomocniczosci itd. W

zwiazku z tym, pomimo tego, ze z punktu widzenia prawnego mozna by to zakwestionowac,
jednak zostalo to uchwalone. Dlaczego? To jest podstawowe pytanie, bo nie wystarczy
powiedziec, ze to bardziej lub mniej obowiazuje, ze my nie mamy obowiazku sie do tego
dostosowac... Oczywiscie, ze nie mamy! Nie ma zadnego przelozenia prawnego, które
zmusiloby nas, Polske, do dostosowania sie do takiego zalecenia. Ale sam fakt, ze ono
istnieje, jest juz jakims krokiem w kierunku wywierania presji i to jest bardzo niedobre. Poza
tym, musimy sobie uswiadomic, ze wiekszosc krajów ma zalegalizowana aborcje (wiemy ze
chodzi tu o zabijanie dzieci poczetych, wiec mówimy w skrócie), i te warunki coraz bardziej
sie liberalizuja, czyli pozwala sie zabijac coraz starsze dzieci w lonach matek. Tak jest na
zachodzie Europy, dokladnie podobnie jest w krajach Europy Srodkowej. Zostajemy tylko
my, Irlandia, troche Slowacja, choc z punktu widzenia prawa oni tez zezwalaja na zabijanie
dzieci nienarodzonych...
p. L.K.: No i malutka Malta.
p. E.K.: Malta sie praktycznie w ogóle nie liczy. Irlandia po ostatnim referendum zostala tak
zmanipulowana, ze ludzie po prostu oglupieli; to zrobily media, czyli w taki sposób
postawiono pytania, ze ludzie w ogóle nie wiedzieli jak odpowiedziec, zeby ta odpowiedz
byla godziwa. W Irlandii juz od dluzszego czasu rzadza socjalisci, którzy prawdopodobnie
nawet nie zloza zadnego zastrzezenia do tej deklaracji. Slyszalam juz tutaj w Polsce pare
wypowiedzi, m.in. pani Huebner, odpowiedzialnej za nasze pertraktacje z Unia Europejska,
ze ta deklaracja nie jest taka wazna, ze takich rezolucji jest bardzo duzo, ze to taki w zasadzie
drobiazg, ze to nas nie dotyczy... Chwileczke, tak mówic nie mozna, dlatego, ze ta rezolucja
zostala uchwalona przede wszystkim przeciwko Polsce, bo my jedyni mamy prawo, które
chroni dzieci. Nie wszystkie, to prawo nie jest niestety idealne, ono ma duzo wyjatków (i my
o tych wyjatkach przypominamy sobie czasem, ze powinnismy jednak stac w obronie
wszystkich dzieci, a nie tylko czesci). Natomiast na Zachodzie jestesmy przedstawiani jako
najbardziej restrykcyjni jak to jest tylko mozliwe. Wiec pytanie jest dlaczego wlasnie
przeciwko nam? Wydaje sie, ze wlasnie Polska, ze swoim chrzescijanstwem, ze swoja
formacja, historia, wiara...
p. L.K.: No i odpowiednia iloscia ludnosci, przeciez my nie jestesmy malym krajem w
Europie.
p. E.K.: Tak, o tym tez trzeba pamietac, chyba, ze juz bedzie tak zle demograficznie, ze
bedzie nas coraz mniej i mniej i mniej.
p. L.K.: Ale i tak bedziemy mlodsi od tych na Zachodzie.
p. E.K.: Ale na razie mamy duzo dzieci, to sa te dzieci, które rodzily sie 10-15 lat temu, i
stanowimy pewien problem, bo po prostu wnosimy te swoje wartosci. My po prostu
istniejemy, my jestesmy! Bardzo duzo naszych przyjaciól, którzy tam zmagaja sie z kultura
smierci, mówia: "O, Boze, kiedy wreszcie Polska nam pomoze? Bo my jestesmy slabi, wy
jestescie mocniejsi". My z kolei patrzymy z przerazeniem w tamta strone i mówimy: "Zaraz,
zaraz, ale czy przypadkiem te podniesione fale tego wielkiego oceanu nie zaleja i nas?"
I w tym momencie taka rezolucja uchwalona Parlamentu Europejskiego musi spowodowac,
zebysmy sie zastanowili kto to robi, dlaczego i dlaczego przeciwko nam. Mysle, ze to bylo
przygotowywane od dluzszego czasu. Prosze Panstwa, tu warto sobie uswiadomic pewne
zjawisko, które istnieje w skali calego swiata i rozejrzec sie troche staranniej. Bo nie mozemy
powiedziec, ze tu chodzi o jakas jednorazowa sprawe, albo tylko konfrontacje z Unia. To jest
problem znacznie szerszy i powazniejszy. O tym ciagle mówi Ojciec Swiety w kolejnych
dokumentach, wypowiedziach. Ciagle przypomina, ze musimy walczyc o cywilizacje zycia i
milosci, bo jednak podnosza sie fale cywilizacji smierci i to jest bardzo niebezpieczne. I to
dzieje sie na calym swiecie! A jezeli to sie dzieje na calym swiecie, to nie mozemy liczyc na
to, ze nie bedziemy zmuszeni konfrontowac sie z tym problemem. Do nas to tez bedzie
przychodzilo; jak tam, to i tu, tym bardziej, ze przeciez jestesmy ludzmi, którzy po swiecie
podrózuja, przeciez Polaków jest na calym swiecie rozsianych wszedzie pelno... To nas takze

dotyczy. Jesli popatrzymy na te wyspe, jaka jest Polska, to popatrzmy, jakie sa naciski; juz
pare lat temu byly wypowiedzi Wielkiego Komisarza ds. Praw Czlowieka ONZ-u, ze Polska
lamie prawa czlowieka, bo nie ma aborcji ze wzgledów spolecznych i na zyczenie, ze my nie
spelniamy praw kobiet... To sa olbrzymie manipulacje nasza wolnoscia, nasza suwerennoscia!
p. L.K: Oczywiscie znajdzie sie zawsze pewna grupa osób w Polsce, która bedzie tanczyla
pod ich dyktando. Tak jak znalazla sie Polka w Kairze, która miala pretensje, ze Papiez jest
Polakiem, tak samo znalazlo sie sto kobiet, które podpisaly ten slawetny list.
p. E.K.: Tak, i wszyscy oni dzialaja razem. Zaczynajac juz troszeczke wczesniej, od duzych
konferencji miedzynarodowych, w których mielismy okazje brac udzial; Kair, Pekin i kolejne,
które sie tocza do dnia dzisiejszego, na kazdej z nich jest konfrontacja dotyczaca wlasnie
sprawy zycia. To wszystko jest zaszyte oczywiscie w odpowiednich terminach, w
nowomowie, takim specyficznym slownictwie, ale ta konfrontacja caly czas jest. Tu warto
zwrócic uwage, ze istnieje na swiecie taka organizacja, oficjalnie pozarzadowa, która sie
nazywa International Planned Parenthood Federation, w skrócie IPPF. Kiedys mysmy moze
wiecej na ten temat mówili i bardziej sobie zdawali sprawe, ze takie cos istnieje. Po polsku,
bezposrednio przetlumaczone, to sie nazywa Miedzynarodowa Federacja Planowanego
Rodzicielstwa. Prawie kazdy kraj ma swojego przedstawiciela w tej federacji. My, Polacy, tez
mamy, i to takiego przedstawiciela, który juz od dawien dawna tam tkwi. Tym
przedstawicielem jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Ale w momencie, kiedy powstala
Solidarnosc, kiedy Polacy sie ruszyli, kiedy runal Mur Berlinski, kiedy sie nagle okazalo, ze
sa te wielkie zmiany...
p. L.K.: Kiedy budzet panstwowy przestal finansowac tego typu organizacje...
p. E.K.: To ten wlasnie IPPF, czyli ta organizacja miedzynarodowa, byla po prostu wsciekla.
W ich publikacjach pojawialy sie bardzo ostre wypowiedzi na temat Polski.
p. L.K.: I to zadziwiajace; w czasach, gdy caly swiat zachwycal sie Polska, która
prawdopodobnie stanie sie ta iskierka, która spowoduje, ze wszystkie kraje sie wyzwola z
komunizmu, wszyscy sie zachwycali Solidarnoscia, mówiono o Walesie, itd., w publikacjach
IPPF-u w tym czasie czarne scenariusze; Solidarnosc jako najbardziej podla organizacja
polska, która nie wiadomo co zrobi...
p. E.K.: No i tacy, którzy robia klopoty.
Mysle, ze warto sie cofnac jeszcze troszeczke wczesniej, mianowicie do tego, kto stworzyl te
organizacje. Kilka lat temu Radio Maryja zorganizowalo rekolekcje, w których bral udzial
ojciec Welch, redemptorysta. Podczas tych rekolekcji, które byly w zasadzie takie "za
zyciem", mówil on o Margaret Signer (nawet niedawno widzialem film na jej temat,
oczywiscie gloryfikujacy ja, na szczescie bardzo pózno w nocy), kobiecie, która stworzyla ta
organizacje.
p. E.K.: To byla idea po prostu nazizujaca. Bardzo wazne jest, zeby zdawac sobie sprawe z
tego, gdzie byly korzenie tej organizacji. Najpierw byl pomysl, zeby imigranci, zwlaszcza
niektórych narodów, nie mieli dzieci, potem byl pomysl, zeby ludzie, którzy nie spelniaja
pewnego poziomu intelektualnego byli wysterylizowani, albo, zeby im umozliwic za darmo
aborcje...
p. L.K.: Hitler tez skorzystal z jej pomyslów.
p. E.K.: Po wojnie, kiedy mówienie o niektórych rzeczach zrobilo sie niewygodne, zmieniono
terminologie i nadal promuje sie to samo. W zwiazku z czym ta federacja ma swój program,
mozna go w skrócie nazwac planowaniem rodziny, bo to planowanie rodziny to jest takie ich
haslo. Dzisiaj mówi sie takze o "zdrowiu reprodukcyjnym", czy "uslugach tegoz zdrowia
reprodukcyjnego". O równosci plci sie jeszcze mówi- stosuje sie rózne okreslenia. Ta
federacja ma kilka podstawowych punktów. Pierwszy jest taki, zeby zabijanie dzieci w lonach
matek bylo wszedzie dostepne i legalne jako prawo czlowieka. Absurd? No ale prosze
zobaczyc jakie oni maja sukcesy! Lat temu 50 to byloby po prostu nie do pomyslenia, a
zobaczmy co sie przez te pare lat stalo i ile krajów to zalegalizowalo. Jak oni to robia?

p. L.K.: Mechanizm jest bardzo prosty; wiadomo, ze ludzi starszych sie nie przerobi, wobec
tego trzeba zabrac sie za ludzi mlodych. I dlatego oni przede wszystkim, "inwestuja w
mlodziez", bo za 15-20 lat, to co wsadza do glowy tym mlodym ludziom, bedzie wplywac na
to jak beda glosowac cale spoleczenstwa. Oni sa cierpliwi!
p. E.K.: No i zaczynamy od edukacji seksualnej. Prosze panstwa, edukacja seksualna to nie
jest uswiadamianie dzieci, bo to jest kwestia, powiedzmy, biologiczna, wychowawcza- ile
czasu mozna to robic? Im chodzi o to, zeby miec staly kontakt z mlodym czlowiekiem,
najlepiej codziennie, i przerobic jego sposób patrzenia na czlowieka. Na to kim jest, do czego
zdaza, jaka jest jego droga zyciowa; a to jest juz bardzo powazna ideologizacja. Jezeli oni
osiagna swój cel w tym miejscu, to zmienia swiadomosc mlodego pokolenia, i za lat 15,
najdalej 20, ci mlodzi ludzie zmienia wszystko i wprowadza caly ich program. O to zreszta
idzie batalia w Polsce od wielu lat, bronimy sie skutecznie, ale czy sie obronimy dalej, to jest
nastepne pytanie.
p. L.K.: Mysle, ze to zalezy przede wszystkim od tego, czy my, Polacy, bedziemy swiadomi
tego, co sie z nami dzieje i jak jestesmy manipulowani. Przeciez organizacje obecnie
sfederowane w IPPF, to te same, które kiedys walczyly z Kosciolem i mialy to jako swój
glówny cel.
p. E.K.: Drugim takim punktem jest wmawianie, ze jezeli sie nie chce, aby byla aborcja, to
trzeba upowszechniac antykoncepcje, i promuje sie srodki poronne. A zreszta juz samo haslo
jest klamliwe w swoim zalozeniu, bo tam, gdzie jest wiecej antykoncepcji, tam jest wiecej
aborcji, i to jest udowodnione w badaniach.
p. L.K.: Zreszta klamstwo jest w samym slowie, bo przeciez "anty-koncepcja" znaczy
"przeciw-poczeciowe", a przeciez srodki wczesno-poronne takie nie sa. To tez jest zabicie
dziecka, tylko w bardzo wczesnej fazie rozwoju, wiec klamstwo jest od poczatku.
p. E.K.: Wiec okreslilismy ten program i prosze zwrócic uwage, oni majac duze przelozenia,
zaczeli prowadzic polityke wprowadzania swoich ludzi do struktur ONZ-owskich; do róznych
struktur wladzy w wymiarze swiatowym i osiagneli bardzo dobre efekty. Konferencja w
Kairze byla wlasciwie efektem tej pracy dlatego, ze pani Nafis Sadi, która wówczas byla
przewodniczaca Funduszu Ludnosciowego ONZ, byla jednym z dyrektorów wlasnie tej
organizacji planowania rodziny i to ona lansowala pewne programy, wciagala swoich ludzi,
swoich ekspertów, no i wiadomo jak to sie potem toczylo. To doswiadczenie pokazalo, ze
mozna robic takie manipulacje i ze to daje bardzo dobre efekty. Tylko, ze w Ameryce jest
dosyc duzy ruch obrony zycia i jest ta ciagla konfrontacja. W jej ramach ostatnie wybory
wygrali ludzie, którzy powiedzieli, ze maja dosyc tego, co wyprawial Clinton, czyli po prostu
opowiedzieli sie po stronie kultury zycia.
Poza tym, w Ameryce zaistnial jeszcze jeden mechanizm po ataku terrorystycznym 11-ego
wrzesnia 2001. Mianowicie czlowiek, który zaczyna sobie zdawac sprawe, ze jutro moze nie
zyc, bo nie wiadomo, gdzie zaatakuja nastepnym razem, nie bedzie atakowal zycia tak
otwarcie, bedzie sie zastanawial. Zreszta, o tym samym mechanizmie mi opowiadali
przyjaciele z Chorwacji z czasów, gdy tam byla jeszcze wojna. Pomimo, ze aborcja byla
legalna, bardzo malo ludzi sie na to decydowalo. Bo jak mój brat jest na froncie, czy mój maz,
to przeciez ja nie moge tego zrobic! Modle sie, zeby on przezyl, a zabije kogo innego?
Przeciez to bez sensu, i dlatego ci ludzie stali sie bardziej ukierunkowani w strone zycia.
p. E.K.: 9 miesiecy po 11 wrzesnia urodzilo sie wiecej dzieci w Ameryce, czyli po prostu
wiecej dzieci przezylo. To sa fakty. Ale wracajac do calej sprawy; Parlament amerykanski
odmówil przekazania funduszy na organizacje, które funduja albo promuja aborcje w róznych
krajach swiata. I w tym momencie IPPF...
p. L.K.: ...które jest jednym z glównych dostarczycieli tzw. uslug reprodukcyjnych na
swiecie...
p. E.K.: ...zostalo pozbawione funduszy. Tych funduszy musieli gwaltownie poszukac, bo to
nie sa tacy wariaci jak my, którzy robimy wszystko niezaleznie od tego czy cos mamy, czy

nie mamy, i chocbysmy byli najbiedniejsi, to pójdziemy cos robic, bo my sluzymy Panu
Bogu. Oni po prostu pracuja za pieniadze, tylko te pieniadze sa z reguly brudne. Tak wiec
poszukali tych pieniedzy i znalezli je w Unii Europejskiej, gdzie tez od dluzszego czasu
próbowali wsadzic swoich ludzi.
p. L.K: Przez ostatnie dwa lata mozna bylo zaobserwowac potezne zmagania dotyczace
podzialu funduszy, zwlaszcza, jezeli chodzi o organizacje kobiece. Pamietam fale protestów
póltora roku temu i rok temu, gdy byl ustalany budzet na kazdy rok. W zasadzie gros
pieniedzy zostalo przyznane na jedna tylko organizacje, która byla typowa organizacja
feministyczna, podczas gdy inne organizacje, o kregoslupie chrzescijanskim, zawsze
otrzymywaly odmowe przyznania dotacji.
p. E.K.: To jest pewien element polityki struktury planowania rodziny. Oni wiedzieli, ze
musza miec jakas swoja komórke, przez która beda mogli pewne sprawy zalatwiac. Przeciez
nie nazwa siebie planowaniem rodziny, bo wszyscy wiedza, o co chodzi. Nie nazwa siebie
zwolennikami aborcji, ani zabijania, bo to by im zupelnie nie dawalo przelozenia. W zwiazku
z tym wymyslili cos bardzo skutecznego, mianowicie komisje, biura do spraw kobiet i
równego statusu plci. Poslugiwanie sie kobietami jest czyms nieslychanie
charakterystycznym. Tymi kobietami, które zaprzeczyly swojemu macierzynstwu. Niektóre
po prostu nie potrafia sie znalezc w tej sytuacji.
p. L.K.: Niektóre bardzo cierpia!
p. E.K.: Sa one po prostu agresywne, bo jezeli nie nawrócily sie, nie spotkaly Pana Boga w
swoim zyciu, to w tym momencie dalej brna w te sytuacje, tak bardzo trudna, i mówia: "A
niech wszyscy to robia". Takich kobiet mamy na calym swiecie troche. W Polsce tez
próbowano odnowic ta strukture planowania rodziny poprzez stworzenie Federacji na Rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny. To bylo tuz przed Konferencja w Kairze, do tej federacji
weszla tez stara struktura na rzecz planowania rodziny, czyli Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
z p. Kozakiewiczem na czele, który juz wtedy zaczynal robic kariere w Sejmie, a
jednoczesnie pisal artykuly w prasie amerykanskiej...
p. L.K.: ...mozna powiedziec, szkalujace Polske...
p. E.K.: ... pod tytulem: "Tak zwarci w walce z Kosciolem katolickim". Warto pamietac, ze
jedna z organizacji zalozycielskich, taka podstawowa tej Federacji na Rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny, bylo ,,Neutrum", czyli organizacja zwalczajaca nauke religii w szkole.
Wiemy o co chodzi. Przed Konferencja w Kairze powstawaly rózne organizacje, paczkowaly
tam, przechodzily szkolenie i w ten sposób powstawal w Polsce ruch promujacy aborcje.
Mysmy wczesniej nie mieli przeciwnika. W tej chwili mamy przeciwnika uzbrojonego, który
potrafi oddzialywac na scenie politycznej, przeciwnika, który jest swietnie dofinansowany,
który ma przelozenia równiez wyzej, czyli po prostu dostaje dokladne informacje co i jak ma
zrobic, zeby bylo przelozenie wlasnie w Parlamencie Europejskim. To nie jest przypadek, ze
powstal tzw. ,,List stu kobiet". Dla niejednego z nas moze bylo szokiem, kto sie pod tym
listem podpisal i dlaczego w taki sposób te panie próbowaly oddac nasza suwerennosc.
Abstrahujac juz od tego, ze próbowaly zrobic to kosztem zycia naszych dzieci! Wiele osób
zaczelo inaczej patrzec na te osoby. Mysle, ze warto pamietac te nazwiska, bo to sa osoby,
które sa absolutnie wrogie zyciu, wrogie cywilizacji...
p. L.K.: ... czyli po prostu przyszlosci naszego Narodu...
p. E.K.: ...ale tez i Kosciolowi. Widocznie taki list byl potrzebny ze strony Polski. Prosze
zobaczyc kto sie najbardziej cieszyl; pojawily sie wypowiedzi w telewizji, pokazujace, ze
wreszcie jest taka rezolucja, na której bedzie mozna sie oprzec i pójsc do przodu. Jest to
Pelnomocnik Rzadu ds. Kobiet i Równego Statusu. Prosze zwrócic uwage - identyczna
nazwa; w Parlamencie Europejskim jest Komisja ds. Kobiet i Równego Statusu, a tu mamy
Pelnomocnika ds. Kobiet i Równego Statusu. W poprzednim rzadzie mielismy Komisje ds.
Rodziny, a teraz mamy Komisje ds. Równego Statusu. W ramach tego równego statusu
musimy dac kobietom legalne, dostepne i bezpieczne "uslugi reprodukcyjne", czyli prawo do

zabijania dzieci nienarodzonych. Bolesne jest, jezeli równiez osoby z Polski z nimi
wspólpracuja, bo ta Organizacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny produkuje doroczne
raporty od wielu lat, które maja pokazac jaka to Polska jest zla, dlatego, ze nie ma dostepnosci
zabijania dzieci. W zwiazku z tym promuje sie rózne chwyty, które sa zreszta znane na calym
swiecie. Juz pan dr Nathanson podkreslal, ze podaje sie cyfry, jakie sie chce. Ich
wynalazkiem jest ogloszenie, ze w Polsce jest 200 000 nielegalnych aborcji.
p. L.K.: Rok temu ten argument byl potrzebny Szwajcarom, bo wtedy dyskutowano o sprawie
zalegalizowania zabijania dzieci nienarodzonych w Szwajcarii. Wykorzystali oni argument,
ze przeciez w Polsce jest tyle nielegalnych aborcji, wiec nie ma sensu, zeby w Szwajcarii to
tez bylo nielegalne.
p. E.K.: O co chodzilo? Chodzilo o to, zeby nie pokazac pozytywnego przykladu Polski, bo
przeciez my co roku mielismy raport rzadowy i to róznych rzadów po kolei, który pokazywal
jak dziala ta ustawa i nie mozna bylo zanegowac, ze sa sukcesy. Chodzilo o to, zeby nie
pokazac tego w wymiarze swiatowym. Wprowadzenie zakazu zabijania dzieci zawsze musi
sie wiazac z katastrofa, wiec ta propaganda nadal jest kontynuowana. My jestesmy wyspa w
Europie. Nalezaloby popatrzec nie tylko w kierunku Unii Europejskiej, ale i na Wschód. My
tam pomagamy ludziom, którzy sie angazuja w pomoc rodzinom, w budowaniu poradni
rodzinnych, których tam praktycznie nie ma, bo zostaly calkowicie zlikwidowane. Czasami
trzeba dosc dlugo przygotowywac te osoby, bo sa to osoby róznych wyznan, nie tylko
katolicy. Wiele z nich juz pracuje, to jest nasz sukces, ale tez mamy z nimi staly kontakt i
widzimy, jak tam jest; w Rosji co trzecie dziecko ma szanse sie urodzic.
p. L.K.: Ukraina, Bialorus - podobnie.
p. E.K.: Juz podczas tej debaty w Parlamencie Europejskim mówiono, ze np. na Wegrzech
jest znacznie wiekszy wspólczynnik ilosci aborcji niz w krajach zachodnich. Wiec tak na
dobra sprawe, to, jak sie nie rozejrzymy; w prawo, w lewo, w dól, do góry, to jestesmy na
Kontynencie Europejskim wyspa. Nie dziwmy sie wiec, ze to bylo przygotowane specjalnie
przeciwko nam, zeby stworzyc pewnego rodzaju nacisk. Polska Federacja Ruchu Obrony
Zycia, czujac, ze jest pewne niebezpieczenstwo z tej strony, wniosla o podjecie takiej
deklaracji parlamentarnej, na wzór Irlandii i Slowacji (która tez niedawno cos takiego
zrobila), w sprawie ochrony kultury i etyki. To zostalo podtrzymane przez
parlamentarzystów, tutaj wniosla swoje oczywiscie Liga Polskich Rodzin. Ostatecznie
wniosek sformulowalo Prawo i Sprawiedliwosc i, z tego, co wiem, 1-wsze czytanie tego
wniosku ma byc 16-ego lipca 2002. Mamy nadzieje, ze to, co zrobil Parlament Europejski,
czyli ta rezolucja, spowoduje, ze wielu parlamentarzystów obudzi sie, bo tutaj nie mozemy
patrzec, ze nas cos dzieli, ze my jestesmy tacy czy inni, tylko musimy bronic absolutnie
podstawowych wartosci ludzkich. Takich, które sa zwiazane z nasza wiara, kultura, naszym
bytem narodowym, nasza suwerennoscia. Mamy do tego pelne prawo zabezpieczane równiez
w prawie miedzynarodowym, wiec nie mówmy, ze musimy wszystko oddac za nic. Patrzac na
to co sie dzieje, na ten nacisk, widzimy, ze jest próba wprowadzenia edukacji seksualnej do
polskich szkól. Wiadomym jest, ze opcja polityczna, która w tej chwili jest w Rzadzie, w
swoim programie miala juz wpisany program planowania rodziny. Nawet mówilismy wsród
znajomych, ze SLD stracilo swoja suwerennosc, bo oddalo wszystko .
p. E.K.: Ale widac, ze premier boi sie tego tematu. Obawia sie, ze sie ruszymy, jesli bedzie
chodzilo o zycie naszych dzieci. Dlatego nie mozemy stac obojetnie i przygladac sie, co
dzieje i co sie bedzie dzialo. Tak samo, jesli chodzi o to, co sie bedzie dzialo w szkolach.
Teraz sa wakacje, wiec oczywiscie nie jest to czas, kiedy przygladamy sie podrecznikom
szkolnym, moze za dwa miesiace... Trzeba bedzie to zrobic, ale jest to niepokojace, bo w
telewizji czy tez w wypowiedziach publicznych pani Jaruga-Nowacka (która jest
Rzecznikiem Rzadu ds. Równego Statusu), jak i inne osoby telewizji mówia wrecz otwarcie,
ze od nowego roku wprowadza sie edukacje seksualna, bo wczesniej jej nie bylo. To znaczy,
ze co sie wprowadzi do tych szkól? Ta konfrontacja nie jest juz w tej chwili nowa, bo oni

musza wprowadzac te zmiany przez pewien okres czasu, zeby weszly od jesieni. Dyskusje
trwaja, zostaly wprowadzone pewne zmiany. Nie wiadomo po co , bo nie bylo zadnych
wniosków oddolnych, zadnych potrzeb, wszystko dzialalo prawidlowo. Chodzilo o to, zeby
wprowadzic swój program. Dzieki temu, ze Sekretariat Episkopatu Polski pertraktowal jednak
z MENiS-em, czyli Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, wiele niepokojacych
zapisów nie zostalo wprowadzonych, ale jednak budza one nasz niepokój. Sa tam takie
miejsca, przez które slonia mozna przeprowadzic! Wszystko bedzie zalezalo od tego jaki
bedzie to nauczyciel i jaka to bedzie ksiazka.
p. L.K.: No i jaki dyrektor szkoly; czy nie bedzie chcial byc przypadkiem grzeczny wobec tej
opcji, która akurat rzadzi.
p. E.K.: Najbardziej niepokojace jest wpisanie do tego programu poradni dla mlodziezy,
poradni, które mialyby wlasnie upowszechniac planowanie rodziny. Pod pretekstem rodziny,
ale przy zachowaniu calej "delikatnosci" nie mówienia rodzicom, bo przeciez jest to intymna
sprawa naszych dzieci.
p. L.K.: Poradnia to jest pomysl IPPF, to nie jest wynalazek polski.
Ojciec: Mówimy dzisiaj, przypomne, o batalii o zycie we wspólczesnym swiecie. Patrzymy
równiez na plaszczyzne naszej Ojczyzny i kontekst rezolucji Parlamentu Europejskiego.
Wiemy, ze sa liczni, albo bardzo liczni, euroentuzjasci, którzy nawet poslugiwali sie takimi
argumentami, ze tam w Europie bedzie lepiej, ze bedzie bardziej wyrównany poziom zycia,
ale teraz popatrzmy na odpowiedz tego Parlamentu, który mówi, jak sie tam traktuje
czlowieka. I na taki zarzut pojawia sie tlumaczenie, ze Parlament to nie jest cala Europa, ze
jest tylko grupa zebranych w nim osób, ze Parlament inaczej mysli. 240 glosów bylo przeciw,
tak?
p. L.K.: 240 osób nas bronilo, 280 bylo przeciwnego zdania, a 28, zdaje sie, wstrzymalo sie
od glosu.
Ojciec: No i czesc bylo nieobecnych.
p. L.K.: Tak. Natomiast nie do konca tak jest, bo to sa ludzie wybrani demokratycznie przez
mieszkanców tych krajów, które do tego terenu naleza. Popatrzmy, Irlandia ma, zdaje sie, 14
przedstawicieli. Irlandczycy nie byli jednomyslni, nie sa ze swoich przedstawicieli
zadowoleni, choc przeciez na nich glosowali. Dlatego, jesli Polska (która jest znacznie
wiekszym krajem od Irlandii), która bedzie miala pewnie ponad setke parlamentarzystów jesli
do tego dojdzie, to, jesli oni zle zaglosuja, to my bedziemy winni, bo wczesniej na nich
glosowalismy.
Prowadzacy: Tak, jesli chodzi o przedstawicieli, to juz sa takie opcje, zeby obliczac, bo maja
bardzo duzo w tym parlamencie.
p. L.K.: No wlasnie, ale proporcjonalnie...
Prowadzacy: No, ale proporcjonalnie jestesmy narodem dosc duzym, wiec niektórzy obroncy
zycia z tamtej strony, mozna powiedziec, tesknia za nami...
p. E.K.: Na pewno powinny byc zabezpieczenia w ramach negocjacji, czyli po prostu
ustalenia, ze to sa nasze polskie sprawy i ze na ten temat nie bedziemy w ogóle dyskutowac,
tak jak to jest w traktatach zalozycielskich, jesli w ogóle mielibysmy jakiekolwiek dalsze
rozmowy prowadzic. To jest oczywiste, ale warto jeszcze zaznaczyc jedna bardzo pozytywna
rzecz, która zauwazylismy rozmawiajac z naszymi przyjaciólmi z Unii Europejskiej,
reprezentujacymi rózne organizacje pozarzadowe. Próbuja oni robic lobbing, próbuja bronic
podstawowych wartosci. Mówia, ze Polska nie pozostala obojetna, ze to nie bylo tak, ze nikt
nic nie wiedzial, a oni nam to zrobili. Mysmy sie bronili, nasze raporty rzadowe trafily do
bardzo wielu parlamentarzystów. Prosze zwrócic uwage, ze to 240 osób glosowalo bardzo
zgodnie, glosowalo, mozna powiedziec, czytajac fakty dotyczace Polski.
p. L.K.: Mniej wiecej dwa tygodnie temu byla taka duza korespondencja...
p. E.K.: Natychmiast zareagowalo wielu polityków, no i przede wszystkim Sejmowa Komisja
Europejska. SLD opuscilo obrady, natomiast wszyscy pozostali jednoglosnie uznali, ze to jest

nie do przyjecia i ze ze strony polskiej musi zostac wystosowany protest. To jest wazne,
naprawde wazne, bo to robi wrazenie po tamtej stronie. Troche sie nas boja, bo jezeli
zaglosowalibysmy tak, jak nalezy, i wybrali naszych przedstawicieli, zaczniemy miec tam
pewna pozycje. Mówia nam: ,,Wy macie duzo dobrych, licznych, chrzescijanskich rodzin."
p. L.K.: Pewnie na budzecie by stracili!
p. E.K.: ..i w opcji moralnej mozecie byc bardzo znaczacym elementem wlasnie w tej calej
przestrzeni Unii Europejskiej". Ja nie chce mówic za czy przeciw, bo to nie jest nasz temat w
tej chwili.
p. L.K.: Ale ja troche zlosliwie jednak chcialbym skomentowac ten ,,euroentuzjazm". Mówi
sie, ze dzieki rynkom pracy lepiej sie bedzie zylo. Oczywiscie; zdrowym, silnym i
wyksztalconym tak, natomiast chorym, kalekim i w podeszlym wieku "zafunduja" eutanazje,
aborcje itd. Komu sie bedzie lepiej zylo, jakie to bedzie spoleczenstwo? Obawiam sie, ze...
Mówi sie, ze Europa to kultura lacinska, chrzescijanska i tak dalej, ale gdy patrze na to, co ten
Parlament Europejski zrobil, nie jestem przekonany, ze teraz ta kultura dominuje w tych
spoleczenstwach.
p. E.K.: Tylko, ze my jestesmy w tym momencie wyspa, a to tez budzi nasz niepokój, bo byc
samemu... W Milosierdziu Bozym z siostra Faustyna isc na caly swiat z przeslaniem, ze
Polska jest ta iskra. Z tym niepokojem czy potrafimy, czy sprostamy... Tylko w Panu Bogu
nadzieja.
Chcialam jeszcze jedna rzecz dodac, bardzo wazna, o której praktycznie zadne media nie
widzialam, zeby podawaly informacje. Mianowicie, miesiac temu bylo glosowanie
Parlamentu Europejskiego na temat przeznaczenia funduszy na róznego rodzaju programy
badawcze. Okazalo sie, ze, pomimo odwolan calej batalii, która sie wewnatrz klebila,
przyznano duze fundusze na badania, z uzyciem ludzkich embrionów. Czyli, jezeli trzeba to
zrobic, nalezy wyprodukowac sztucznie, in vitro, malego czlowieka, albo pozyskac ludzki
embrion poprzez aborcje i potem te tkanki wykorzystac do dalszego hodowania komórek, czy
do róznych eksperymentów typu klonowanie. Tu tez jest olbrzymia manipulacja. Mówi sie, ze
klonowanie reprodukcyjne - nie, bo to budzi opór u wszystkich, ale terapeutyczne? Czym to
sie rózni? W jednym i w drugim wypadku trzeba zabic czlowieka po to, zeby dalej ten
eksperyment móc zrobic. To jest manipulacja slowna. Nie mozemy zabic drugiego czlowieka
po to, zeby zabrac jego organy.

Dr Nelson Fragelli
Marzec 2002
Unia Europejska a polityka rodzinna
W Brukseli i Strasburgu budowa Unii Europejskiej posuwa sie naprzód. Kazdego tygodnia
Parlament Europejski ustanawia nowe reguly i podejmuje nowe decyzje. Olbrzymia liczba
komisji kierowanych przez technokratów podejmuje codziennie decyzje o przyszlych
warunkach naszego zycia. Wszechwladna nowa nomenklatura okresla, az do najdrobniejszych
szczególów warunki dla naszych rodzin, dzieci i naszej pracy.
Dla przecietnego czlowieka, techniczny jezyk uzywany przez nich jest trudny do zrozumienia.
Slowa sa dwuznaczne lecz filozofia tkwiaca za tekstami unijnych dokumentów jest sprzeczna
z naszymi tradycjami i narusza gleboko nasze chrzescijanskie dziedzictwo.
W ostatnich kilku tygodniach Papiez Jan Pawel II wyrazil swoje zatroskanie z powodu
antychrzescijanskich fundamentów UE:

Dziesiatego stycznia zwracajac sie do korpusu dyplomatycznego w Rzymie wyrazil
ubolewanie, ze proces integracji europejskiej nie bierze pod uwage zasad religijnych. "Jest to
blad i akt niesprawiedliwosci"- powiedzial Papiez. "Jest sprawa fundamentalna, aby jasno
okreslic jakie sa cele UE i na jakich wartosciach jest ona oparta"- dodal.
Trzynastego lutego przemawiajac do czlonków Fundacji "Alcide de Gasperi", Jan Pawel II
wyrazil swoje zaniepokojenie odnoscie UE: "Czy Europa zamierza zachowac swoje
chrzescijanskie dziedzictwo i owocnie je wykorzystac?" - zapytal. "Europa ryzykuje
pograzenie sie w ideologicznym relatywizmie oraz przyjecie moralnego nihilizmu" - dodal
Papiez.
W grudniu 2000 r. wyrazil swój zal z powodu odrzucenia w Traktacie Nicejskim, na prosbe
socjalistycznego Premiera Francji, jakiegokolwiek odwolania sie do chrzescijanskich tradycji
Europy.
Europejscy biskupi w jednym z ostatnich spotkan z wysoko postawionymi urzednikami UE w
Lille we Francji wyrazili swoje zaniepokojenie na temat roli Kosciola Katolickiego w
przyszlej Unii. Maja oni odczucie, ze Bruksela zamierza zredukowac role religii, ograniczajac
Kosciól do tzw. "sfery prywatnej" pozwalajac mu jedynie odgrywac role jakiegos lobby.
Naród polski ma niedlugo zdecydowac o swojej przynaleznosci do UE. Jezeli Polska przyjmie
status panstwa czlonkowskiego w UE dolaczajac do pietnastu panstw, które juz stanowia UE,
przejdzie ona przez najglebsza przemiane strukturalna w swej historii i w koncu zniknie jako
niepodlegly kraj.
Antychrzescijanski charakter integracji europejskiej ujawnia sie bardzo wyraznie w kwestiach
dotyczacych rodziny. Europejskie instytucje od lat juz zalecaja rozwody, aborcje, edukacje
seksualna i promowanie homoseksualizmu.
Wedlug nauki Kosciola malzenstwo jest nierozerwalne, aborcja jest zabójstwem (Jan Pawel II
oglosil niedawno, 3 lutego, ze ludzki plód jest osoba), a homoseksualizm jest grzechem
wolajacym o pomste do nieba.
Kiedy w lutym 1994 r. Parlament Europejski uznal homoseksualizm i adopcje dzieci przez
pary homoseksualne, Watykan uznal ten akt Parlamentu za "moralnie niedopuszczalny".
"Parlament Europejski uznal moralny nieporzadek i zachowania sprzeczne z wola Boza" powiedzial Papiez.
Sprzeciw Parlamentu Europejskiego wobec Stolicy Apostolskiej idzie tak daleko, ze miesiac
temu 20 lutego deputowani pracowali nad rezolucja przeciw Watykanowi za mieszanie sie w
krajowe prawa dotyczace rozwodu. Deputowani krytykuja przemówienie Papieza skierowane
do koscielnych czlonków Roty Rzymskiej. Wraz z ta rezolucja Parlament Europejski
pretenduje do zabronienia najwyzszemu autorytetowi w Kosciele od gloszenia tego, czego
nauczal Kosciól od wieków.
W tym miesiacu 12 marca, Parlament Europejski zamierzal debatowac nad potepieniem
Kosciola za jego nauke moralna o nierozerwalnosci malzenstwa i aborcji oraz za zabranianie
kobietom dostepu do swiecen kaplanskich. Zatem Parlament Europejski chcialby pozbawic
Kosciól prawa do nauczania moralnosci i zachowania jego wewnetrznej struktury jaka istnieje
od dwóch tysiecy lat. Mozemy zauwazyc, ze ci, którzy stoja na czele integracji europejskiej
maja wyrazny zamiar narzucenia Europie zasad sprzecznych z nasza wiara i moralnoscia. Te
zamiary sa w rzeczywistosci totalitarne. Komisarze europejscy stanowia nowa nomenklature.

Nieuniknione reakcje sprzeciwu pojawia sie wszedzie. I jedynie aparat policyjny bedzie w
stanie zapanowac nad niezadowoleniem. Tak wiec Unia Europejska stanie sie nowym
Zwiazkiem Radzieckim, albo czyms jeszcze gorszym.
Przywiozlem ze soba oficjalne dokumenty Parlamentu Europejskiego - niektóre z ich
ogromnej masy - które jasno ukazuja, ze Unia Europejska usiluje zniszczyc rodzine.
1981 - Raport nr 4755 i Zalecenie nr 924 dotyczace dyskryminacji homoseksualistów,
przynaglaja wszystkie panstwa czlonkowskie do ustanowienia tego samego limitu wiekowego
dla homoseksualnych i heteroseksualnych zwiazków. To dzial sie 20 lat temu...
1988, luty - Carole Tongue, deputowana P.E. przynagla Wielka Brytanie to zniesienia
prawnych sankcji wobec homoseksualistów argumentujac, ze takie sankcje maja charakter
faszystowski i rasistowski.
1994, listopad - Claudia Roth proponuje zniesienie róznic pomiedzy prawowitymi rodzinami
a tymi, które nie sa zgodne z tradycyjnym modelem.
1995, marzec - Brytyjski pracownik traci prace na skutek zmiany plci. Zwraca sie do
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci. Rok pózniej glówny oskarzyciel Giuseppe
Tesauro, zwraca sie do sedziów, aby podjeli "odwazna decyzje" na korzysc transseksualistów.
"Jakiekolwiek moralne pietnowanie jest staromodne" - stwierdza oskarzyciel.
1995, 19 lipca - P.E. przyjmuje petycje nr 845, przedlozona przez deputowanego Jana Kleesa,
domagajaca sie przyznania homoseksualistom takich samych przywilejów socjalnych, jakimi
cieszyli sie dotychczas zonaci lub zamezni pracownicy Parlamentu.
Oto moralny klimat, jaki panuje wsród tych, którzy daza do okreslania standardów zycia dla
naszych dzieci.
1997, 1 lipca - Europejska Komisja Praw Czlowieka wypowiada sie za obnizeniem wieku dla
kontaktów hetero i homoseksualnych. Wszystkie kraje majace stac sie czlonkami Unii
Europejskiej beda musialy zniesc prawne restrykcje dotyczace meskiego i zenskiego
homoseksualizmu.
1997, 27 pazdziernika - stowarzyszenie o nazwie "Równosc dla gejów i lesbijek w
instytucjach europejskich" przyznalo doroczna nagrode deputowanemu P.E.
odpowiedzialnemu za przyjecie przez Parlament raportu na temat równouprawnienia gejów i
lesbijek.

1998, 17 lutego - rezolucja P.E. przynaglajaca do nadania równych praw gejom i lesbijkom.
1998, czerwiec - raport Komisji Praw Kobiet w P.E. proponuje, aby niezamezne matki mialy
takie same przywileje socjalne co zamezne.
1998, listopad - pierwsza instancja Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci odmawia
szwedzkiemu pracowniku homoseksualnemu przyznania statusu czlowieka zameznego. Lecz
Komisja Europejska deklaruje prowadzic badania zmierzajace do uznania za osoby zonate lub
zamezne zyjace w zwiazkach legitymujacych sie dokumentem "zarejestrowanego
partnerstwa".

Móglbym tu jeszcze przytoczyc kilka innych rezolucji, zalecen i debat parlamentarnych na ten
temat. Wszystkie one ujawniaja przewrotna taktyke polegajaca na rozbudzaniu najnizszych
instynktów seksualnych:
1. Najpierw stwierdzaja one, ze badania socjologiczne przeprowadzone w róznych grupach
spolecznych wykazuja, iz nowoczesne spoleczenstwo uleglo glebokim przemianom;
2. Pojawily sie nowe style w zyciu takie, jak niezalezne kobiety, lesbijki, dzieci z ponownych
zwiazków malzenskich, itd.
3. Raporty psychiatrów stwierdzaja, ze ci, którzy zyja wg nowych stylów zycia nie sa w pelni
akceptowani - czuja sie dyskryminowani;
Gdy raz zostanie wypowiedziane slowo dyskryminacja, to jest skutek jest prawie
czarodziejski, na korzysc mniejszosci bez wzgledu na jak bledny bylby ten skutek.
4. Skoro dyskryminacja narusza prawa czlowieka, to prawodawca przyznaje pelne prawa
spoleczne tym, którzy poprzez swoje zle zachowania wybrali zycie poza moralnymi normami.
Parlament Europejski bardzo rzadko przywoluje zasady lub obyczajnosc spoleczna. Czyniac
to UE ustala reguly dla spoleczenstwa, które przestaje w ten sposób byc chrzescijanskie. Ten
porzadek spoleczny - o ile mozna znalezc jakikolwiek porzadek w tym niemoralny stanie
spolecznym? - cofa nas do najgorszych form poganstwa. Zatem czy aby stac sie czlonkiem
UE, warto porzucic zasady wiary i moralnosci w zamian za ekonomiczne i polityczne
korzysci?
Nie mówie tu wiele o edukacji seksualnej, rozwodach i aborcji, poniewaz zostaly one juz
przyjete przez prawodawstwo wiekszosci panstw czlonkowskich UE. Ale, na przyklad, istniej
mocny nacisk na czlonków UE, takich jak Irlandia, która nie zalegalizowal zabijania
nienarodzonych dzieci. Polska bedzie musiala zmienic swoje prawa zakazujace aborcji kiedy
stanie sie czlonkiem UE.
Czy polskie rodziny, w olbrzymiej wiekszosci katolickie, zamierzaja poddac swoje dzieci
takim regulom? Mam nadzieje, ze nie.
Jest to bardzo powazny moment w historii Polski. Jako czlonek UE Polska zniknie nie tylko
jako niepodlegly kraj, ale równiez krok po kroku bedzie znikac jako chrzescijanski naród.
W tym waznym dla Polski momencie historycznym zwrócmy oczy ku Matce Boskiej
Czestochowskiej i blagajmy ja, aby znów pomogla nam wytrwac w wiernosci Kosciolowi
Rzymsko-Katolickiemu.

Rozmowy niedokonczone z dnia 30.12.2000 r.

Pos. Gabriel Janowski, pos. Roman Giedrojc,
Red. Krzysztof Warecki, red. Michal Grabianka.
Temat: "Ustawa zezwalajaca sprzedawac ziemie cudzoziemcom".

O. Prowadzacy: Mam przed soba artykul jednego z tygodników. Mozna przeczytac takie
zdanie: "Ziemia w Polsce jest tansza niz barszcz. Sa regiony, gdzie metr gruntu ornego mozna
kupic juz za pól dolara". To kusi nie tylko Niemców majacych do Warmii czy Slaska
szczególny sentyment, Holendrów zmeczonych chemia i ciasnota we wlasnym kraju, ale
coraz wiecej kusi bogatych Polaków. Jest informacja, ze pan Krauze wlasciciel "Prokomu"
kupil kilka tysiecy hektarów na Zulawach, bardzo dobra ziemia, ale ponoc on jest Polakiem.
Rozmawiamy o tym, jak wyglada sprawa zakupu ziemi przez cudzoziemców i tej nowej
ustawy.
Pos. R. Giedrojc: Zgadzam sie z Ojcem calkowicie, ze sprawa ziemi i jej wykupu równiez
przez Polaków jest tez sprawa bardzo istotna i wazna. Chociaz ta ustawa, o której mamy
dzisiaj mówic, realizuje sprzedaz ziemi równiez i cudzoziemcom, z tym ze ta realizacja
sprzedazy ziemi Polakom nie zwiazanym z rolnictwem, bo tak bym musial to zaznaczyc, juz
jest od wielu lat wprowadzana przez róznego rodzaju rzady, równiez pan Janiszewski sie do
tego przyczynil wprowadzajac tzw. rozporzadzenie dotyczace osadnictwa, dzieki któremu
ludzie po trzech latach dzierzawy moga wykupywac ogromne polacie ziemi.
Rekolekcje w Zakrzewie uprzytomnily nam to, ze jest kilku wlascicieli majacych po
kilkanascie hektarów ziemi. Takze ta sprawa jest sprawa bardzo istotna, bardzo wazna tym
bardziej, ze w korelacji do tego tematu, który dzisiaj chcemy poruszyc, jest odrzucenie przez
Sejm ustawy o reformie rolnej, gospodarstwie rodzinnym. To byla ustawa, która mogla w
jakis sposób upelnorolnic male gospodarstwa rolne, dac mozliwosc osadnictwa na ziemiach
zachodnich i na ziemiach pólnocnych ludziom, którzy na poludniu Polski pragna ziemi i chca
gospodarowac i maja ku temu szanse.
Niestety dzieje sie zupelnie inaczej, dlatego dzisiaj wlasnie ten temat, bo to jest temat bardzo
wazny dla przyszlosci Polski i dla naszego narodu. Dlatego mysle, ze pan posel Gabriel
Janowski przewodniczacy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi bedzie mógl nam powiedziec,
co takiego stalo sie w Sejmie i czego dotyczy ta realizacja, bo ona jest zwiazana z
dostosowaniem prawa do Unii Europejskiej, z realizacja podpisanych porozumien z Unia
Europejska i tak dalej. A wiec, panie posle, mysle, ze tu by trzeba bylo przede wszystkim co
sie wydarzylo, co sie stalo w Sejmie i dlaczego ten temat jest tak bardzo trudny.
Pos. G Janowski: Przede wszystkim chce wyrazic radosc, ze Radio Maryja pan redaktor
Grabianka i panstwo w tej sprawie wlasnie tak bardzo waznej, poswiecacie te audycje i
dajecie nam, poslom, tutaj i innym sposobnosc wyrazenia opinii, a przede wszystkim
wyrazenia sprawy szerokiej opinii publicznej. A sprawa jest nad wyraz wazna i niestety przez
wiele lat byla lekcewazona. To doprowadzilo do bardzo niekorzystnych zjawisk
wykupywania ziemi ornej, ziemi rolniczej i nie tylko. Istota sprawy sprowadzala sie do tego,
ze Uklad Europejski, który wszedl w zycie 1 lutego 1994 roku, tj. uklad o stowarzyszeniu sie
polski z Unia Europejska, nakladal na polska strone obowiazek przystosowania prawa
polskiego do prawa unijnego. I ten czas nijako byl podzielony na dwa piecioletnie okresy,
które przewidywaly wlasnie przystosowywanie polskiego prawa do prawa unijnego. Mozna
powiedziec, ze szlo to niezbyt energicznie, nie bardzo po mysli Unii Europejskiej. I m.in. w
Sejmie narodzila sie inicjatywa powolania specjalnej komisji, która miala sie zajac
wdrazaniem prawa polskiego, przystosowywaniem prawa polskiego do prawa Unii
Europejskiej. Komisja Prawa Europejskiego kierowana przez pana Geremka zajela sie
nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. Chodzilo, krótko
mówiac, o dostosowanie do prawa Unii Europejskiej ustawy o nabywaniu nieruchomosci
przez cudzoziemców.
Przypomne radiosluchaczom, ze w Polsce obowiazuje dobra lub bardzo dobra ustawa jeszcze
z 24 marca 1924 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców i ta ustawa chronila
polski interes, zapewniala przede wszystkim to, ze ziemia kupowana przez obcokrajowców
byla pod scislym nadzorem. Nie mozna bylo dowolnie kupowac i nabywac ziemi, byly pewne
rygory i trzeba powiedziec, ze ta ustawa dobrze sluzyla przed wojna i po wojnie w Polsce.

Natomiast w tej chwili zgodnie z ustawa o stowarzyszeniu nalezalo przystosowac te ustawe
do prawa unijnego. Co to znaczy dostosowac? To znaczy wprowadzic swobode nabywania
ziemi, nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców i chce powiedziec, ze w tej kwestii
opinia osób byla podzielona. Niestety, okazalo sie, ze mniejsza czesc byla zdecydowana
przeciwko liberalizacji tej ustawy, uznajac, ze dotychczasowa ustawa spelniala swoja role i
nie nalezy jej zmieniac, rozluzniac, zmiekczac. Stalo sie inaczej niestety, ustawa zostala
przyjeta i w wyniku przyjecia tej ustawy obcokrajowcy, cudzoziemcy maja wieksza swobode
w nabywaniu nieruchomosci w tym równiez i ziemi na potrzeby prowadzenia rozmaitych
interesów, przedsiewziec handlowych i produkcyjnych. Zostala natomiast zostala utrzymana
w zasadzie nadal zasada ograniczonego dostepu cudzoziemców do ziemi rolnej. Utrzymana,
choc trzeba tu powiedziec, ze praktyka swiadczy o czyms innym, mimo dosyc restrykcyjnego
prawa nadal obowiazujacego, to w tym wzgledzie jest duza swoboda i niestety, coraz wiecej
ziemi przechodzi w rece obcokrajowców. Ta sprawa jest bardzo wazna, to co Pan, Panie
Posle, powiedzial ostatnio, dlatego ze ziemia w rózny sposób trafia do zakladów, które sa
prywatyzowane, jak zaklady: miesne, przetwórcze owoców i warzyw, które maja w swoich
zakresach ziemie, trafia na Gielde. Na Gieldzie po prostu ta ziemia jest nie jest zastrzezona do
ochrony rolnej, ale jest sprzedawana. Równiez wszyscy dzierzawcy, którzy kupia ziemie
moga powchodzic w spólki, w zwiazki malzenskie i równiez ziemia jest juz sprzedawana. I
jeszcze sa inne spólki, tzw. mieszane, które równiez doprowadzaja do tego, ze ziemia
przechodzi w obce rece, a wiec ta ustawowa, niby prawidlowa, ochrona gruntów rolnych jest
tylko na poczatek, natomiast w tym calym przyspieszeniu gospodarczym polskim, które
nastepuje, ziemia po prostu trafi na sprzedaz poprzez akcje na Gieldzie, poprzez rózne rodzaje
spólki mieszane, równiez poprzez róznych dostawców. Bo zadluzyc mozna gospodarstwo i
wówczas wtedy mozna te ziemie przez bank przejac. Sa to przetargi ograniczone, które
zostaly wprowadzone po to, zeby niby rolnicy mogli kupic ziemie w swoim otoczeniu, bo jest
niby takie prawo, ale tu wchodzi taki, który ma teczke pieniedzy. Mysmy to niedawno
przezywali tu kolo Torunia. Przychodzi ktos taki, kto ma teczke pieniedzy i on niby przebije i
dostaje prawo kupna i to sie wlasnie dzieje równiez na pólnocy Polski.
Kto jest cudzoziemcem w rozumieniu prawa? Cudzoziemcem jest osoba fizyczna nie
posiadajaca obywatelstwa polskiego, osoba prawna majaca siedzibe za granica, osoba prawna
majaca siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezposrednio lub
posrednio przez osoby wymienione wyzej, tzn. przez osoby nie posiadajace obywatelstwa
polskiego i które maja siedzibe za granica. Dlaczego o tym mówie? Mówie tak dlatego, ze w
wiekszosci w pierwszych transakcjach, które sa dokonywane z ramienia Agencji Wlasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa, która zarzadza nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa w oparciu
o ustawe z 19 pazdziernik 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa, te podstawowe dzialania sa z reguly zgodne z prawem, pózniej przy tym wtórnym
obiegu robia sie niesamowicie skomplikowane dzialania, które wplywaja na to, ze przychodzi
ktos w gumiakach i przynosi reklamówke czy worek pieniedzy.
Ale wiele tych nieprawidlowosci wystepuja równiez na terenach tych, z których ja osobiscie
pochodze, na których mieszkam, mówie tutaj o województwach pomorskim i zachodniopomorskim, tam gdzie zdecydowana wiekszosc ziem byla przypisana do panstwowych
gospodarstw rolnych, czy równiez do stacji hodowli roslin. I teraz trzeba powiedziec, ze ta
ziemia, która zostala zgodnie z ustawa sprzedana w sposób legalny, ma pózniej obrót wtórny,
a mianowicie spólka, zostala zalozona z kapitalu na przyklad zachodniego, zagranicznego i z
polskiego powoduje, ze przedstawiciel Polak wycofuje sie z wlasnej dzialalnosci. Oczywiscie
znaczna czesc ziemi jest dzierzawiona ale, w momencie gdy wejdziemy do Unii Europejskiej,
ta ziemia zostanie w sposób natychmiastowy i pelny przypisana do ustawodawstwa unijnego,
a zatem ta ziemia bedzie przekazana. Dalej z fikcyjnym malzenstwem jest tak, ze osoba
fizyczna nie posiadajaca obywatelstwa polskiego sa ci, którzy wyjechali wczesniej z Polski i
wracaja tylko po to, zeby zakupic przeogromne arealy ziemi, generalnie sa wykorzystywani.

Jest wiele spraw juz w sadach szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim, gdzie
podstawieni ludzie za niewielka cene wykupywali ziemie po to, zeby pózniej ziemie te
odsprzedac. Jest to sytuacja niepokojaca z tego tytulu, ze nieuzytki z reguly nie sa
sprzedawane. Sa to dobre ziemie, które moga byc w sposób jednoznaczny wykorzystywane.
Ubolewam, ze ustawa o reformie, projekt ustawy rolnej i gospodarstwie rodzinnym
dwukrotnie zostala odrzucona w tymze Parlamencie, jakby nie znalazla woli
Parlamentarzystów, szkoda. Nie znalazla woli poslów, bo to faktycznie Poslowie dwukrotnie
odrzucili te ustawe. Uwazam, ze kwestie dotyczace rozluznienia przepisów w zakresie
pozyskania mozliwosci zakupu na cele gospodarcze, o których mówil posel Janowski one
zbyt szybko sa wprowadzane. Oczywiscie podpisany w 1994 roku uklad, jakby rozbijajac to
na dwa okresy piecioletnie. Pierwszy okres piecioletni - skonczyl sie w 2000 r. i drugi, który
konczy sie w 2004 r. - jest to okres, który powinien sie przystosowac. To dostosowanie
powinno isc w sposób dwustronny. Nie moze byc tak, ze generalnie ludzie pozbywaja sie
ziemi tylko dlatego, ze nie sa w stanie tej ziemi uprawiac. My niepotrzebnie otwieramy sie,
nie korzystajac, nie zadajac w zamian praktycznie nic. I to jest niewlasciwe podejscie bo
nalezalo w moim przekonaniu utrzymac wieksza kontrole nad tym, co kupuja i dlaczego
kupuja obcokrajowcy. I wlasnie do tej pory byla sposobnosc, ze Minister Spraw
Wewnetrznych, czy jezeli chodzilo o grunty rolne - Minister Rolnictwa mieli mozliwosc
wypowiedzenia sie, zlozenia zastrzezenia, czy odmowy. Znowelizowane tej ustawy
powoduje, ze praktycznie rzecz biorac ta mozliwosc zostala mocno okrojona. 75 procent
banków jest w rekach obcego kapitalu. I na przyklad dzierzawca kilku tysiecy hektarów
polskiej ziemi bierze z takiegoz banku kredyt i zastawia pod ten kredyt te ziemie. Jezeli jej nie
splaci to bank te ziemie zajmie i przejdzie ona na jego wlasnosc, a holenderskie spólki, które
w tej chwili w szczecinskiem i koszalinskiem i w slupskiem maja niesamowity dostep do
kredytów i one w ogóle sie nie martwia o pieniadze, moga natychmiast zaplacic gotówka, bo
one maja w banku caly czas otwarta linie kredytowa.
Dlaczego to przez dziesiec lat nie wprowadzono pewnego rezimu ograniczajacego swobode
nabywania ziemi i obrót ziemia? Otóz w moim przekonaniu ziemia jest pewnym dobrem,
które powinno podlegac szczególnemu nadzorowi. We Francji nie mozna sobie dobrowolnie
obracac i handlowac ziemia. Jest tam specjalna instytucja, która kontroluje ten obrót, a obrót
sprowadza sie do tego, zeby nie wyrastaly ponad miare wielkie latyfundia, zeby rolnicy nie
zubozali, tylko zeby cala klasa rolnicza, tak jest we Francji, równomiernie miala dostep do
ziemi. W Polsce praktycznie od 1990 roku wprowadzono wolna amerykanke. I dzisiaj mamy
takie przypadki, ze sa gospodarstwa o powierzchni 25 tysiecy hektarów i wlascicielem jest
jedna osoba, sa gospodarstwa typu latyfundiów, gdzie powierzchnia jest rzedu 5 - 10 tysiecy.
Jest to chore.
Usilowalem wprowadzic nowelizacje do ustawy o obrocie nieruchomosciami Skarbu
Panstwa, m.in. zadajac, by rolnicy mieli pierwszenstwo nabywania ziemi z panstwowych
zasobów i Rada Ministrów, to bylo jeszcze za rzadów Hanny Suchockiej, odmówila takiej
nowelizacji, uznajac, ze ziemia moze byc tak samo w obrocie dowolnym jak kazdy inny
przedmiot, inna nieruchomosc. Jest to chore i zle i teraz stawiam pytanie, komu w Polsce
zalezy wlasnie na tym, aby utrzymac ten stan niepewnosci, stan pelnej swobody, która nie
sprzyja polskiej racji stanu, nie sprzyja polskim rolnikom? Jesli nie wiadomo, o co chodzi,
chodzi glównie o pieniadze. W polskim Sejmie ustawa o gospodarstwie rodzinnym nie moze
sie przebic. Rzad, wladze Polski nie panuja nad tym procederem. Druga strona najbardziej na
tym korzysta.
Wsród nabywców ziemi w Polsce przewazaja w glównej mierze obywatele niemieccy.
Wiekszosc poczynan wladz polskich, a zwlaszcza mialbym tutaj zastrzezenia do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, które w ogóle nie dba i o negocjatorów i jakby sprzyjalo tej tendencji,
umacnianiu tej tendencji, która powoduje, ze wiekszosc ziemi w Polsce nabywaja wlasnie
obywatele niemieccy. Faktem jest równiez, ze obywatele niemieccy czesto otrzymuja duze

wsparcie finansowe z wlasnych banków. Sa specjalne linie kredytowe na zakup ziemi w
Polsce, czy w innych krajach, czy w Czechach chociazby, czy w krajach, które mozna by
okreslic jako dawne wschodnie kresy niemieckie. Sprawa jest scisle powiazana z tymi
wszystkimi organizacjami ziomkowskimi, które korzystaja z dotacji finansowych
niemieckiego rzadu. Oficjalnie w tych organizacjach ziomkowskich jest 2 miliony ludzi, ale
trzeba powiedziec, ze maja one okolo 15 milionów sympatyków. To jest ogromna sila i nie
wiem, czy panstwo pamietaja, 2 lata temu w maju Bundestag wydal taka uchwale, która
próbowala zwalic na Polaków wine za wypedzanie Niemców. Ja tak mówie o tym, bo to
wszystko wydaje sie wiazac ze soba, to nie tylko jest taka sprawa technicznej niedbalosci, ale
wydaje mi sie, ze cala sprawa ma o wiele glebsze podloze spoleczne i historyczne. Polityka
jest o wiele bardziej dlugofalowa. Udalo sie orezem, uda sie pieniadzem. Polski Sejm, nie
rzad czy ministerstwo, ale z inicjatywy poslów prawicowych w polskim Sejmie wydano
uchwale, w której przypomniano Niemcom jak to bylo naprawde w tej naszej historii.
Uchwala niemiecka wiazala sie scisle z wejsciem, wstapieniem Polski do Unii Europejskiej,
ze zwrotem tego mienia poniemieckiego obecnym wlascicielom.
I tutaj wlasnie jawi sie kolejny problem. Ostatnio byla glosna sprawa uwlaszczenia, którego
nie udalo sie wprowadzic. Przykladowo w Szczecinie bylo do niedawna tylko 8 procent
prywatnych nieruchomosci, reszta to byly nieruchomosci na prawie wieczystego
uzytkowania. Prosze sobie wyobrazic, z chwila wejscia Polski do Unii Europejskiej Trybunal
w Hadze nie bedzie sie przejmowac ustaleniami Jaltanskimi. On bedzie patrzec na prawo
obowiazujace w Unii i co z niego wynika. Jezeli polskie wladze nadal beda tak sprzyjac tym
zachodnim unijnym czynnikom, jezeli nadal beda tak gorliwie dostosowywac ten system
prawny i w ogóle proces dostosowawczy tak gorliwie prowadzic, moga na przyklad nie
przedluzyc tych umów wieczystych. Moga nie przedluzyc i wtedy wlasciciele zostana po
prostu na lodzie. W swietle prawa haskiego, jezeli nie ma aktów wlasnosci konkretna osoba
no to dawni wlasciciele moga sie o to upominac. Z zachodnich ziem wywieziono, nie wiem setki, tysiace ton dokumentacji, setki, tysiace ton archiwów miedzy innymi archiwa, w
których znajdowaly sie wszystkie akta wlasnosci na tych ziemiach zachodnich Polski.
Istotnie byla szansa przy uwlaszczeniu, aby pewne sprawy wlasnosciowe zdecydowanie raz
na zawsze po mysli Polaków rozwiazac. Tak sie nie stalo i bardzo slusznie ojciec zwraca
uwage na to, kto byl przeciw tym uregulowaniom, a dzis ma tak wielkie poparcie. Byly to
SLD, Unia Wolnosci równiez byla przeciwko temu, nawet czesc poslów AWS. Ale wtedy
pamietam, na pytania skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych wlasnie w tej kwestii, co
z dzierzawami, co z wieczystym uzytkowaniem, pan Minister Spraw Zagranicznych
Bartoszewski zapewnial, ze absolutnie to nie ma sie nijak do uwlaszczenia, bo ta kwestia jest
odrebna i nie podlegajaca tu tej najmniejszej watpliwosci czy rewizji. Oczywiscie to sa
zapewnienia pana ministra. Mysle, ze jednak nie dosc przekonywujace z jednej strony, a po
drugie lepiej miec 100- procentowa pewnosc niz watpliwosc w tej jednak zywotnej dla
sprawy narodowej kwestii. Przy okazji chce powiedziec, bo moze jeszcze nie wszyscy zdaja
sobie sprawe z rozmiaru sprawy wykupywania ziemi. Mianowicie chce powiedziec, ze w tej
chwili wedlug oficjalnych danych blisko 30 tysiecy hektarów jest juz wlasnoscia
obcokrajowców, a 240 tysiecy hektarów jest w dzierzawie, co oznacza, ze ci dzierzawcy
zgodnie z polskim prawem beda mogli te ziemie zakupic na wlasnosc. Czyli, prosze panstwa,
ponad cwierc miliona hektarów to jest praktycznie rzecz biorac obszar juz w zasiegu reki czy
bezposrednio w rekach obcokrajowców.
U nas jest prawo, takie niby dobre, ale rzadko kto go przestrzega i to widac wlasnie na tych
przykladach. Chcialem powiedziec, ze równiez jak sie sledzi doniesienia prasowe, czesto
mozna spotkac sie z takimi doniesieniami o korupcji nawet w najwyzszych kregach. Dla
Niemców nie jest tajemnica, ze za pewna kwote mozna takie zezwolenie po prostu kupic z
ministerstwa. Rok temu mówiono o 10 tysiacach zlotych. Takie sumy wlasnie padaly. Jesli
chodzi o te terenowe oddzialy agencji to oprócz korupcji, oprócz wlasnie takich przypadków

jak pan posel mówil, sa jeszcze inne. Czasami jest tutaj taki mimo wszystko swoiscie
rozumiany przejaw troski, po prostu tamci urzednicy widza jak ta ziemia po prostu zarasta,
lezy i nikt tego nie bierze, Polacy tego nie kupuja. Oni tak sobie kombinuja i mysla, ze lepiej
to nawet sprzedac z uchybieniami prawnymi temu cudzoziemcowi, zeby ta ziemia byla
uprawiana niz zeby niszczala.
Dwa miesiace temu odbylo sie posiedzenie komisji rolnictwa i rozwoju wsi w województwie
zachodnio-pomorskim i okazalo sie, ze miejscowi rolnicy maja szalone trudnosci w
nabywaniu niewielkich arealów ziemi na upelnorolnienie wlasnie z panstwowych zasobów.
Urzednicy, albo ktos z Warszawy kupuje hektar ziemi, staje sie niejako miejscowym
rolnikiem i przystepuje do przetargu, oczywiscie majac wieksze zasoby finansowe wygrywa
ten przetarg kosztem miejscowych rolników. Czyli mozna ustawe te tak obchodzic, dlatego
nie ma kontroli równiez lokalnej spolecznosci tej lokalnej.
Jakie skutki prawne da ta zmiana, która nie tylko dotyczy dzialalnosci gospodarczej, dotyczy
mieszkan, dotyczy jeszcze innych rzeczy i cudzoziemcy beda mogli w zasadzie zglosic do
Urzedu Miasta czy do Urzedu Gminy i dostac prawo wykupu pod dana dzialalnosc
gospodarcza, a wszyscy z Gmin beda sie cieszyc, ze obcokrajowiec chce do nich przyjsc i
beda sprzedawac ziemie. Bedzie ziemia rolnicza przekazywana Gminom na jakas tam
dzialalnosc, a Gminy beda je dalej sprzedawaly. Skutkiem jest uwlaszczenie i tyle.
Jest potrzebne dzialanie jakiegos organu, który by to wszystko kontrolowal natomiast
wiadomo, ze taka ustawe trzeba przeprowadzic w polskim parlamencie i pan posel Janowski
wspomnial, ze to bedzie bardzo trudne. Ale nawet gdyby sie to jakims cudem udalo, to jest
jeszcze taki pan, który tej ustawy zapewne nie podpisze. Otóz okazuje sie, ze Unia Europejska
moze wszystko i wszystko sie robi co chce UE i Wielka Komisja Prawa Europejskiego,
dlatego wydaje sie, ze dzis uchwalenie takiej ustawy jest niemal niemozliwe, nierealne.
Przyklad mamy z poprzedniej kadencji. Wprowadzono pewne regulacje, mozliwosc
nabywania ziemi przez rolników i okazuje sie ze prezydent tej ustawy nie podpisal. Równiez
w 1993 roku taka pierwsza próbe podjelismy wprowadzenia pewnego przywileju dla rolników
indywidualnych w nabywaniu ziemi Rada Ministrów rzadów Hanny Suchockiej tego projektu
nie przyjela i teraz znowelizowana ustawa o nieruchomosciach rolnych skarbu panstwa, która
przewidywala, ze z zasobów panstwowych mozna nabywac tylko ograniczona ilosc ziemi,
tzn. ze wedlug regionów najwyzej mozna nabyc z panstwowych zasobów do 300 hektarów,
nie wiecej, a w niektórych, gdzie jest mniej ziemi do 100 ha. Okazalo sie, ze ta poprawka
niestety glosami Unii Wolnosci, SLD i czesci AWS-u nie przeszla.
Podaja dane za Agencja Wlasnosci Skarbu Panstwa. Gospodarstw powyzej 1 tysiaca
hektarów jest w Polsce 29 z czego 11 wlascicieli to osoby prywatne, 18 przedsiebiorstwa.
Gospodarstw rolnych powyzej 500-1000 ha jest 174 wlascicielami sa osoby fizyczne 86, 88
przedsiebiorstwa, od 100-500 ha takich gospodarstw jest 940, 691 to osoby fizyczne, 249 to
przedsiebiorstwa. Natomiast tutaj Agencja Wlasnosci Skarbu Panstwa przypomina, ze
gospodarstw wszystkich w Polsce jest ponad 2 miliony.
Przepis, który zostal skonstruowany, powiada tak, ze Agencja moze zastrzec, ze w przetargu
moga uczestniczyc wylacznie rolnicy. Moze zastrzec. Co to znaczy? Znaczy to mniej wiecej,
ze urzednik decyduje po prostu, podejmuje takie dzialania czy inne. I w zwiazku z tym tutaj
wracamy. To dzialanie jest jakby korupcjogenne. Z takimi rozwiazaniami równiez trzeba
walczyc. Przepis musi byc jasny, przejrzysty i czytelny bo on dotyczy tej osoby, która wydaje
to zarzadzenie i tej, która po prostu czyta. Po prostu zeby kazdy wiedzial jak do tego
podchodzic. Prawo sie w Polsce egzekwuje bardzo skutecznie dla ludzi tych, którzy nie maja
po prostu mozliwosci pozyskania adwokata, ci, którzy sa z reguly bardzo biedni. Inni maja
mozliwosci pozyskiwania ogromnej ilosci ziemi, przy ogromnych kapitalach i nic sie w tym
zakresie nie dzieje pomimo to, ze kwestia jest w sposób publiczny przedstawiana przez rózne
media nie tylko "Nasz Dziennik", ale jeszcze inne gazety czy prase, czy srodki spolecznego
przekazu.

Nie bylo nigdy w historii tak, zeby w krótkim okresie czasu posiasc tak olbrzymie fortuny. No
bo pytam sie, na jakiej podstawie ktos w przeciagu 5 lat staje sie wlascicielem 25 ha, 10 tys.
ha. To sa rzeczy w ogóle niewyobrazalne. Dawniej powstawaly takie fortuny, ale to bylo, ze
tak powiem poprzez pokolenia, czesto w sredniowieczu po przez jakies zaslugi dla obrony
ojczyzny, ale nigdy w taki sposób jak w tej chwili.
W naszym programie w 1992 r. pod nazwa "Szanse i chwile rolnictwa" pisalismy, ze
podstawa nowego ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. Byl to wylom. Pózniej
uchwalono to w konstytucji. Ale co mi z Konstytucji, co mi z zapisów skoro wiekszosc
parlamentarna kategorycznie, praktycznie przeciwstawia sie temu.
Sprzed wojny zostalo nam dobre prawo i tradycja, do której powinnismy nawiazac i to, co pan
mówil, ze jest przerazajace nieprzestrzeganie prawa, zupelna obojetnosc byla niewyobrazalna.
Bylo duzo mniej policjantów, ale byl wiekszy porzadek. Bylo biedniej, ale bylo jednak
uczciwiej.
Juz w samej informacji o realizacji programu osadnictwa rolniczego mówi sie, kto moze
dostac ziemie. Rolnicy byli i w dalszym ciagu sa na którejs tam pozycji, a nie ci, którzy sa w
zasadzie zywicielami narodów.
Nie ma w Polsce sil politycznych, które chcialyby uczynic z polskiego rolnictwa wlasnie silna
dziedzine ekonomiczna. Nie chca uczynic z polskiego rolnictwa znaczacej dziedziny
gospodarki narodowej, a z klasy rolniczej, czy chlopskiej srednia klase, która bylaby równiez
sila napedowa polskiej gospodarki. Bo ubogi rolnik, ubogi chlop nie jest partnerem po prostu
i natomiast zamozny rolnik bylby partnerem dla robotnika, dla fabryk, nawozów, maszyn i tak
dalej, dla kraju. I te dwie dziedziny: budownictwo i rolnictwo dopóki nie zostana uznane w
jakis sposób znaczace w tej ekonomii to i Polska bedzie sie rozwijac tak kulawo jak do tej
pory.

Rozmowy niedokonczone
19.05.2002r.
Prof. Roberto de Mattei
"Korzenie chrzescijanskiej Europy a Unia Europejska"

Mieszkam w Rzymie, gdzie jestem profesorem historii nowozytnej. Mieszkam w Rzymie, ale
jestem profesorem uniwersytetu Cassino, które jest przy opactwie Monte Cassino. Dzisiaj
wlasnie przezywalismy rocznice tego bardzo waznego dla Polaków wydarzenia, zwyciestwa
pod Monte Cassino. Wlasnie w opactwie Monte Cassino sa szczatki doczesne sw. Benedykta,
jednego z patronów Europy i pod jego opieka, jak równiez Cyryla i Metodego, tez patronów
Europy, doszlismy do tego momentu naszego spotkania. Powiem troche o Europie.
Chcialbym wyjasnic dla pewnego sprecyzowania, ze nie nalezy mieszac tych pojec Europy i
tego wspólczesnie mówionego zjednoczenia nazywanego Unia Europejska.
To zjednoczenie europejskie jest pewnym procesem, który rozgrywa sie dopiero na
przestrzeni ostatnich 50-ciu lat. A wlasciwie, aby byc bardziej precyzyjnym musze
powiedziec, ze to dokonuje sie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przede wszystkim ta pierwsza
integracja europejska po drugiej wojnie swiatowej, a proponowana przez Adenauera, przez
Gaspra i innych twórców tej idei jednosci europejskiej, byla zupelnie odmienna od tej, z która
mamy do czynienia w ostatnich 20 latach. Ta pierwsza idea zjednoczenia Europy, to byla idea
chrzescijanska, natomiast idea ostatnich 20 lat, to idea socjalistyczna. Ta idea socjalistyczna
budowania zjednoczonej Europy znalazla swoja realizacje w pewnej drodze, która wiedzie od
traktatu Maastricht z 1992 roku, az do wprowadzenia wspólnej monety europejskiej ,,euro" w

styczniu biezacego roku. Chodzi tu wiec o pewna integracje ekonomiczna, która jednoczesnie
ma pewien cel polityczny. Tym celem politycznym jest likwidacja panstw narodowych, aby
stworzyc pewien nowy organizm biurokratyczny. A wiec chodzi tu o budowe Europy bardzo
odmiennej od tej, która jest w rzeczywistosci. Dlatego na samym poczatku powiedzialem, ze
nie nalezy mieszac tego pojecia integracji, zjednoczenia Europy z pojeciem samej Europy.
Chcialbym to jakos zobrazowac, chcialbym przypomniec pewne zdanie swietego papieza
Piusa X, który powiedzial: "nie nalezy szukac cywilizacji, nie nalezy budowac cywilizacji
gdzies w chmurach. Cywilizacja istnieje, jest to cywilizacja chrzescijanska, jest to
spolecznosc katolicka, która trzeba nieustannie odnawiac i odbudowywac w Chrystusie".
Mozemy je zaadoptowac do tej Europy mówiac: nie nalezy szukac jakiejs Europy, nie nalezy
budowac jakiejs Europy w chmurach, poniewaz Europa istnieje, jest to Europa
chrzescijanska, Europa katolicka. Mówi sie tylko o jakims jej ciaglym odnawianiu i
odbudowywaniu. A wiec tym, co powinnismy przedsiewziac, to widzenie realistyczne Europy
w stosunku do tego utopijnego, z którym mamy do czynienia. Widzenie realistyczne Europy
polega na tym, aby widziec ja taka, jaka ona jest, czyli w calej swojej historii, w calym jej
bogactwie i w calej jej przeszlosci.
Ta Europa przez wiele wieków byla zwiazana z chrzescijanstwem i nosila to imie
chrzescijanskie. Charakterystycznym dla tej chrzescijanskiej cechy Europy bylo posiadanie
tych dwóch elementów. Elementu jednoczacego, jednosc polegala na jednosci wiary, jednosci
wspólnego prawa, naturalnego prawa chrzescijanskiego i jednosci widzenia swiata, w którym
wychodzac od tych najnizszych warstw, tych najbardziej pokornych, biednych az do
najwyzszych poziomów tej spolecznosci, liczyly sie te same wartosci i ta sama wizja swiata.
To byl wlasnie ten element jednoczacy. Obok tej jednosci istnial ten szeroki pluralizm,
róznorodnosc tradycji, zwyczajów, obyczajów, sposobów bycia, które sprawialo, ze to zycie
normalne, które sie prowadzilo w danym kraju np. w Polsce, bylo odmienne od tego sposobu
zycia, które prowadzono np. w Portugalii. Ale system wartosci byl tym jedynym systemem
wartosci wspólnej. To zjednoczenie europejskie proponuje nam ten model zupelnie odwrotny.
Ten model polega na jakims jednoliceniu obyczajów i zwyczajów, zeby od Atlantyku do
Uralu jedzono te same rzeczy np. z McDonalda. Trzeba nosic te same ubrania, niezbyt
oryginalne, trzeba spiewac te same piosenki, trzeba miec te same przyzwyczajenia i sposoby
zycia, bez zadnej róznorodnosci tradycji. Jednak to ujednolicenie wywodzi sie z pewnego
systemu relatywistycznego wartosci, a wiec te osoby, które jedza te same rzeczy i które
ubieraja sie w ten sam sposób, które wydaja sie takie same, niestety nie podzielaja tego
systemu wartosci, poniewaz zostali zarazeni relatywizmem. A wiec pod imieniem integracji w
rzeczywistosci przygotowuje sie wielka dezintegracje Europejska. Dezintegracje wartosci,
podstaw i pryncypiów. Wlasnie dlatego chce zaproponowac walke z takim sposobem
widzenia Europy i przeciwstawic jemu, temu falszywemu modelowi Europy ten prawdziwy
model Europy chrzescijanskiej.
W tej Europie chrzescijanskiej Polska ma do odegrania wazna role. Polska przez wieki
odgrywala swoja role i miala szczególna role do odegrania w ciagu wieków, przede
wszystkim w epoce Jagiellonów, ale takze w epokach nastepnych. Polska zostala oddzielona
od Europy przez "zelazna kurtyne", ale ponownie po tym okresie mozemy powiedziec, ze
Polska sie na nowo zjednoczyla z Europa, ale zjednoczenia sie z Europa nie nalezy rozumiec
jako integracji biurokratycznej, ale zjednoczenia sie wokól tych samych wartosci i
pryncypiów chrzescijanskich, które uczynily wielka historie Europy. Dwie przede wszystkim
instytucje odegraly wazna role w historii europejskiej, to przede wszystkim byla rodzina i
panstwo, naród. Dzisiaj istnieje taka wielka ofensywa przeciwko rodzinie i przeciw panstwom
narodowym. Uwazam, ze powinnismy bronic tych wlasnie dwóch podstawowych kolumn
broniacych tych podstaw Europy, a wiec rodziny i panstwa narodowego. Te kolumny maja
przede wszystkim swoja podstawe metafizyczna i podstawe religijna. Bez patrzenia w
perspektywie chrzescijanskiej nie jest mozliwe zrozumienie, dlaczego te podstawy sa tak

bardzo wazne. Jestem przekonany, ze z Polski moze wyjsc taka wielka inspiracja bronienia
tych wlasnie podstaw, tych wlasnie walorów rodziny i panstwa narodowego.

Rozmowy niedokonczone
16.06.2002
Ks. dr Henryk Nowik
"Koncepcja UE w kontekscie analiz filozoficznych"
W tym temacie chodzi o to, zeby ukazac, jak nurty filozoficzne uwarunkowaly dwa podejscia
w stosunku do klauzuli koscielnej, bo interesuje mnie kosciól w relacji do struktur
europejskich. Otóz refleksje filozoficzna mozna róznie przeprowadzac. Ja to spróbuje
pokazac na dwóch paradygmatach:
1. ontologicznym - filozofia przedmiotu
2. mentalistycznym - filozofia podmiotu.
Domyslamy sie juz, ze istnieje jakas logiczna zaleznosc pomiedzy formulami klauzuli
koscielnej, czyli statusu kosciola, glównie katolickiego, w strukturach europejskich.
Cala filozofia zaczela sie w okresie starozytnosci od kontaktu z przedmiotem, kosmosem.
Rozwazania tego typu pochodza z meta filozofii, bo to chodzi o refleksje nad filozofia, nad
nurtami filozoficznymi.
Pierwszy nurt to filozofia przedmiotu, od tego sie zaczela cala przygoda wielkiej mysli
filozoficznej w Starozytnej Grecji i tym samym cywilizacji lacinskiej.
W jezyku greckim "sofia" znaczylo pierwotnie wszelka wiedze - wyksztalcenie, sprawnosc
lub zrecznosc. Trzeba dodac, ze juz Pitagoras w dazeniu do slawy i pieniedzy, przeciwstawil
odkrywanie istoty rzeczy. Zatem bardzo wczesnie wymyslono kontemplatywny sens
starogreckich sofia.
Tekstom, bardzo czesto bez tytulów, potomni przypisywali nazwe "O naturze". Dla Greków
oznaczalo to, co w calosci otaczajacego swiata istnieje niezaleznie od poznajacego
przedmiotu. A zatem pada wielki akcent na przedmiot, a pózniej refleksja filozoficzna.
Te calosc, idac za echem swej naturalnej religii, rozumieli jako boska, piekna i
uporzadkowana calosc wszechswiata. Wobec takiej rzeczywistosci mozna zajac tylko
postawe teoretyczna, "teoria" - widzenie, ogladanie.
Pierwotnie ten fisis, kosmos wyrazany jest slowem "logos" - mowa, uzasadnienie. Nazywano
ich fizjologami lub kosmologami. Teoria swiata widzi kosmos nieosobowo, w sposób
odzmyslowiony, inny anizeli w epoce animizmu.
Zatem woda Talesa z Miletu jako "arche" nie jest zwykla woda. Ale woda arche, czyli
prazasada, praprzyczyna. Anaksymander okresla zasade kosmosu jako to, co nieograniczone,
apeiron, i przekonuje, ze to, czym kosmos jest pierwotnie, moze byc badane tylko myslowo.
Parmenides konczy historie odzmyslawiania ad he i jako ostatni formuluje teze o bycie w
ogóle. Utozsamia go z mysleniem. Byt jest dostepny tylko czystemu mysleniu. Wszystko, co

istnieje jest jednym, niezmiennym, nieruchomym i niejednorodnym, niepodzielnym i
wiecznym bytem. Kosmos ten rózni sie od tego, który jest dany naszym zmyslom.
Starozytni fizycy traktowali kosmologie jako nauke. Bylo to filozofowanie
antysubiektywistyczne i odzmyslowione, czyli naukowe. Filozofia, jako nauka, w odróznieniu
od mitologii, nie pragnela opowiadac tylko o nastepstwie wydarzen, ale chciala ponadto w
sposób pojeciowy przedstawic to, co w otaczajacym swiecie jest pojeciowe, konieczne,
wieczne, niezmienne i racjonalne. Filozofia kosmosu byla teoria. Jest dokladnym
odtworzeniem tego wszystkiego, co jest obiektywne, przedmiotowe, odzmyslowione i bez
subiektywnych wplywów. Byt to kosmologiczny korzen filozofii greckiej. Zwrócmy uwage
na zaakcentowanie przedmiotów w refleksji filozoficznej.
Drugim filozoficznym korzeniem jest sofistyka myslicieli z grona o podobnych pogladach jak
Protagoras, Gorgiasz, Hippiasz i inni. Termin "sofistes" znaczy uczony, mistrz lub nauczyciel.
W teoretycznej dziedzinie sofia granica miedzy kosmologia a sofistyka byla wówczas plynna.
Wiedza jako sofia przestaje byc teoria, a staje sie "arte" - doskonalosc, cnota. Widzimy, jak
zmienia sie orientacja filozoficzna Starozytnej Grecji.
Sofisci uczac retoryki, uczyli zarazem jak byc lepszym obywatelem. W ten sposób starozytni
nauczyciele cnoty usuneli problemy kosmosu z centrum teoretycznych rozwazan. Dokonanie
radykalnego zwrotu ku ludzkim, praktycznym sprawom nie bylo mozliwe bez odrzucenia
fizis. W miejsce fizis przyjeto "tezei" - sformowane przez ludzka decyzje - lub "nomo" prawa stanowione.
Geneza religii, powstanie panstwa, pochodzenie jezyka, pojawienie sie obyczajów, a przede
wszystkim porzadku prawnego sprowadzali sofisci do wylacznej aktywnosci czlowieka i
przedstawiali jako czysto ludzkie pouczenia i poczynania, sluzace pragmatycznym celom.
Rysuje sie juz wizja nadchodzacych czasów. Tak bardzo nam bliskich. W ten sposób
zwrócono sie przeciw tozsamosci kultury greckiej i przeciwko tradycji, i religii oraz
obyczajom.
To zwrócenie sie ku czlowiekowi z intencja analiz ludzkiego bytu sprawia, ze w
metafilozoficznych analizach, w obszarze starozytnej filozofii, prezentuje sie idee o
sofistycznym oswieceniu. Nalezy przy tym dodac, ze rózni sie ono od XVIII-sto wiecznego
ruchu filozoficznego opartego na wierze w rozum, w postep i na nieufnosci wobec religii i
tradycji. Oswiecenie sofistyczne polega na tym, ze podmiot poznajacy zwraca sie ku sobie
jako obiektowi poznania. Wystepuje tu autorefleksja, która zmienia wyobrazenie o sobie
samym jako poznajacym. Ten wlasnie moment odróznia oswiecenie od nauki. Historia
filozofii nigdy nie zdolala uwolnic sie od tego przeciwstawienia.
Sadze, ze dzis nalezaloby szukac w obszarze etyki tych dwóch dziedzin, aspektów, ruchów,
orientacji filozoficznych w ich polaczeniu.
Platon wyróznia dwa podstawowe znaczenia filozofii:
1. Teoretyczne, np. geometria - ujmuje ja na ksztalt nauki, zatem trójdroge Arystotelesowi do
filozofii jako nauki.
2. Ideowe - istniejace obiektywnie. Doszedl do niej traktujac idealnie linie geometrii. Idee sa
wrodzone, my je przypominamy li tylko.

Arystoteles idee Platona sprowadzil do form bytu. Sa one przedmiotem badan filozofii jako
nauki. Przyczyny materialne, sprawcze, celowe Arystotelesa konstytuuja zatem byt, który jest
dynamiczny, wbrew interpretacjom wielu. Ten dynamizm pochodzi jak sie okazuje z
entelechii, która w zasadzie warunkuje zmiany ewolucji swiata materialnego.
Platonska ideologia jest droga do wewnatrz. Arystotelesowska - na zewnatrz. Platonizm jest
aprioryczny. Arystotelizm - aposterioryczny, empiryczny. Platonskimi sa wszystkie
metafizyki dla ducha, to jest taki model poznawczy, który samemu mysleniu przypisuje
zdolnosc ujmowania czegos rzeczywistego za pomoca intuicji. Arystoteles natomiast
ograniczyl intuicje do pewnych, dajacych sie dowiesc, zasad swego dowodzenia.
Arystotelizm przeciwstawial sie zawsze intuicyjnemu modelowi rozumienia platoników.
Model dyskursywno-operacyjny. Powstaje problem, w jaki sposób oswieceniowy model
filozofowania mozna pogodzic z normami demokratyczno-naukowego zycia. Jest to chyba
problem etyczny.
Dotychczasowe rozwazania przebiegaly dotychczas w ramach paradygmatu ontologicznego.
Punktem wyjscia filozofii jest przedmiot, a nie podmiot poznajacy, jak to ma miejsce w
paradygmacie mentalistycznym. Analiza jazni jest przed przedmiotem poznania. Teoria
poznania przed metafizyka. Ta koncepcja filozofii odeszla od metafizyki tak w sensie filozofii
jako nauki, jak i w sensie oswiecenia.
Filozofowanie ontologiczne jest w zasadzie atrakcyjne, a to dlatego, ze pozwala dowiedziec
sie czegos o swiecie. Wystepuje tu jednak trudnosc, która polega na tym, ze musimy
wczesniej zalozyc, ze to, co jest, jest poznawalne. Pytanie wyjsciowe nie powinno brzmiec:
"Co istnieje?", ale "Co mozemy poznac?" lub "Co moge wiedziec?" - dalej powie Kant.
Nalezy zaznaczyc, ze starozytni sceptycy podobnie argumentowali. Ten sceptycyzm u punktu
wyjscia o procedurze filozofowania przelamal sw. Augustyn twierdzac: "Watpie, wiec
jestem" oraz Kartezjusz swym stwierdzeniem: "Mysle, wiec jestem".
Pierwszy filozof posluguje sie Bogiem myslacym w czlowieku, forma obiektywizacji
twierdzenia. Drugi zas zdaje sie sam na siebie liczyc. "Bo Bóg moze zwodzic" - argumentuje
Descartes. W tej sytuacji myslowej nastapil przewrót w filozofii. Zaczeto filozofowac nie od
przedmiotu wychodzac ale od podmiotu. Wielka rewolucja mysli filozoficznej. Wyjscie od
podmiotu.
Kant dalej bedzie nauczal, ze wszelka filozofia zas jest albo poznaniem uzyskiwanym z
czystego rozumu albo tez poznaniem wywiedzionym z zasad empirycystycznych. Pierwsza
nazywa sie filozofia czysta, druga empiryczna. Pierwszy nurt to arystotelizm, drugi to
platonsko-augustynskie myslenie filozoficzne. Sobie zas Kant przydzielil calosciowe badanie
subiektywne warunków poznania. To nazwal filozofia transcendentalna. Formy umyslu
apriori warunkuja poznanie zjawisk, a rzeczy same w sobie sa niepoznawalne. Fenologia
Huserla to ciag dalszy tej sprawy, tzn. filozofii mentalistycznej.
Oczywiste jest, ze doszlo do spotkania calego dziedzictwa filozofii greckiej z
chrzescijanstwem. Doszlo juz u zarania dziejów. Bo juz sw. Piotr i Pawel spotkali sie z mysla
grecka poprzez srodowisko rzymskie, ale i przedstawili sie nie jako mysliciele, ale jako
sludzy slowa. Chrzescijanstwo pokazali nie jako rozumowanie, ale jako wydarzenie. A zatem
dochodzi nowa orientacja w obszarze mysli starogreckiej w lacznosci z ideami rzymskimi,
gdzie Rzym sie przyczynil do budowy calego dziedzictwa europejskiego raczej przez prawo,
wlasnosc ziemi, zycie rodzinne i lad spoleczny.

Wyrazem tej cywilizacji jest architektura, malarstwo, muzyka, uniwersytety, biblioteki,
oswiata, wszystkich poziomów swieci i blogoslawieni, bohaterowie poszczególnych narodów.
Rozwinely sie cnoty obywatelskie i postawy moralne, zakony jako wyraz zapotrzebowania
przez rózne epoki, zaistnialo poczucie wlasnosci, zaistnialy rodziny, narody i nadrzedna
wspólnoty. Kultury ludowe byly sila trwania rozwoju narodów. Powstawala i rozwijala sie
swiadomosc tozsamosci grup spolecznych. Przejecie Boga osobowego podnioslo czlowieka
do godnosci osobowej, na zasadzie dzieciectwa bozego czlowiek w chrzescijanstwie ma
swiadomosc, ze nie jest tylko elementem jakiejs klasy spolecznej lub gry politycznej. Nie jest
przedmiotem historii, jak go traktuja totalitaryzmy, chocby do naszych czasów komunizm,
faszyzm, liberalizm zachodniej UE. Owszem, czlowiek jest jednostka, ale jest tez osoba. Jako
jednostka zycia zbiorowego jest podporzadkowany czlowiek nadrzednej strukturze, np. pracy
w szkole czy w rodzinie, ale te nadrzedne struktury winny byc podporzadkowane
czlowiekowi jako osobie.
Zaleznosci te powinny byc wypoziomowane. Ojciec Swiety, Jan Pawel II, piszac dzielo
"Osoba i czyn", zarysowal wspaniala wizje osoby ludzkiej. Oparl ja na kanwie filozofii
tomistycznej, paradygmacie metafizycznym oraz lektywnie wykorzystal paradygmat filozofii
mentalistycznej. Otóz gdy mówil o sobie w tej wspanialej ksiazce, opiera sie na rozwazaniach
metafizycznych. Bo przeciez musi pokazac zwiazek czlowieka z Bogiem osobowym. Gdy
opisuje czyn, posluguje sie jezykiem mentalistycznym. I wtedy wykladnia jest przejrzysta i
latwa w odbiorze w naszej cywilizacji, a jednoczesnie jest pewna, oczywista, bo jest
metafizyczna. Ale te rozwazania na temat osoby ludzkiej przepoil mistyka sw. Jana od
Krzyza. To znaczy, chcial pokazac, ze aby polaczyc te dwa wielkie paradygmaty, to jest
ontologiczny i mentalistyczny, polaczyc dwie filozofie w swych nurtach przedmiotu i
podmiotu, trzeba sie uciec do trzeciej teorii, która by pozwolila zobaczyc wzglednie jednosci
w tak odmiennych stylach filozofowania.
Najwazniejsze problemy antropologii filozoficznej Karola Wojtyly to: swiadomosc przezycia
na sposób osobowy ubogaca Papiez arystotelesowskim mysleniem o czlowieku. Wolnosc
tylko osoba realizuje w pelni substancjalnosci w relacji do Boga osobowego. Wolnosc jako
fundamentalna wlasciwosc ontyczna czlowieka. Stanowi o sobie. Wolnosc jako wybór. To
dzielo i to myslenie Ojca Swietego nam pokazuje, ze nie mozna sie obejsc bez wizji
mistycznej w filozofowaniu, w historii filozofii, w naszych czasach tez. I jest tu najglebsze
spojrzenie na mysl filozoficzna. Papiez jest to filozof - mysliciel - tak kiedys o sobie
powiedzial.
Myslicielstwo to rodzi sie wlasnie w próbie jakiejs syntezy tego wszystkiego, co metafizyczne
z tym wszystkim, co fenomenologiczne. Ale jest to czyn naukowo-myslowy. Nie do
powtórzenia.
"Osoba rozwija sie - dalej pisze Ojciec Sw. - przez kulture. Tylko w kulturze osoba moze byc
suwerenna". Suwerennosc jako wola dominacji podmiotu. Zbiorowosc jako podmiot
suwerennosci. Historia filozofii na przestrzeni dwóch ostatnich wieków jest powiazana z
dziejami polityczno-spolecznymi europy. Suwerennosc narodu przez kulture, moc kultury, a
nie przemoc polityczna.
Tak bardzo ogólnie zarysowana mysl filozoficzna domaga sie krótkiego streszczenia dla
lepszej percepcji. Otóz próbowalem pokazac, ze te dwa style filozofowania zrodzily pewne
konsekwencje, o czym za chwile, a pierwszy styl, ontologiczny sposób przeprowadzania
refleksji filozoficznej polega na tym, ze wystepuje przedmiot, potem podmiot. Prymat
przedmiotu, metafizyka przed teoria poznania. Natomiast w paradygmacie mentalistycznym

jest odwrotnie. Prymat teorii poznania, a pózniej metafizyka. Analiza podmiotu, jazni, a
pózniej próby przebijania sie do przedmiotu. Czesto w sposób mityczny. Jest klopot z
przejsciem do przedmiotu przy analizach podmiotowych, tzn. takich analizach, gdzie podmiot
poznajacy jest przedmiotem badania. A zatem mamy filozofie obiektywistyczna i
subiektywistyczna, mówiac bardzo, bardzo ogólnie.
Jakie konsekwencje dla powstawania struktur europejskich w naszych czasach? Jak sie
okazuje, tam na poczatku sie starly dwie tendencje filozofowania, o czym za chwile w
róznych definicjach klauzuli koscielnej. A teraz, jakie sa reperkusje w budowaniu ladu i
porzadku europejskiego. Chce tylko przypomniec, ze wszystkie unie dotychczasowe, tak
europejskie jak rodzina chrzescijanskich narodów, unie budowane przez nasz polski naród,
one zawsze sie opieraly na cywilizacji lacinskiej, tzn. filozofii przedmiotu jako kamien
wegielny tej cywilizacji.
Natomiast UE w obecnym ksztalcie powstaje na bazie filozofii podmiotu. I teraz zobaczymy,
jak to sie ksztaltuje, jakie jest przelozenie tych dwóch nurtów filozoficznych na definicje
klauzuli koscielnej.
Zaczne od wstepnej sprawy. Idea zjednoczenia Europy jest bardzo stara, pomimo odrebnosci:
jezyków, religijnej, gospodarczej, politycznej róznych narodów naszego kontynentu.
Integracja od czasów starozytnych byla traktowana jako sposób wzmocnienia suwerennosci i
bezpieczenstwa narodów. Na temat przeslanek, celów i znaczenia miedzynarodowej integracji
wypowiadaja sie rzeczoznawcy przeróznych dyscyplin naukowych: ekonomii, socjologii,
psychologii, prawa, politologii, teologii, filozofii i metaetyki.
Do najwazniejszych okolicznosci, które przesadzily o realizacji idei zjednoczeniowej w
Europie Zachodniej nalezy zaliczyc:
? Negatywne doswiadczenia II Wojny Swiatowej, które doprowadzily do zrozumienia, ze
bezpieczenstwo Europy lezy w integracji kontynentu. Tym punktem przejde do calego
zespolu zestawien mysli. Chce pokazac, ze cala idea Europy zjednoczeniowej byla jakas
konsekwencja dziejowa czasów powojennych.
? Polityka zagraniczna USA w przypadku planu Marshala. Domagala sie ona procesu
wspóldzialania miedzy panstwami. Wymiana handlowa i przeplyw kapitalu oraz sily roboczej
zakladaly fakt integracji panstw. Integracyjna aktywnosc wielu polityków: Churchila,
Bonetta, Schumana, miala tez swój udzial w tym wzgledzie. Integracja Europy dawala
nadzieje na rozkwit gospodarczy i polityczny do konkurencji ze SZ. Pragnienie wolnosci w
kontaktach miedzynarodowych byly silne po zniewolonej Europie przez faszyzm. Poczucie
osamotnienia Europy, przez co odejscie kolonii na drodze wyzwolenczej.
? Lek przed konfliktami spolecznymi na skutek degradacji moralnej spoleczenstw
powojennych, wzrost narkomanii i przestepczosci.
? Swiadomosc wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy.
? Pluralizm polityczny.
? Relatywizm postaw.
? Niestabilnosc zycia w wielu dziedzinach.
Nic tez dziwnego, ze idea zjednoczenia Europy byla bardzo silna. Powstaly dwie koncepcje
zjednoczeniowe. Pierwszy zarys tej wizji wyartkulowal Goldschmidt:
1. Utworzenie na wzór USA Stanów Zjednoczonych Europy.
2. Zniesienie granic miedzy panstwami.

3. Zniszczenie panstw narodowych przez ich rozbicie na konkurujace ze soba regiony.
4. Zwalczanie cywilizacji chrzescijanskiej.
5. Zastapienie chrzescijanskich religii Europy synkretyzmem przy wspóludziale sekt, a od
roku 1987 New Age.
6. Zwalczanie tradycji w kazdym panstwie.
7. Zamazywanie historii Europy i panstw narodowych.
8. Zastapienie kultury europejskiej zdegradowana kultura masowa.
9. wprowadzenie wspólnej waluty i likwidacja walut narodowych.
10. Przejecie wladzy ekonomicznej od panstw narodowych i przekazanie Europejskiemu
Bankowi Centralnemu.
11. Stworzenie zwiazku politycznego i ekonomicznego, w którym wladze beda mialy tylko
ograny unijne.
12. Panstwa narodowe winny tracic suwerennosc, a nastepnie zniknac z mapy Europy.
Tak pojeta UE jest nastepstwem przyjecia jest nastepstwem przyjecia filozofii mentalistycznej
w jej nurcie nacjonalistyczno-oswieceniowym z dyrektywa wrogiej nieufnosci wobec religii i
tradycji. XVIII-sto wieczne Oswiecenie jako filozofia mentalistyczna wystapila przeciw
filozofii metafizycznej z cala ostroscia i bardzo plaskim racjonalizmem o charakterze
antyreligijnym i antykoscielnym. A zatem widzimy, ze filozofowanie dziejowe, a zwlaszcza
mentalistyczne ostatnich wieków ladnie sie przeklada na postawy twórców UE.
Inna koncepcja UE jest Europa ojczyzn. Polega ona na zalozeniach, ze u podstaw jej legnie
filozofia przedmiotu, a zatem filozofia paradygmatu ontologicznego:
1. Budowa wspólnoty suwerennych panstw od Atlantyku po Ural.
2. Zachowanie granic miedzy panstwami ich terytoriów.
3. Zachowanie panstw narodowych.
4. Oparcie sie na cywilizacji zachodniej, to jest chrzescijanskiej czyli lacinskiej.
5. Oparcie sie na chrzescijanskich religiach Europy.
6. Szanowanie tradycji w kazdym kraju.
7. Szanowanie dziejów kazdego kraju.
8. Zachowanie kultury i obyczajów prastarych panstw europejskich.
9. Stworzenie wspólnej waluty przy jednoczesnym istnieniu walut narodowych.
10. Zachowanie suwerennosci wladzy ekonomicznej i politycznej przez kazde panstwo.
11. Uznanie jednakowych praw dla wszystkich panstw czlonkowskich.
Druga koncepcja integracji Europy wyrosla z obszaru dziedzictwa objawienia
chrzescijanskiego w twórczej syntezie z filozofia metafizyczna Starozytnej Grecji za sprawa
uniwersalnych badan takich swietych myslicieli jak Augustyn i Tomasz z Akwinu, glównie.
Na kanwie tych dwóch koncepcji UE zostaly sformulowane dwie klauzule koscielne jako
status Kosciola w integracji europejskiej:
1. "UE respektuje konstytucyjno - prawna pozycje wspólnot religijnych w panstwach
czlonkowskich jako wyraz tozsamosci panstw czlonkowskich, ich kultur, jak równiez jako
czesc ich wspólnego dziedzictwa". Te klauzule panstwa czlonkowskie odrzucily za
przykladem Francji. To dziwne, ze przyjely ja Niemcy, ale i tak nie zostala ona
przeglosowana.
Wobec tego sformulowano inna klauzule koscielna, a mianowicie:

2. "Unia przestrzega statusu, jakim ciesza sie koscioly oraz stowarzyszenia i wspólnoty
religijne w panstwach czlonkowskich odpowiednio do ich przepisów prawnych, tak aby nie
zostaly one naruszone". Otóz Kosciól katolicki w Polsce, jako twórca i Europy i naszego
panstwa, zostal potraktowany na zasadzie klubu koscielnego i sekt. Bo tak to wyglada. Ta
klauzula ma tylko status oswiadczenia i znajduje sie poza korpusem glównym dokumentu.
W tej drugiej wersji Kosciól katolicki, twórca cywilizacji lacinskiej, twórca naszej
panstwowosci i naszego bytu narodowego na przestrzeni 1000 lat, wspóltwórca Europy i jej
dziedzictwa, otrzymal miejsce w UE we wspólnym sektorze z sektami i klubami religijnymi
pod nazwa stowarzyszen i wspólnot religijnych. Ta klauzula jest wyrokiem smierci wydanym
na Kosciól katolicki. Dowodem tego jest oswiadczenie prezydenta Niemiec, pana von Raub,
na zjezdzie w Gnieznie 12 marca 2000 roku w miejsce rozpoczecia budowy wolnej Europy
dycha rodzinie narodów chrzescijanskich przed 1000 lat. Oto slowa pierwszego obywatela
Niemiec: "Dzisiaj nie mamy juz do czynienia z chrzescijanskim obrazem czlowieka,
obowiazujacym w calej Europie. Potrzebujemy wiec wartosci europejskich, które nie sa
zwiazane z przekonaniami religijnymi, które cechuje tolerancja i wolnosc wyznania. Ale nie
moze tak byc, zebysmy mieli jakas nadbudowe koscielna nad naszym kontynentem. Przeciez
byla reformacja, byla sekularyzacja".
Wypowiedz ta jest praktycznym zastosowaniem klauzuli koscielnej UE. Raz jeszcze chce
podkreslic, ze UE w tej konwencji i przy takiej definicji klauzuli koscielnej, nie daje miejsca
na dzialalnosc Kosciola katolickiego, jak w niektórych srodowiskach, zwlaszcza katolickich,
maja nadzieje, ze nawróca Europe. Po prostu nie nawróca, bo prawo unijne jest juz napisane.
A tylko trzeba je przyjac i wiernie zachowac. A to znaczy kres narodów, ich religii, zwyczaju
i obyczaju.
Jedynie nam pozostalo rozwazyc wszystkie warianty, azeby Polska byla niepodlegla,
samodzielna i budowala swój byt w oparciu o lacinska cywilizacje w ramach Kosciola
katolickiego i po tym wielkim wzmocnieniu z innymi narodami Europy Srodkowej zadbac o
misje swiata europejskiego.
Chce tylko tyle powiedziec, ze UE jest unia nieeuropejska, nic jej nie wiaze z Europa. Pojecie
europejskosci wytworzylo sie w dziejach i trwa do naszych czasów na gruncie dziedzictwa
filozofii greckiej, prawa rzymskiego i objawienia chrzescijanskiego. Osia tej cywilizacji jest
Chrystus. Ladnie to opisal ojciec de Charden w swej wielkiej wizji uniwersalnej Europy i
swiata, gdzie poprzez rozwój zycia biotycznego, psychicznego, duchowego,
eucharystycznego, ludzkosc winna zmierzac do Chrystusa, punktu omega, poprzez jednosc z
punktem alfa, Chrystusem immanentnym swiata i dziejów ludzkosci.

RN 10.03.2002
Dr Filip Adwent
Temat: "Obludna argumentacja za przystapieniem Polski do Unii Europejskiej".
Telefonicznie polaczeni jestesmy z panem profesorem Tadeuszem Poznanskim ze Stanów
Zjednoczonych z Seattle. Jest takze w studio pan Filip Adwent, autor ksiazek na temat
wyprzedazy polskiej ziemi.
Panie profesorze, jest pan autorem ksiazek pt. "Wielki przekret" a takze "Wyprzedaz Polski.
Obled reform". Jak pan, badajac te zjawiska ekonomiczne, ocenia wyprzedaz polskiej ziemi.

W tych dwóch ksiazkach zajmowalem sie glównie wyprzedaza banków i fabryk, ale nie bez
powodu, dlatego ze akurat to sie dzialo na wielka skale, o sprawach ziemi wiele nie mówilem.
W tej chwili sprawa ziemi stala sie bardzo pilna, wiec musimy jej poswiecic wiecej czasu. Ale
te dwie ksiazki powinny byc traktowane jako lekcje na temat tego, co naprawde sie dzieje w
Polsce i jak nalezy oceniac to, co dzieje sie w polskiej gospodarce. Pewne mechanizmy, które
zostaly wypracowane w trakcie sprzedazy banków i fabryk beda dzialaly i dzialaja wlasciwie
w innych celach, dlatego, ze poza bankami i fabrykami gospodarka posiada równiez inne
zasoby. Takimi zasobami jest np. ziemia. Innym zasobem sa nieruchomosci, czyli domy.
Równoczesnie jak rozpoczeto wykup polskich Banków to juz sie zabrano za nasza ziemie.
Chcialbym tu przytoczyc liczby, które podawalem w ksiazce o wyprzedazy polskiej ziemi,
która wtedy zaznaczyc trzeba wydalem pod dwoma pseudonimami. Wiec w 97 roku minister
Leszek Miller oswiadczyl, ze w województwie szczecinskim obcokrajowcy kupili w 96 roku
17 hektarów ziemi, lecz w tym samym 96 roku policja szczecinska, wiec nie byle kto,
szacowala, ze omijajac obowiazujace procedury Niemcy weszli w posiadanie okolo 20
tysiecy hektarów. Leszek Miller podawal 17 hektarów, policja szczecinska podawala 20
tysiecy hektarów, jaka to skala rozbieznosci.
Ale naprawde moze byc jeszcze gorsze.
A 96 roku nadal prokuratura szczecinska wiec tez jakis organ rzadowy, podal, udowodnil
raczej jednemu tylko obywatelowi niemieckiemu osiedlonemu w Polsce posrednictwo
wyprzedazy 30 tysiecy hektarów swoim ziomkom. A takich przeciez jest wielu. Wiec
spróbowalem jakos odgadnac, jezeli tak mozna powiedziec oszacowac nasze straty na ten 96
rok, czyli 6 lat do tylu. Jak to wyglada. Ziemie odzyskane stanowia 1/3 Polski, czyli 130
tysiecy kilometrów kwadratowych. Jezeli wedlug prokuratury szczecinskiej z powodu
jednego tylko czlowieka 30 tysiecy hektarów to wynosi 300 kilometrów kwadratowych na
Pomorzu Zachodnim. Zeby sobie jednak uzmyslowic. Jezeli to jest oszacowanie prokuratury,
ja mysle, ze mozna spokojnie oszacowac rzeczywista wyprzedaz ziemi na co najmniej 40
tysiecy hektarów a nie 30 czyli 400 kilometrów kwadratowych. Tyle ziemi sprzedanej, bardzo
lagodnie oszacowanej. A teraz jak z dzierzawa. Skoro latwiej dzierzawic niz kupic, mozna
szacowac ziemie wydzierzawiona na troszeczke wiecej niz ziemie wykupiona. Czyli zamiast
400 kilometrów kwadratowych, 600 kilometrów kwadratowych. W sunie mamy wiec ziemi
sprzedanej plus ziemi wydzierzawionej 1000 kilometrów kwadratowych na samym Pomorzy
Zachodnim. Jezeli pomnozymy te liczbe teraz przez siedem. Dlatego, ze licze dwa razy to
Pomorze cale dwa razy Warmie i Mazury, raz na ziemie Lubuska, dwa razy na Dolny i Górny
Slask to otrzymujemy 7000 kilometrów kwadratowych straconych dla Polski w 96 roku i to
jest naprawde najlagodniejsze oszacowanie jakie mozna zrobic. Czyli jeszcze inaczej siedem
procent powierzchni ziem odzyskanych.
To jest skumulowana wartosc, czyli jest to prostokat o wymiarach 70 km na 100 lub inaczej
jeszcze. Jadac z Warszawy do Poznania przez cala trase czyli przez 300 kilometrów patrzac
sie w prawo 12 kilometrowy pas, patrzac sie w lewo 12 kilometrowy pas juz nie naleza do
Polski. To dopiero uzmyslawia czlowiekowi jaka to moze byc strata i to bylo 6 lat wstecz.
Wiec skoro jeszcze w 96 roku nastapila liberalizacja obrotu nieruchomosciami, az strach
pomyslec co juz zostalo wyprzedane i niektórzy juz bardzo kategorycznie swobodnie szacuja
ziemie utracone dla Polski na miej wiecej polowe Pomorza, Mazur, Ziemi Lubuskiej Slaska.
Panie profesorze i panie redaktorze tutaj w nasza rozmowe tez wlacza sie dyrektor Radia
Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Witam serdecznie pana profesora i pana doktora, pana doktora, który sie urodzil w
Strasburgu. Panie doktorze mysle, ze ktos z pana rodziny pracowal, czy pracuje w strukturach
europejskich.
Tak mama byla pracowniczka Rady Europy.
Dziekujemy za te ksiazki. Pierwszy tytul to byl "Wielki przekret" a drugie "Wyprzedaz Polski

obled reform". Zobaczylem taki tekst u nas w klasztorze. Polska racja stanu stac na ojczystym
zakonie slowa kard. Wyszynskiego. A gdyby tak cala Polska zamienial sie na rózne instytucje
i nie daj Boze bo nikt mam nie gwarantuje, ze straszne nieszczescia sie nie powtórza. Historia
kolem sie toczy i powraca. Nie daj Boze sytuacja powtórzyla by sie to co wtedy. Czy we
wszystkich gospodarstwach nie beda niewolnikami Polacy a owoc ich pracy czyz nie zbiora
najezdzcy. O ilez latwiej obronic naród, gdy kazda rodzina kazdy gospodarz swojej wsi
trzyma sie mocno wlasnego gruntu, zakorzeniony w nim jak sosna, wierzba czy olcha. To jest
zagadnienie polskiej racji stanu. To moze tyle. W srode pan Miller i reszta beda
najprawdopodobniej glosowac za przyspieszonym sprzedawaniem Polskiej ziemi. Gratuluje
tym wszystkim, którzy wybierali SLD, pana Kwasniewskiego sa grabarzami wlasnymi, nie
tylko naszej ojczyzny, ale takze naszych dzieci. W przyszlosci wlasnych dzieci. Nie
posluchali nikogo, nawet Wyszynskiego nawet Jana Pawla II, co najwyzej posluguja sie
Janem Pawlem II, manipuluja slowami Ojca Swietego i mówia, ze trzeba koniecznie wejsc do
Unii Europejskiej. Ojciec Swiety mówi wyraznie o jaka jednosc chodzi. Na jakim
fundamencie budowac. My jestesmy za jednoscia, ale na jakim fundamencie? Na pewno nie
na fundamencie przemocy, klamstwa.
Moze interesujaca sprawa jest osoba tutaj wspomniana przez pana profesora osoba pana
Leszka Millera wtedy byl to minister spraw wewnetrznych dzisiaj jest to premier. Dlaczego
obcokrajowcy tak mocno naciskaja na to, zeby mogli kupowac ziemie, ta szczególnie tutaj.
Zwracam uwage na ten tzw. okres przejsciowy, który negocjowano, byla to sprawa poczatku
zdaje sie lutego biezacego roku ten skandal stycznia, czy ten skandal Brukselski, kiedy
mysmy dowiedzieli sie jako spoleczenstwo polskie na koncu, ze Polska rezygnuje z okresów
przejsciowych. Zatem dlaczego ziemia ma taka wage, ma taka wartosc.
W Polsce panuje ogromna niewiedza, na temat tego ile jest wart majatek narodowy, ile jest
warta fabryka, bank czy jakies tam kawal ziemi. Dlatego, ze Polska zyla w systemie, w
którym nie bylo przedmiotu zainteresowania, nie bylo rynku, takich rzeczy. Chcialem
powiedziec, ze nie tylko banki i fabryki sa wiele warte jak pisze w moich ksiazkach 200 czy
300 milionów dolarów to niegdys psie grosze ale to równiez dotyczy nieruchomosci. Ziemia i
nieruchomosci sa warte wiecej niz fabryki banki. Prawdziwa batalia toczy sie w tej chwili o
znacznie wiekszy majatek i tu juz nie chodzi o 200, 300 milionów to moze byc 300, 400
milionów dolarów, moze wiecej. I oczywiscie pytania skad to zainteresowanie. Co z tego, ze
w gre wchodza takie potezne majatki, taka niesamowita wartosc.
Dr Filip Adwent: Ja chcialbym rozszerzyc sprawe ziemi tutaj wlasciwie. W Polsce wystepuja
dwa czynniki. Jest to jest czynnik niemiecki typowo czyli odzyskanie ziem odzyskanych
przez Niemców i jest taki czynnik nazwal bym globalny, globalizacyjny. Otóz ziemia jak
powiedzielismy jest najwiekszym, najwazniejszym dobrem materialnym na swiecie mozna
tak powiedziec. I w tej chwili ci, którzy maja pieniadze, czyli ogólnie osoby spoleczenstw
zachodnich. Wykupuja ziemie na swiecie na calej kuli ziemskiej, gdzie tylko sie da. Bylem 3
tygodnie we Francji, ogladalem bardzo ciekawy reportaz o nabywaniu ziemi w Patagonii i w
Argentynie. Podano te liczby i ja je zapisalem natychmiast bo to mnie az zaszokowalo 900
tys. hektarów. Podawali przyklad brata Benetona. I ja nie moglem uwierzyc w te liczbe 900
tys. hektarów i nawet zastanawialem sie czy nie pomylili sie i nie chodzi o 90 tys. hektarów.
Zalózmy, ze to jest mniej wiecej 50 PGR-ów dla jednej osoby. I tak wyglada wyprzedaz ziemi
wszedzie. Jezeli spojrzymy na mape swiata to wlasciwie malo jest miejsc gdzie jeszcze
mozemy nabywac ziemie. W tej chwili nabywaja ja masowo w Ameryce Poludniowej, w
Argentynie, w Brazylii juz jest wykupiona wszedzie. Ameryka Pólnocna jest juz wykupiona.
W sumie co pozostalo? Gdzie jeszcze lokowac swoje pieniadze dla tych, którzy ich maja
nadmiar? W Europie - zostaje Polska. To jest rezerwuar ziemi i to jest wlasciwie nasza
najwieksza "zaleta" dla spoleczenstw glównie niemieckiego, dunskiego, holenderskiego. Jaki
jeszcze kraj jest ciekawy? Ukraina jest bardzo ciekawa. Dowiedzialem sie niedawno bedac we

Francji, w Strasburgu, ze Ukraina zezwolila na wyprzedaz ziemi obcokrajowcom, ze Niemcy
juz posiadaja niektóre sanatoria w Truskawcu i podobno lecial niedawno reportaz w Telewizji
Polskiej o jakims Holendrze, który uprawia okolo setki hektarów juz na Ukrainie. Wiec jesli
Ukraincy poszli ta sama droga co Polacy to nie wiedza jaka katastrofa ich czeka. Oni moze
oczekuja zbawienia ze strony Unii Europejskiej, ale nie sa swiadomi tego, ze beda podmiotem
kolonizacji. I tak jak Zachód postapil z nami i postepuje z nami, nabywa doswiadczenia w tej
sprawie, na nich pójdzie bezlitosnie, a przy biedzie, która tam panuje ludzie sie pozbeda ziemi
w blyskawicznym tempie. Ja to widze bardzo czarno dla nich i w sumie nie ma wiele juz
przestrzenia na swiecie, czy panstw gdzie mozna nabywac ziemie. W krajach takich jak
Chiny, Indie, Pakistan tam nikt nie bedzie mógl nabywac ziemi. Rosji to jest bardzo malo
prawdopodobne. Dla spoleczenstw Europy Zachodniej szczególnie obiecujace sa dwa kraje:
Polska, która jest w bardzo zaawansowanym stopniu wykupienia i to sie posuwa w tej chwili
na Ukraine. Jak wyglada sytuacja w Czechach, na Slowacji to trudno oszacowac w tej chwili.
Ja mysle, ze brak nam tez scislych kontaktów z Czechami, Slowakami, Litwinami, zeby
wspierac sie na wzajem i zastopowac te ekspansje niesamowita bo ta ekspansja w
przeciwienstwie do tego co bylo w czasie zaborów jest ekspansja juz nieodwracalna. To co
zostalo nam zabrane sila, zawsze mielismy prawo do odebrania kiedys. Natomiast wszystko
czego sie teraz pozbywamy, pozbywamy sie droga niestety prawna. Niesprawiedliwa,
owszem ale niestety prawna. I w oczach organizacji miedzynarodowych, trybunalów
miedzynarodowych to my bedziemy winnymi, jezeli bedziemy chcieli to odebrac. Prawo nie
bedzie stalo po naszej stronie, a wiadomo tez, ze sila nie jest po naszej stronie. Takze w tej
chwili kazdy metr kwadratowy, który jest oddawany, odsprzedawany jest metrem straconym
na zawsze i my nie jestesmy wlascicielami naszej ziemi. To przyszle pokolenia sa
wlascicielami tej ziemi. My nie mamy prawa ich tej ziemi pozbawiac. Spotkalem lekarza,
który wracal z Republiki Dominikanskiej czyli tam na Karaibach w Zatoce Meksykanskiej i
powiedzial, ze byl zdumiony ,jak wszystkie dzieci podchodzily do obcokrajowców w jezyku
niemiecki, zwracaly sie do nich natychmiast w jezyku niemieckim. Wszystkie napisy
dotyczace wyprzedazy nieruchomosci byly zredagowane w jezyku niemieckim. To byl szok
dla niego. To jest kolejny znak, kolejny dowód na to, ze wszedzie gdzie jest jakas
nieruchomosc do kupienia na kuli ziemskiej, ci którzy maja pieniadze ja kupuja w róznych
celach spekulacyjnych przede wszystkim oczywiscie dla lokowania swoich pieniedzy.
Dlatego, ze wiedza, jaka wartosc ma ziemia, ze ona zawsze bedzie nabierala na wartosci. My
nie mozemy tego zlekcewazyc. Powtarzam kazdy metr kwadratowy stracony jest
nieodwracalnie stracony i to jest ogromne przestepstwo w stosunku do wszystkich przyszlych
pokolen.
Jest znana tzw. przepowiednia Geremka, która mówi jak pan profesor Bronislaw Geremek
jako minister spraw zagranicznych wypowiedzial sie onegdaj, ze z dwóch milionów
gospodarstw rolnych w Polsce ma pozostac miedzy 200 a 400 tysiecy. A zatem 1.600.000
gospodarstw jest przeznaczonych do likwidacji. Ile to jest osób, przemnózmy ten 1.600.000
razy zalózmy 4 osoby w rodzinie to tak skromnie rzecz biorac a normalnie liczy sie razy 6,
czyli praktycznie to jest ogromna rzesza ludzi pozbawionych, wyrzuconych na bruk. Moze
juz nawet nie ma bruku!!!.

Unia bez dna
Aby zrozumiec obecna sytuacje Polski przed planowanym przystapieniem do Unii
Europejskiej, nalezy rozróznic dwie sprawy: po pierwsze, europejska idee
zblizania sie narodów europejskich, po drugie - unie brukselska. Niestety,
nie maja one ze soba nic wspólnego.

Idea europejska jest dobra, unia brukselska natomiast jest nie tylko
niedobra, ale wrecz szkodliwa. Zagraza egzystencji narodów
srodkowowschodniej Europy, a szczególnie Polski, poniewaz, jako instrument
globalizacji, stara sie zapedzic Polske i innych kandydatów do Unii w
kolonialna zaleznosc od Zachodu. Unia jest przy tym perfidna i podstepna,
poniewaz sprytnie wykorzystuje latwowiernosc i dobrodusznosc Wschodu i swoje
kolonialne cele zatuszowuje wielka idea zblizania sie narodów Europy.
Aby to wszystko zrozumiec, potrzebne jest krótkie przypomnienie historii
Unii Europejskiej. Gdy w roku 1951 zawierano Traktat o Europejskiej
Wspólnocie Wegla i Stali, a w roku 1957 Traktat o utworzeniu Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej, zywa byla jeszcze pamiec szoku wywolanego katastrofa
drugiej wojny swiatowej. Chciano stworzyc cos lepszego niz Liga Narodów,
powstala po pierwszej wojnie swiatowej, której nie udalo sie zapobiec
ekspansji Hitlera.
Motorem powojennych traktatów byly Francja i Niemcy. Francja zamierzala w
ten sposób zapewnic sobie dostep do niemieckiego potencjalu przemyslowego,
Niemcy, z ich smutna przeszloscia, chcialy odzyskac wstep na miedzynarodowe
salony. Znaczna role odgrywalo przy tym zagrozenie militarne ze strony Rosji
Sowieckiej. Obok wspólnego wysilku obronnego w ramach NATO, poprzez EWG
miala zostac wzmocniona sila gospodarcza Europy.
Absurdy polityki rolnej
Poczatkowo wspólne wysilki krajów czlonkowskich: Belgii, Holandii, Francji,
Luksemburga, RFN i Wloch, koncentrowaly sie tylko na dwóch sprawach wspólnej polityce rolnej oraz redukcji cel wewnetrznych i innych przeszkód
handlowych.
W zakresie polityki rolnej do dzisiaj nic sie nie zmienilo. Po trzech duzych
rozszerzeniach Unii plynie do rolnictwa - co prawda nie tak jak dawniej 80
czy 70 proc. wszystkich srodków unijnych - ale bylo nie bylo polowa. Jak
dawniej powtarza sie tu stara gra - poczatkowo pompowane sa miliardy w
nadprodukcje zywnosci, aby nastepnie z miliardowym dofinansowaniem po
dumpingowych cenach pozbyc sie jej na rynku swiatowym, po czym wydawane sa
nastepne miliardy w celu usuniecia powstalej nadprodukcji. Korzysci z tego
systemu, dla którego przez ten czas na Zachodzie zadomowilo sie okreslenie
"brukselski rolniczy dom wariatów", czerpia wielkie zaklady produkcji rolnej
i powiazany z nimi biznes rolniczy (przemysl przetwórczy i handel produktami
zywnosciowymi, zaopatrzenie w chemiczno-techniczne srodki produkcji).
Poza tym "brukselski rolniczy dom wariatów" coraz czesciej musi stawiac
czola wciaz rosnacej krytyce, wywolanej w ostatnich latach przez coraz to
nowe skandale zwiazane z produkcja zywnosci.
Wlasnie w tym momencie, kiedy Zachód sie budzi, a opinia publiczna zada
zasadniczych reform w rolnictwie, ten szalony system ma byc wprowadzony w
Polsce. Dwa do trzech milionów rolników (z rodzinami lacznie okolo osmiu do
dziesieciu milionów ludzi) ma zostac zmuszonych do rezygnacji ze swoich
gospodarstw i pójscia na bezrobocie.
Nie moge uwierzyc, ze Polacy beda tolerowac ten nierozsadny system, który
kryje sie za nowa rolna polityka Unii wobec Polski, a który z taka
gorliwoscia i przy tak ogromnych nakladach finansowych jest wlasnie
wprowadzany w zycie przez tak zwana Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Groteskowa unifikacja
W czasie gdy nic sie nie zmienilo w polityce rolnej, w drugim poczatkowo
celu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli w redukcji tak zwanych
przeszkód w handlu, zmienilo sie wszystko. Swiatowy rozwój gospodarczy pod
przewodnictwem USA po prostu wyprzedzil ten cel Unii. Wolny handel swiatowy,
wymiana towarów i uslug, jest tymczasem w tak dalekim stopniu
zliberalizowana globalnie, poprzez miedzynarodowe umowy, ze wysilki Unii na
tym polu w latach szescdziesiatych, siedemdziesiatych i jeszcze w
osiemdziesiatych po prostu stracily na waznosci.
Jak zareagowala na to Unia?
Tak, jak mozna bylo tego oczekiwac po tak gigantycznym biurokratycznym
stworze. Tak, jak dotad reagowaly wszystkie biurokracje, gdy ich egzystencja
stawala sie zagrozona poprzez utrate jej obowiazków, wynaleziono i teraz
nowe cele i obowiazki i dalej pracuje sie w takim samym stylu, jak dotad.
Nowymi celami i obowiazkami UE nazywa sie obecnie stworzenie wspólnych
standardów dla calej Europy. Z zawzietoscia, dla której nie ma w historii
przykladu, próbuje sie we wszystkich, ale to naprawde wszystkich
dziedzinach, w których nowoczesne kraje przemyslowe maja cos do
uregulowania, stworzyc jednolite standardy. Wszystko jedno, czy chodzi tu o
gospodarke, finanse, technike, nauke, kulture, sprawy socjalne, wewnetrzne
lub zewnetrzne bezpieczenstwo - Komisja w Brukseli wszedzie macza palce.
A to wyglada nastepujaco: najpierw w uroczystym, nadetym tonie oglasza sie,
dlaczego zdecydowano sie ponownie w jakiejs nowej dziedzinie stworzyc
jednolite, europejskie reguly - istniejace do tej pory byly
niewystarczajace, gdyz byly niejednolite w skali Europy.
Za kazdym razem obojetne, czy chodzi tu o krzywizne ogórków, czy krzywizne
rur wydechowych w pojazdach mechanicznych, czy o wytrzymalosc opakowan lub
wytrzymalosc przedzy operacyjnej. Za kazdym razem to samo nadecie, te same
wielkie, doniosle slowa o Europie, dla której pozycji konieczne jest podobno
ujednolicenie wszelkich standardów. Po tym zaczynaja sie szczególy.
Tysiace za tysiacami nowych przepisów i szczególowych regul sypia sie
rokrocznie na administracje i ludnosc Pietnastki w sposób groteskowy i
bezsensowny. A wszystko to wyraznie w imieniu wielkiej jednolitej Europy.
Dlaczego my na Zachodzie pozwalamy sobie na to? Sa przede wszystkim dwa
powody. Po pierwsze, ogólny letarg i brak zainteresowania w sprawach Europy.
Mozna to sobie wyobrazic tak, jak sytuacje tu, w Polsce, przed dwudziestoma
laty, gdy mówiono o wspanialym zwiazku narodów bloku socjalistycznego w
RWPG.
Euroentuzjazm mamona pedzony
Nikt wiec wlasciwie nie slucha, gdy rozbrzmiewa propaganda z Brukseli.
Ludzie zajeci sa po prostu czym innym, równiez z powodu kryzysu
gospodarczego na Zachodzie.
Drugi powód wciaz istniejacej akceptacji Unii na Zachodzie jest jeszcze
bardziej decydujacy. System brukselski kupuje sobie sprzymierzenców wsród
zachodnich polityków tak samo, jak teraz w Polsce wsród polityków polskich.
Przy tym chodzi tu przede wszystkim o wysokie stanowiska w komisji
brukselskiej. Beda one obsadzone przez wysluzonych polityków z zasobów
krajowych. Typowym przykladem sa Guenter Verheugen i Franz Fischler. Obaj
wysluzeni, niemieccy, wzglednie austriaccy politycy, którzy teraz wyzej
oplacani niz dotad, kontynuuja swoje kariery w Brukseli.

Skazani na dozywocie w Parlamencie Europejskim sa tez inni wysluzeni
poslowie i politycy. Setkami siedza tam oni z wysmienitymi pensjami.
Wszystko to prowadzi do udzielania silnego poparcia Unii przez rzady
narodowe.
Na dodatek co pól roku zmienia sie przewodnictwo w radzie ministrów swietna mozliwosc dla kraju przewodniczacego obradom zasluzenia sie w
Brukseli dla rodzimej propagandy.
Temu samemu celowi sluza regularne spotkania szefów rzadów krajów Unii.
Stacje telewizyjne pokazuja wówczas ich zdjecia grupowe z podkladem pustych
slów o nowych reformach, majacych na celu rzekome polepszenie wspólnej
Europy. Albo zamieszczaja uspokajajace wypowiedzi, gdy znów jakis skandal
korupcyjny, siegajacy szczytów Komisji Europejskiej, doprowadza do zbiorowej
rezygnacji ze stanowisk - jak przed kilkoma laty.
Jeszcze jedno, co kazdy zajmujacy sie przystapieniem Polski do Unii powinien
wiedziec: Unia jest po prostu biedna. Ta wspólna Europa nie jest jednak az
tak wazna dla krajów Pietnastki, zeby do unijnej kasy wplacac wiecej niz
tylko minimalne skladki czlonkowskie.
Budzet skapców
Nic nie demaskuje tego calego oszustwa ze wspólna Europa tak wyraznie, jak
skapstwo bogatych krajów Europy Zachodniej przy ich wplatach do kasy Unii.
Roczny budzet Unii wynosi zaledwie nieco wiecej niz 90 mld euro. To bardzo
niewiele w stosunku do 370 milionów ludnosci, z której chce sie skonstruowac
zjednoczona Europe. 90 miliardów euro to dokladnie ta suma, która byla RFN
placi rocznie na dawna NRD z jej 17 milionami mieszkanców. 90 miliardów euro
to budzet jedynego tylko sposród pietnastu landów niemieckich, a mianowicie
Nadrenii Pólnocnej-Westfalii. Polowa unijnego budzetu jest, jak juz mówilem,
marnotrawiona na katastrofalna polityke rolna.
Reszta jest tak mala, ze da sie nia sfinansowac jedynie pare funduszy, z
których kraje czlonkowskie moga z powrotem otrzymac rocznie dwa, moze trzy
miliardy euro, jesli same maja na to wlasne fundusze, bo bez tego pieniedzy
z Unii tez nie ma. A wszystko to na dodatek jest mozliwe tylko po zmudnych
staraniach i procedurach biurokratycznych.
Z reguly jest to mniej niz uprzednio wplacone do kasy unijnej skladki.
Groteskowy uklad krazenia srodków finansowych, które najpierw wyciagane sa z
kieszeni krajów czlonkowskich, aby po odciagnieciu kosztów administracji
unijnej z oporami i tylko w czesci plynely z powrotem do kieszeni dawcy.
Cyrk na kólkach
Typowym, bo wrecz absurdalnym przykladem brukselskiego marnotrawstwa kosztów
administracyjnych, jest prawie 200 milionów euro, które rocznie kosztuje tak
zwany "cyrk objazdowy". To okreslenie wywodzi sie z comiesiecznych
przeprowadzek Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Tam
wlasnie, wedlug zadan Francji, przez jeden tydzien w miesiacu musi obradowac
tenze Parlament. Ludzie stojacy przy drodze miedzy Bruksela a Strasburgiem
pukaja sie w glowy, widzac ciezarówki z dziesiatkami kontenerów z aktami
parlamentarnymi i innymi sprzetami. Przypuszczalnie nie wiedza nawet tego,
ze sama tylko comiesieczna wedrówka tego "objazdowego cyrku" pochlania
wiecej pieniedzy niz chociazby cala pomoc przedakcesyjna Unii dla Polski w
ramach tak wysoce zachwalanych programów PHARE, SAPPARD i ISPA. Szacuje sie,
ze po przyjeciu 10 nowych panstw do Unii koszty utrzymania "cyrku" wzrosna o

dwadziescia milionów euro.
Drogie euro
Sam Parlament Europejski, którego utrzymanie kosztuje rocznie wiele setek
milionów euro, wlasciwie nie jest zadnym parlamentem. Ma tylko tak wygladac.
Posiada on jedynie silnie ograniczone prawa wspóldzialania w ustawodawstwie
i polityce personalnej Komisji oraz w rozplanowaniu znikomego budzetu Unii.
Poza tym nic wiecej, oprócz szumnych rezolucji, które nie interesuja nikogo
spoza najblizszego otoczenia parlamentarnego.
To wszystko stanowi tylko show z niesamowitymi nakladami na pensje dla
wysluzonych polityków i parlamentarzystów. To naprawde wszystko, co da sie
powiedziec o tym parlamencie.
Dlatego tez trudno sie dziwic, ze pomimo rosnacych nakladów na propagande
frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego ciagle spada (w wiekszosci
krajów czlonkowskich wynosi niewiele wiecej niz 50 proc.). Brutalny
eksperyment ze wspólna waluta spowodowal raczej wzrost zmeczenia Europa,
poniewaz od wprowadzenia euro wszystkie dotkniete tym kraje unijne...
przezywaja fale podwyzek dotad niespodziewanych rozmiarów (euro opatrzono w
Niemczech, juz w kilka miesiecy po jego wprowadzeniu wbrew woli samych
Niemców, przydomkiem teuro, co oznacza mniej wiecej: drogie euro).
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