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Odpowiedzialnosc i Pojednanie
OD REDAKCJI
Sztuka wyboru pomiêdzy DOBREM a Z£EM
Drogi Wyborco, jeœli nie wiesz komu zaufaæ, to zaufaj w³asnemu sumieniu.
Historia nas uczy, ¿e czasami z³o rodzi dobro i jako przyk³ad jawi nam siê Szawe³ w drodze do Damaszku,
gdzie dozna³ cudu nawrócenia, a gmina chrzeœcijañska nie odtr¹ci³a go, zawierzaj¹c swoje w¹tpliwoœci
Opatrznoœci Bo¿ej.
W naszych realiach przysiêgi sk³adane na wiernoœæ Rzeczypospolitej ze s³owami: „TAK MI DOPOMÓ¯ BÓG.”
przez tych, którzy dost¹pili najwy¿szych urzêdów, zobowi¹zuj¹ nieprzerwanie. Gdy dobre chêci mijaj¹ siê z uczciwymi metodami, to cel nie uœwiêca œrodków. Gdy pycha i buta oraz drwi¹ce uœmiechy i gesty odbiegaj¹ znacz¹co
od prawzorów wielkich Polaków, a tak¿e i tych obcych, którzy s³u¿yli Narodowi Polskiemu i mieli w sobie wiêcej
polskoœci, chocia¿ mog³o to wydawaæ siê dziwnym, to nie wiadomo jakim i czyim interesom s³u¿¹ te osoby, pe³ne
buty i pychy. Okolicznoœci œmierci Barbary Blidy, a tak¿e okolicznoœci monta¿u prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pope³nienia przestêpstwa p³atnej protekcji – wymagaj¹ rzetelnego i uczciwego wyjaœnienia tych obu spraw. Skoro nie dosz³o do ich wyjaœnienia przed zarz¹dzeniem wyborów, to bezwzglêdnie musi to
nast¹piæ bezpoœrednio po wyborach. Podobnie sprawa teczek, skrupulatnie przechowywanych w IPN, wymaga
zabezpieczenia tych teczek przed wykorzystywaniem dla potrzeb chwili. Lustracja, to nie ujawnianie ofiar zmuszonych kiedyœ do wspó³pracy z tajn¹ policj¹, jeœli osoby te niczego z³ego nie uczyni³y. Polowanie na cz³onków PZPR
nale¿¹cych do szarej 3-milionowej, nic nie znacz¹cej masy, i gdy z tej przynale¿noœci czyni siê zarzuty, chocia¿
wiadomo, ¿e funkcjonariusze SB w du¿ej liczbie nie nale¿eli do PZPR, by mieæ czyste konto w œrodowiskach
patriotycznych. Zostali oni potem ulokowani w strukturach „Solidarnoœci” na powa¿nych funkcjach – i to powinno
zmuszaæ nas wszystkich ju¿ dzisiaj do myœlenia i doszukiwania siê z³a p³yn¹cego raczej z przynale¿noœci do nieformalnych korporacji ró¿nych rytów i innych nieformalnych grup nacisku.
Skoro wybory maj¹ byæ pewnego rodzaju plebiscytem, proponujemy pilne odnowienie kontaktów z ludŸmi godnymi zaufania spo³ecznego, po to, aby w obwodach g³osowania skrupulatnie zarejestrowali wyniki g³osowania
i przekazali w kserokopiach do wiadomoœci wszystkim komitetom wyborczym i mediom, bo mo¿e uda siê wtedy
równolegle z komisjami wyborczymi podliczyæ te wyniki i porównaæ czy zachodz¹ rozbie¿noœci pomiêdzy zarejestrowanymi urzêdowymi wynikami g³osowania w obwodach po zamkniêciu lokali wyborczych, w stosunku do
póŸniejszych sprawozdañ PKW, by wyeliminowaæ w¹tpliwoœci, ¿e nie zaistnia³y „b³êdy” w komputerowych zbiorczych systemach danych „na elektronicznej drodze” do PKW.
Mimo wszystko weŸ napewno udzia³ w wyborach 21 paŸdziernika 2007.
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Tadeusz Gerstenkorn

Tak, tak - Nie, nie!
Motto: „Niechaj wiêc mowa wasza bêdzie: Tak – tak,
nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od z³ego”. Mt 5, 37
Obywatele polscy znaleŸli siê znowu w sytuacji podjêcia wa¿nej decyzji dotycz¹cej przysz³oœci Polski, a równie¿ ich samych. Przez decyzjê rozwi¹zania funkcjonuj¹cego parlamentu jesteœmy wszyscy zmuszeni do przemyœlenia na nowo naszego stanowiska dotycz¹cego propozycji stawianych przez partie polityczne i komitety wyborcze. Ostro przeprowadzana kampania wyborcza czasem dziwi, czasem odstrasza, nawet zra¿a do wyborów,
do których jednak jako obywatele naszego Pañstwa jesteœmy moralnie, i po czêœci prawnie, zobowi¹zani.
Z uczuciem niechêci ws³uchujê siê w napastliwe wypowiedzi niektórych przywódców partyjnych, w ich
ochryp³e lub ha³aœliwe dyszkantowe zawo³ania, najczêœciej bez rzetelnego przedstawienia programu dla Polski, obrony jej suwerennoœci i dobra obywateli. Nie s³yszê jakoœ rozwa¿enia moralnych aspektów decyzji oddania swego g³osu. Bierze siê to st¹d, ¿e jak wykazuje
dotychczasowa praktyka, g³os wyborcy jest potrzebny
tylko do urny; póŸniej nikt siê z nim nie liczy, mo¿na za
niego we wszystkim decydowaæ. I to siê nazywa demokracj¹ !
A has³a lub realizowane dzia³ania s¹ czêsto kuriozalne, to znaczy budz¹ce zdumienie swoj¹ niezwyk³oœci¹
lub dziwacznoœci¹.
Ju¿ od wielu dni s³yszê, ¿e wybory maj¹ byæ swego
rodzaju plebiscytem, przy czym jako naczelne has³o stawia siê walkê z korupcj¹. S¹dzê, ¿e podstawow¹ spraw¹
dla Narodu jest jego byt demograficzny, a bior¹c to pod
uwagê taki plebiscyt, co prawda tylko sejmowy, zosta³
ju¿ przeprowadzony, i to niestety z negatywnym dla spo³eczeñstwa skutkiem. Naród polski wymiera, bo gdy w
1983 r. przypada³o jeszcze u nas troje dzieci na kobietê,
to ju¿ od 1995 r. tzw. wspó³czynnik dzietnoœci schodzi
poni¿ej dopuszczalnego progu 2,1, gwarantuj¹cego zaledwie tzw. zastêpowalnoœæ pokoleñ i w 2003 r wynosi³
ju¿ 1,3 na kobietê. Konsekwencje tego musz¹ byæ tragiczne dla spo³eczeñstwa. Zachodzi wiêc zasadnicze
pytanie: Czy mo¿na g³osowaæ na ugrupowanie, które
popiera lub toleruje aborcjê, a tak¿e na takie, których
pos³owie lub ich wiêkszoœæ g³osowali przeciwko proponowanej przez LPR ustawie o ochronie ¿ycia dziecka
poczêtego (jak np. PiS; wstrzymanie siê od g³osu by³o
praktycznie g³osowaniem przeciw). Jest to podstawowe,
zasadnicze pytanie, które w decyduj¹cy sposób powinno rozstrzygaæ o naszym, katolickim stanowisku wobec
tego ugrupowania i jego przedstawicieli. Nie pomog¹ tu
¿adne wykrêty i pozorowane umizgi wobec ludzi wie-
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rz¹cych i Koœcio³a. Tu równie¿ powinna byæ ca³kowita
jasnoœæ stanowiska przedstawicieli naszej religii.
Równie¿ zdumiewa nas, katolików, postawa mianowanego niedawno przez PiS nowego ministra edukacji,
który rozpocz¹³ swe urzêdowanie od podwa¿enia decyzji zdymisjonowanego ministra MEN Romana Giertycha wartoœci przedmiotu szkolnego – religii, który w
pocz¹tkowych zamierzeniach obecnego ministra mia³ nie
byæ brany pod uwagê do œredniej ocen. Uwa¿am, ¿e ka¿dy wysi³ek, równie¿ dobrowolny ucznia, powinien byæ
mu na plus zaliczany. Dziwne, ¿e w wielu szko³ach s¹
trudnoœci z nauczaniem etyki dla tych uczniów, którzy z
lekcji religii nie chc¹ sami lub z woli rodziców skorzystaæ. Jakich wobec tego chcemy mieæ wychowanków.
Czy¿by pozbawionych podstawowych zasad etycznych,
bez moralnoœci ?
Proszê siê zastanowiæ, Drogi Wyborco! Jak mo¿esz
z czystym sumieniem zag³osowaæ na tych kandydatów,
którzy stanowi¹ tzw. transfer. Jak¹ gwarancjê swych pogl¹dów daj¹ ci ludzie, którzy bez ¿enady zmieniaj¹ nie
tylko barwy partyjne, ale tak¿e swój stosunek do poprzednich wyborców. Mo¿na przypuœciæ, ¿e te osoby, gdy
nadarzy siê sprzyjaj¹ca okolicznoœæ, to zdradz¹ ka¿dego i ka¿d¹ opcjê. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e to co obecnie
doœæ licznie i bez spo³ecznego oraz medialnego potêpienia obserwujemy, jest przecie¿ ewidentn¹ korupcj¹ polityczn¹, bynajmniej przez CBA nie œcigan¹. Przypomnê,
¿e korupcja jest to przyjmowanie pieniêdzy lub lubianych dóbr przez osoby na ogó³ urzêdowe w zamian za
korzystn¹ decyzjê lub naruszenie prawa. Przecie¿ ci ludzie z transferu nie przechodz¹ tylko po to, by byæ zwyk³ym cz³onkiem innej partii. Najczêœciej proponuje siê
im wysokie stanowiska zwi¹zane tak¿e z wysokim wynagrodzeniem. Czy¿by tego wyborca nie zauwa¿y³ ?
Czy nie powinna nas oburzaæ ta walka o pierwsze
miejsca na listach kandydatów ? Czêsto bardziej sprawiedliwi i umiarkowani, mniej krzykliwi, znajduj¹ siê
na koñcowych numerach. Jednak¿e partie, w których ta
walka siê odbywa(³a) powinny budziæ odrazê i brak zaufania. Przywi¹zywanie wagi do zwyciêstwa swej osoby, a nie idei, powinno daæ wiele do myœlenia.
Jak mo¿na g³osowaæ na pos³a, który wyrywa swym
kolegom w sejmie odezwê biskupa przed wa¿nym g³osowaniem decyduj¹cym o ¿yciu dzieci nienarodzonych
? Sprawê dwuznacznoœci pos³ów PiS-u rzetelnie skomentowa³ ks. Profesor Czes³aw Bartnik w artykule z dn. 1617 czerwca br. w Naszym Dzienniku. Pos³owie PiS stawiali Arcybiskupowi Michalikowi absurdalne zarzuty,
argumentuj¹c, ¿e walka o ¿ycie dzieci nienarodzonych
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w sejmie to sprawa polityczna. Nikt nie chcia³ poj¹æ, ¿e
jest to walka o moralne ¿ycie spo³eczeñstwa, a jeœli moralnoœæ mia³aby byæ z Sejmu wykluczona, to biada takiemu narodowi, a partia tego siê domagaj¹ca nie powinna w ¿adnym razie znaleŸæ uznania spo³ecznego.
Ciekawe, ¿e spo³eczeñstwo (raczej mo¿e jego czêœæ),
które tak niechêtnie odnosi³o siê do matematyki (obowi¹zkowy egzamin z tego przedmiotu na maturze od lat
nie obowi¹zuje), nagle siê „zmatematyzowa³o” i wszyscy licz¹ i kalkuluj¹ procenty wyborcze. A nie w tym
rzecz, jak g³osz¹ zawodne kalkulacje i robione na zamówienie prognozy. Powinna obowi¹zywaæ ¿elazna zasada: g³osujê na partiê uczciw¹ i na ludzi, którzy budz¹
moralne zaufanie. Trzeba patrzeæ, czy kandydat jest wiarygodny, jakie jest jego ¿ycie osobiste i rodzinne, co
przedstawia w ¿yciu zawodowym (zawodowi politycy
bardzo czêsto nic zawodowo nie przedstawiaj¹). Ci, którzy ju¿ byli, a nie sprawdzili siê przez lawirowanie, b³êdne g³osowania, wrzaskliwe mowy, obmowy lub oszczerstwa, przypisywanie sobie zas³ug innych, w ogóle nie
powinni byæ brani przez nas pod uwagê.
Drogi Wyborco! Tak jak w ¿yciu powinna byæ stosowana twarda zasada: tak, tak – nie, nie (znane has³o O. Tadeusza Rydzyka), tak i przy oddaniu kartki
wyborczej równie¿ t¹ zasad¹ nale¿y siê kierowaæ. Z
mojej obserwacji ¿ycia politycznego w naszym kraju

wynika, ¿e najwiêkszym zaufaniem mo¿na obdarzyæ
u nas Ligê Polskich Rodzin (LPR), której ¿adnego
amoralnego posuniêcia nie wykazano. Rozwa¿ to, zastanów siê, zdecyduj !
Jeœli bêdziemy postêpowaæ w ¿yciu spo³ecznym i politycznym zgodnie z zasadami etyki chrzeœcijañskiej i
polskiej racji stanu, to spe³ni siê zapewne wizja naszego
wielkiego poety Cypriana Norwida wyra¿ona w wierszu pt. „Moja piosnka”, którego fragment przytaczam:
Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Têskno mi, Panie…
Do bez-têsknoty i do bez-myœlenia,
Do tych, co maj¹ tak za tak – nie za nie –
Bez œwiat³o-cienia…
Têskno mi, Panie…
q
P.S. W ostatnim artykule Ks. Prof. Czes³awa
S. Bartnika z dn. 29-30 wrzeœnia br. w Naszym Dzienniku pt. Wara Koœcio³owi od polityki ?, na stronie 12, kolumna 5 u do³u, jest wyraŸnie sformu³owany postulat:
nie wolno popieraæ partii niemoralnych, np. odrzucaj¹cych ochronê ¿ycia (podkr. moje).

MOJA OJCZYZNA (C. K. Norwid)
Kto mi powiada, ¿e moja ojczyzna:
Pola, zielonoœæ, okopy,
Chaty i kwiaty, i sio³a — niech wyzna,
¯e — to jej stopy.
Dziecka — nikt z ramion matki nic odbiera;
Pacholê — do kolan jej siêga;
Syn—piersi dorós³ i ramiê podpiera:
To — praw mych ksiêga.
Ojczyzna moja nie st¹d wstawa czo³em;
Ja cia³em zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu siê wzi¹³em:
Czynsz p³acê œwiatu.
Naród miê ¿aden nie zbawi³ ni stworzy³;
Wiecznoœæ pamiêtam przed wiekiem;

Nasz Wybór

Klucz Dawidowy usta mi otworzy³,
Rzym nazwa³ cz³ekiem.
Ojczyzny mojej stopy okrwawione
W³osami otrzeæ na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronê
S³oñca s³oñc blasku.
Dziadowie moi nie znali te¿ innej;
Ja nóg jej rêk¹ tyka³em;
Sanda³u rzemieñ nieraz na nich gminny
Uca³owa³em.
Niech¿e nie ucz¹ miê, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sio³a, okopy
I krew, i cia³o, i ta jego blizna
To œlad — lub — stopy.
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Apele – listy – polemiki – recenzje
Zbigniew Dmochowski
Wielebni Ojcowie!
Szanowne Panie i Panowie!
Nadchodzi szybko czas tegorocznych paŸdziernikowych
wyborów do Parlamentu R.P.
St¹d te¿ poza cynicznym zgie³kiem przedwyborczym
brak jest rzetelnych informacji o tym, co proponuj¹ poszczególne partie i komitety wyborcze dla Polski i Polaków oraz
Koœcio³a i katolików w Polsce. Z wywiadu , jaki udzieli³
metropolita warszawski abp Kazimierz NYCZ dla tygodnika katolickiego NIEDZIELA (Milenie Kindziuk i Piotrowi
Chmielniñskiemu) pt. "Nie powiem, na kogo g³osowaæ"
wynika, ¿e na pewno trzeba iœæ do wyborów, ale praktycznie mo¿na g³osowaæ na wszystkie partie i komitety wyborcze. Uzasadnieniem jest to, ¿e w ka¿dej partii i komitecie
wyborczym mo¿na znaleŸæ pewne elementy zbli¿one do
nauki spo³ecznej Koœcio³a, a poza tym mo¿na próbowaæ
nawracaæ ludzi dalekich od Koœcio³a katolickiego lub nawet ateistów.
Dlatego nie skorzystam z nijakich wskazówek abpa
NYCZA, natomiast bêdê chcia³ pokrótce przeprowadziæ
analizê przedwyborcz¹ w oparciu o pewne kryteria, które
ju¿ czêœciowo wykorzysta³em omawiaj¹c problematykê
anty- i filosemityzmu. Do tego potrzebne bêd¹ jeszcze informacje dotycz¹ce anty- i filopolonizmu oraz anty- i filogermanizmu. Informacje dotycz¹ce anty- i filoamerykanizmu oraz anty- i filorusycyzmu poœrednio bêd¹ zawarte
w wymienionych poprzednio anty- i filo.
Poniewa¿ przede wszystkim polskie partie z regu³y ukrywaj¹ swoje sk³onnoœci do anty- i filopolonizmu, które mo¿na
jedynie poœrednio wykryæ nie w deklaracjach i programach,
ale w okreœlonych dzia³aniach politycznych, spo³ecznych i
gospodarczych, trzeba dok³adnie przeœledziæ te dotychczasowe dzia³ania oraz wyci¹gn¹æ z nich merytoryczne wnioski.
I tak, wykorzystywanie polskich ¿o³nierzy do akcji
w Afganistanie i Iraku oraz rozszerzanie tych akcji trzeba
zaliczyæ jako efekt antypolonizmu Prawa i Sprawiedliwoœci, gdy¿ dzia³ania te stwarzaj¹ nie tylko zagro¿enie atakami na polskich ¿o³nierzy w Afganistanie i Iraku , ale takze
atakami odwetowymi bojówek islamskich na Polaków
w Polsce. Jeszcze wiêksze zagro¿enie niesie w sobie zgoda w³adz polskich na budowê amerykañskiej tarczy antyrakietowej w Polsce skierowanej przeciwko Rosji i Chinom. Twierdzenie o celach obrony przed atakami Korei Pó³nocnej i Iranu s¹ wierutnym k³amstwem i oszukiwaniem
narodu polskiego (a zatem maj¹ formê antypolonizmu). Jednoczeœnie to k³amstwo skierowane jest poœrednio przeciw
narodom USA, Rosji i Chin (w tym sensie ma to zwi¹zek
z antyamerykanizmem, antyrusycyzmem i antychinizmem).
Polityka dotychczasowa PiSu wobec problemów polskich sektorów strategicznych, a wiêc: "kultury, edukacji,
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nauki i innowacyjnoœci", "energetyki i górnictwa", "hutnictwa, budownictwa i przemys³u materia³ów budowlanych", "transportu i ekologii ", "s³u¿by zdrowia i opieki
spo³ecznej", "prognozowania i systemów informatycznych",
"bankowoœci i systemów finansowych", "rolnictwa, leœnictwa i gospodarki rolnoleœnej", "gospodarki morskiej i œródl¹dowej", "przemys³u elektromaszynowego", "stosunków
miêdzynarodowych i kontaktów zagranicznych" oraz "bezpieczeñstwa nrodowego", których nie chroni sie dostatecznie przed prywatyzowaniem, równie¿ w efekcie maj¹ znamiona antypolonizmu oraz filogermanizmu, gdy¿ os³abiaj¹
te sektory polskie i czyni¹ je bezbronnymi wobec konkurencji niemieckiej (œwiadomie nie operujê tu mechanizmami Unii Europejskiej, gdy¿ dzia³aj¹ one w interesie globalizmu germañskiego).
Uczestnicz¹c w tzw "operacji Wielgus" w³adze polskie
doprowadzi³y œwiadomie do utr¹cenia kandydatury abpa
Stanis³awa WIELGUSA na METROPOLITE WARSZAWSKIEGO doprowadzaj¹c, przy wykorzystaniu INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ, do bezprzyk³adnej ingerencji w kompetencje Koœcio³a Katolickiego oraz nieetyczne
i nieludzkie (wrêcz szatañskie) niszczenie na oczach ca³ej
Polski, Europy i ca³ego œwiata tego kandydata jako biskupa, kap³ana i Polaka.Dzia³ania te nie s³u¿y³y interesom Polaków katolików oraz Polski i mia³y znamiona antypolonizmu.
Wreszcie polityka awansowa i odznaczeniowa Lecha
Kaczyñskiego Prezydenta R.P. , sympatyzuj¹cego poœrednio rodzinnie i merytorycznie z PiSem , polegaj¹ca na
uwzglêdnieniu od niechcenia odchodz¹cych krêgów kombatanckich oraz intensywnie dotycz¹ca cz³onków Komitetu Obrony Robotników (KOR), wprowadzi³a elementy antypolonizmu zmieszanego z filosemityzmem. W polityce
w stosunku do w³adz Izraela i diaspory ¿ydowskiej w USA
i Polsce, w³adze polskie (PiSu) wykazywa³y siê wysok¹
form¹ filosemityzmu, który przybra³ znowu poœrednio znamiona antypolonizmu. Natomiast uwieñczeniem tych dzia³añ antypolonizmu i jednoczeœnie filogermanizmu by³y utajnione przed spo³eczeñstwem polskim zabiegi Prezydenta
RP, Premiera RP i Ministra Spraw Zagranicznych RP
w sprawie przyszloœci Unii Europejskiej oraz w szczególnoœci na zgodê w³adz polskich na manipulacjê wokó³ Konstytucji dla Europy, Traktatu stanowi¹cego Konstytucjê Unii
Europejskiej i tzw. Traktatu Reformuj¹cego UE, które w
sumie charakteryzuj¹ siê nadal zwalczaniem Karty Praw
Rodziny Stolicy Apostolskiej i normalnych rodzin oraz
eksponowanie przychylnoœci dla krêgów lesbijskich, homoseksualnych i euroregionalnych..
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To pozorna pierwiastkowa samodzielnoœæ w³adz polskich, a w rzeczywistoœci uleg³oœæ planom globalistycznym
Pani Angeli MERKEL, KANCLERZA RFN jest wyrazem
jaskrawego antypolonizmu i filogermanizmu, które s¹
skrzêtnie ukrywane pod has³ami sukcesu Polski w negocjacjach brukselskich i jakoby coraz silniejszej pozycji
Polski i jej w³adz, ale nie narodu polskiego ( którego chce
siê pozbawiæ praw referendalnych).
I na koniec trzeba dotkn¹æ problematyki walki z korupcj¹
, która sta³a siê szyldem wiod¹cym PiSu, ale jednoczeœnie
mo¿na to poczytaæ jako uk³on w stronê pañstwa quasipolicyjnego (znacz¹ca rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego). Mo¿na jednak ten system kojarzyæ nie tylko z "SEKSAFERA Samoobrony R.P.", " operacj¹ korupcyjn¹ wicepremiera LEPPERA" oraz "aferaln¹ spraw¹ S£U¯BY
ZDROWIA" (skorumpowani lekarze w KAJDANKACH),
ale tak¿e obudziæ "DEMONY PRZESZ£OŒCI DZIERZYÑSKIEGO, JAGODY i BERII".
I tu znowu trzeba powiedzieæ, ¿e nie daje to efektu FILOPOLONIZMU PiSu, ale raczej znowu ANTYPOLONIZMU PiSu.
W tym sensie zapewnienia PiSu na bilbordach wybor-

czych brzmi¹ NIEWIARYGODNIE, jak gracza, który nie
ma karty i BLEFUJE.
Natomiast PiS , jak zapewnia³ Jaros³aw KACZYNSKI
na spotkaniu w FUNDACJI BATOREGO w 2005r. ma podstawowe zadanie ograniczenia, wyciêcia i mo¿liwie zniszczenia wszelkich PRZYSTAWEK , które utrudnia³y dot¹d
tworzenie DWÓCH DU¯YCH PARTII na polskiej scenie
politycznej PiSu i PLATFORMY OBYWATELSKIEJ (na
wzór partii republikañskiej i demokratycznej w USA, które zmieniaj¹ swe przywództwa, ale i tak steruj¹ nimi mechanizmy DIASPORY).
Ale efekt tych dzia³añ nie wzmacnia krêgów FILOPOLONIZMU w Polsce, ale raczej krêgi FILOSEMITYZMU
i FILOGERMANIZMU.
Wielka szkoda , ¿e w tych dzia³aniach mechanizmy
MEDIALNE i POLITYCZNE RADIA MARYJA, TELEWIZJI TRWAM i NASZEGO DZIENNIKA, nimo
z³ych doœwiadczeñ z lat 2005-2007, zamiast podtrzymania
s³abej struktury FILOPOLONIZMU i FILOKATOLICYZMU, przesz³y na stronê BLICHTRU WIRTUALNYCH
FUNDUSZY UNIJNYCH, realizuj¹cych REALNE CELE
FILOGERMANIZMU.
Z powa¿niem
Zbigniew Dmochowski ,
dr hab. in¿. em. prof. P.B. - WILNIANIN

II
Eminencje, Ekscelencje, Wielebni Ojcowie!
Szanowne Panie i Panowie!
Gdy 27 maja 2007r. analizuj¹c kompleksowo problematykê antysemityzmu i filosemityzmu w Radio MARYJA, Telewizji TRWAM i NASZYM DZIENNIKU doszed³em do jednoznacznego wniosku, ¿e wzajemne przenikanie tych przeciwstawnych okreœleñ w dzia³alnoœci medialnej i politycznej tych katolickich mediów s³u¿y interesom
lobby przemys³u holocaustu i diaspory œwiatowej, uzna³em , ¿e konieczne jest przekazanie tego mojego szokuj¹cego wniosku do œwiatowej sieci internetowej.
Mia³o to poœredni zwi¹zek z dziwn¹ reakcja tych mediów, w tym g³ównego specjalisty od problematyki "dobrych i z³ych ¯ydów" prof. Roberta Nowaka oraz ojców
prowadz¹cych programy w Radio MARYJA i Telewizji
TRWAM oraz redaktorów NASZEGO DZIENNIKA na
przebieg i wnioski z IV Swiatowego Kongresu Rodzin, który
odby³ siê w Warszawie w dniach 11 - 13 maja 2007r. (mój
artyku³ "Szamba wokó³ rodzin" w œwiatowej sieci internetowej).
Nie zdawa³em sobie wówczas w pe³ni sprawy, ¿e moje
wnioski, które zosta³y odebrane jako atak na Ojca Dyrektora Tadeusza RYDZYKA, s³uchaczy Radia MARYJA, telewidzów Telewizji TRWAM i czytelników NASZEGO
DZIENNIKA, a tak¿e cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia RODZINA POLSKA (którego by³em wieloletnim
cz³onkiem zwyczajnym) mog¹ byæ tak¿e wykorzystane
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skutecznie na dzieñ dzisiejszy i na przysz³óœæ jako argumenty broni¹ce tych mediów przed atakami potê¿nych instytucji zwi¹zanych z przemys³em holocaustu i œwiatowej
diaspory. Nielogicznymi staj¹ siê ataki tych instytucji na
media, które szczególnie w ostatnim okresie nabra³y cech
filosemickich, chocia¿ wymieszanych z cechami pseudoantysemickimi.
Za kompromituj¹ce mo¿na uznaæ w szczególnoœci apele tych doœwiadczonych instytucji do Jego Swi¹tobliwoœci
Papie¿a Benedykta XVI i Episkopatu Polski o odwo³anie
Ojca Dyrektora Tadeusza RYDZYKA, który potrafi³ w wielkim natê¿eniu przesyciæ programy Radia MARYJA, Telewizji TRWAM i NASZEGO DZIENNIKA propagand¹
i promocj¹ tematu "dobrych i z³ych ¯ydów".
Nie wa¿ne s¹ jednak efekty "rozmów niedokoñczonych"
w Radio MARYJA i Telewizji TRWAM, ale "dzia³ania niedokoñczone" Radia MARYJA, Telewizji TRWAM i NASZEGO DZIENNIKA..
Podam tylko kilka znanych i nieznanych faktów:
1) W okresie przedakcesyjnym Radio MARYJA rozwinê³o ogólnopolskie informacje o zagro¿eniach zwi¹zanych
z wejœciem Polski do Unii Europejskiej wykorzystuj¹c do
tego nie tylko ustalonych prelegentów, ale ca³y system prelekcji w ramach Instytutu Edukacji Narodowej (kierowanej przez mgr. Arkadiusza Robaczewskiego , prezesa Fundacji Servire Veritati).

Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie

V

2) W okresie przedreferendalnym (2003r.) zamiast nasilenia dzia³alnoœci Instytutu nagle ograniczono jego dzia³alnoœæ zaprzestaj¹c przekazywania informacji o prelekcjach
zarówno w Radio MARYJA , jak i NASZYM DZIENNIKU. Nie skorzystano tak¿e z propozycji rozmów niedokoñczonych w Radio MARYJA Prezesa Swiatowej Federacji
Polskich Kombatantów p³k. HEDY-SZAREGO oraz moim
( jako jego doradcy).
3) W okresie przygotowania do wyborów przedstawicieli Polski do Parlamentu Europejskiego (2004r.) Radio
MARYJA , Telewizja TRWAM i NASZ DZIENNIK przedstawia³y niejednoznacznie problematykê uczestniczenia
czynnego i biernego w tych wyborach podchodz¹c bardzo
krytycznie do apelu o bojkot tych wyborów zapropowanego przez pewne krêgi patriotyczne, a w szczególnoœci p³k.
Hedê-Szarego jako Prezesa Œwiatowej Federacji Polskich
Kombatantów. P³k. Heda-Szary apelowa³ o bojkot ostrzegaj¹c cz³onków Federacji przed udzia³em w tych wyborach, co okreœla³ jako zdradê Polski i Jezusa Chrystusa.
Przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin (LPR) podeszli
jeszcze bardziej dziwnie uznaj¹c bojkot tych wyborów za
zdradê polskiej racji stanu.
4) W okresie dyskusji Polaków i katolików nad treœci¹
Konstytucji dla Europy (2005r.) Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ DZIENNIK uparcie trzyma³o siê
oceny jej z punktu widzenia braku w preambule "invocatio
Dei" i "korzeni chrzeœcijañskich" bez siêgniêcia do wnêtrza Konstytucji , która zawiera³a i zawiera "wersety szatañskie" w postaci zwalczania Karty Praw Rodziny Stolicy
Apostolskiej i normalnych rodzin oraz suwerennych narodów, a tak¿e promowania lesbijek, homoseksualistów i euroregionów.
Kuriozalna by³a tak¿e pe³na blokada mojego referatu pt
" Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, a problemy
rodziny w Konstytucji dla Europy", wyg³oszonego na Konferencji pt "Konstytucja Europejska, zagro¿enia czy szansa dla olski" w Uniwersytecie im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie 25 kwietnia 2005r. (materia³ nie
ukaza³ siê nie tylko w NASZYM DZIENNIKU, ale zabrak³o informacji o mnie jako prelegencie i tytu³u referatu,
gdy inni prelegenci zostali wymienieni i streszczono treœæ
ich referatów).
5) W ramach przygotowañ do wyborów parlamentarnych w 2005r. Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ
DZIENNIK skutecznie zak³óca³y wejœcie do Sejmu i Senatu RP takich partii , jak Ruch Patriotyczny, Dom Ojczysty, Ruch Obrony Bezrobotnych i innych oraz os³abia³y
pozycjê takich partii, jak Liga Polskich Rodzin i Samoobrona RP tworz¹c œwiadomie warunki do sukcesu partii Prawo i Sprawiedliwoœæ, mimo, ¿e opinie o ludziach w³adzy,
którzy weszli z krêgów Porozumienia Centrum, Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-Narodowego, Akcji Wyborczej Solidarnoœæ i innych nie tylko nie by³y w pe³ni pozytywne,
ale budzi³y wiele zastrze¿eñ.
6) Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ DZIENNIK po wyborach parlamentarnych i prezydenckich (2005r.)
sta³ siê tub¹ medialn¹ pocz¹tkowo PiS, a nastêpnie koalicji
PiS, Samoobrona RP i LPR, przy czym zdecydowanie
eksponowano pozycjê PiSu i pomniejszano rolê pozosta³ych koalicjantów.
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7) Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ
DZIENNIK w ramach kontaktów medialnych z Prezydentem RP i Parlamentem RP bardzo delikatnie podchodzili
do krytyki w³adzy , w szczególnoœci w nastêpuj¹cych aspektach:
a) wykorzystania polskich ¿o³nierzy do akcji w Afganistanie i Iraku.
b) budowy amerykañskiej tarczy antyrakietowej w Polsce.
c) przysz³oœci wszystkich 12 polskich sektorów strategicznych , a wiêc :
"kultury, edukacji, nauki i innowacyjnoœci",
"energetyki i górnictwa",
"hutnictwa, budownictwa i przemys³u materia³ów budowlanych",
"transportu i ekologii",
"s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej",
"prognozowania i systemów informatycznych",
'bankowoœci i systemów finansowych",
"rolnictwa, leœnictwa i gospodarki rolno-leœnej",
"gospodarki morskiej i œródl¹dowej",
"przemys³u elektromaszynowego",
"stosunków miêdzynarodowych i kontaktów zagranicznych",
"bezpieczeñstwa narodowego".
8) Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ
DZIENNIK z wyraŸnym opóŸnieniem rozpoczê³y obronê
Abpa Stanis³awa WIELGUSA nag³aœniaj¹c zreszt¹ nie
w pe³ni wszystkie akcje cz¹stkowe pochodz¹ce zarówno
z kraju ( Instytut Pamiêci Narodowej, Dominikanie, Jezuici, Prezydent RP, Premier RP, Parlament RP, Gazeta Polska, Dziennik, Nasza Polska, ¯ycie Warszawy, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wprost, Polityka, Fakt, Newsweek, Tygodnik Powszechny, i inne, TVN, TVP, KAI, Terlikowski, polskie s³u¿by specjalne, pewne krêgi biskupów
i ksiê¿y), jak i z zagranicy (Nuncjatury, media zagraniczne, KNA, zagraniczne s³u¿by specjalne).
Szczególnie w ostatnim okresie NASZ DZIENNIK (redaktor Sebastian Karczewski) odgrzewa sprawê udzia³u IPN
i poszczególnych jego pracowników w operacji "Abp
WIELGUS"
Moja opinia na ten temat dotyczy³a daty 24 stycznia
2007r. i sprowadza³a siê do podwa¿enia wyboru Prof. Janusza KURTYKI cz³owiekiem roku przez GAZETÊ
POLSK¥ oraz niewiarygodnoœci dzia³añ IPN nie tylko
w sprawie lustracji, ale przede wszystkim w sprawie tematyki ludobójstwa na kresach wschodnich, w tym ludobójczych wysiedleñ przez w³adze sowieckie w okresie II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu.
9) Radio MARYJA, Telewizja TRWAM i NASZ
DZIENNIK unikaj¹ podjêcia tematyki przekszta³cania aktualnie Polski jako pañstwa prawa i sprawiedliwoœci w pañstwo quasipolicyjne (aferalna sprawa s³u¿by zdrowia, akcja Centalnego Biura Antykorupcyjnego pt " operacja LEPPER", akcja "Seksafera" wobec cz³onków Samoobrony RP
itp).
Szczêœæ Bo¿e
Z powa¿aniem
Zbigniew Dmochowski nr 2/2007
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III
ZA£O¯ENIA DO NOWEJ KONSTYTUCJI UE
(przyjaznej normalnym rodzinom i suwerennym narodom)

1) Nawi¹zanie w preambule Konstytucji UE do imienia
Pana Boga Wszechmog¹cego i swoich korzeni chrzeœcijañskich.
2) Wpisanie Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej
jako podstawy powstawania, godnego bytowania i rozwoju normalnych rodzin (z³o¿onych z kobiety – matki, mê¿czyzny – ojca i dzieci) we wszystkich pañstwach UE.
3) Tworzenie podstaw do powstawania , godnego bytowania i rozwoju warstwy ch³opskiej i gospodarstw ch³opskich dostarczaj¹cych na rynek zdrow¹ ¿ywnoœæ.
4) Tworzenie warunków do rozwoju kultur narodowych
i autentycznego poprawiania stanu naturalnego œrodowiska narodów, szczególnie dotycz¹ce przemys³u, energetyki i transportu.
5) Kompleksowe zwalczanie bezrobocia, biedy i bezdomnoœci we wszystkich krajach UE.
6) Zapewnienie praw narodów wewn¹trz UE poprzez

ugruntowanie edukacji i wychowania narodowego w oparciu o odpowiedni¹ wspó³pracê rodziców i nauczycieli.
7) Blokowanie wszelkich dzia³añ wewn¹trz UE prowadz¹cych do dyskryminowania jakichkolwiek pañstw narodowych .
8) Zapewnienie cz³onkom i kandydatom UE suwerennoœci w podejmowaniu decyzji odnoœnie narodowych polityk: kulturalnej, edukacyjnej, naukowej, innowacyjnej,
ekonomicznej, ekologicznej, ¿ywnoœciowej, przemys³owej
, morskiej, energetycznej, budowlanej, transportowej, prognozowania, w ochronie zdrowia i opieki spo³ecznej, finansowej, zagranicznej i bezpieczeñstwa.
9) Niezw³oczne zahamowanie marszu UE ku technokratycznemu faszyzmowi wracaj¹c do podstaw demokratycznych poprzez odpowiednie ograniczenie swobody przep³ywu kapita³ów i towarów, zagra¿aj¹cych bytowi normalnych rodzin w ramach pañstw cz³onkowskich UE.

IV
ARGUMENTY PRZECIW WPROWADZENIU EURO JAKO WSPOLNEJ
WALUTY DLA WIEKSZOSCI PANSTW UNII EUROPEJSKIEJ
Wprowadzenie EURO:
1) to „napaœæ na demokracjê”.
2) to nak³anianie krajów cz³onkowskich do zniesienia
w nich narodowych walut.
3) to hurtowy rabunek konsumentów w zwi¹zku z olbrzymimi kosztami jego wprowadzenia.
4) Dania, Szwecja i Anglia uzna³y solidarnie, jako szkodz¹ce ich krajom.
5) ma charakter polityczny, a nie ekonomiczny.
6) to „próba skierowania Unii Europejskiej w stronê ekonomicznego superpañstwa”.
7) jest „porzuceniem ekonomicznego bezpieczeñstwa przy
narodowej stopie procentowej na rzecz systemu stopy
gie³dowej”.

8) to „sztywnoœæ stóp procentowych przy jednej wartoœci
podstawy”.
9) to „danie Brukseli w³adzy nak³adania podatków”.
10) to zgoda na to, aby korzyœci ekonomiczne z jego wprowadzenia by³y znacznie mniejsze ni¿ straty.
11) to zmniejszenie wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej jako ca³oœci.
12) to zgoda na wiêksze zagro¿enie konfliktami w Europie.
13) to zgoda na odejœcie od wp³ywu na proces jego wprowadzania.
14) nie ograniczy spekulacji walut¹.
15) nie jest skierowane przeciw globalizacji.
16) bêdzie stanowi³o obci¹¿enie.
Literatura:
Wypowiedzi Spearinga (Anglia), Lindquista (Szwecja) i prof.
Dahlerupa (Dania) podczas obrad TEAMu ( The European AntiMaastricht Alliance) w Pradze w 2002 roku.
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PYTANIA PRZEDWYBORCZE
1. Czy jest Pani (Pan) za przyjêciem w referendum ateistycznej Konstytucji dla Europy?
2. Czy posiada Pani (Pan) sumienie osobiste, rodzinne,
narodowe, zawodowe i obywatelsko-polityczne?
3. Czy jest Pani (Pan) za likwidowaniem ma³ych gospodarstw rolnych na polskiej wsi?
4. Czy jest Pani (Pan) za ograniczeniem w Polsce energetyki wêglowej i przyœpieszeniem rozwoju energetyki gazowej i nuklearnej?
5. Czy jest Pani (Pan) za rozwojem alternatywnych Ÿróde³
energii, w szczególnoœci geotermicznej?
6. Czy jest Pani (Pan) za rozwojem tak zwanej „ zekonomizowanej i odhumanizowanej” s³u¿by zdrowia w Polsce?
7. Czy jest Pani (Pan) za wiod¹c¹ rol¹ biurokracji pañstwowej i samorz¹dowej w Polsce?
8. Czy jest Pani (Pan) za powoln¹ eliminacj¹ jêzyka polskiego, polskiej rodziny i narodowej to¿samoœci polskiej?
10. Czy jest Pani (Pan) zwolennikiem lichwy miêdzynarodowej, pañstwowej, samorz¹dowej lub personalnej?
11. Czy jest Pani (Pan) za zlikwidowaniem bezrobocia w
Polsce i popraw¹ warunków ¿ycia polskich rodzin?
12. Czy jest Pani (Pan) za zmodyfikowaniem Konstytucji
RP w kierunku jej zgodnoœci z Kart¹ Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej?
13. Czy jest Pani (Pan) za umo¿liwieniem reemigracji Polaków mieszkaj¹cych za granic¹ do Ojczyzny - Polski?
14. Czy jest Pani (Pan) za wyst¹pieniem do Rosji i Izraela o
rekompensatê finansow¹ dla rodzin polskich - ofiar re¿imu stalinowskiego (d³ug ten wynosi oko³o 200 miliardów USD)?
15. Czy jest Pani (Pan) za wyst¹pieniem do Niemiec o rekompensatê finansow¹ dla rodzin polskich - ofiar re¿imu hitlerowskiego (d³ug ten wynosi oko³o 300 miliardów USD)?
16. Czy jest Pani (Pan) za zaostrzeniem walki z korupcj¹ w
Polsce?
17. Czy jest Pani (Pan) za rozbudow¹ systemów ochroniarskich w Polsce?
18. Czy jest Pani (Pan) za wspieraniem globalizmu ekonomicznego na œwiecie?
20. Czy nie boi siê Pani (Pan) kryzysu œwiatowego systemu
finansowego?
21. Czy widzi Pani (Pan) ró¿nicê miêdzy dobrem wspólnym Polaków i dobrem wspólnym innych Europejczyków zamieszkuj¹cych pañstwa Unii Europejskiej?

22. Czy priorytetem dla Pani (Pana) jest kapita³ finansowy
czy ludzki?
23. Czy uznaje Pani (Pan) aktualny porz¹dek spo³ecznogospodarczy œwiata za w³aœciwy?
24. Czy jest Pani (Pan) za uczestniczeniem Polski w walce
z g³odem na œwiecie?
25. Czy jest Pani (Pan) za rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce?
26. Czy jest Pani (Pan) za wspieraniem przez pañstwo innowacyjnoœci narodowej Polaków?
27. Czy jest Pani (Pan) za rozwojem polskiej kultury, edukacji i nauki?
28. Czy jest Pani (Pan) za stosowaniem metod dezinformacji w polskich systemach edukacyjnych?
29. Czy odpowiada Pani (Panu) rola Polski jako uczestnika
systemu NATO czy innych systemów dominacji gospodarczo-militarnej?
30. Czy jest Pani (Pan) za Europ¹ Ojczyzn, czy Europ¹
Regionów?
31. Czy jest Pani (Pan) za wyzbywaniem siê przez pañstwo
polskie odpowiedzialnoœci za sytuacjê rodzin polskich?
32. Czy jest Pani (Pan) za budow¹ w Polsce spo³ecznego
systemu oligarchicznego?
33. Czy ma Pani (Pan) szacunek dla ludzi w wieku postprodukcyjnym?
34. Czy jest Pani (Pan ) za zmian¹ art. 96 Konstytucji RP w
kierunku wyborów do Sejmu RP zamiast proporcjonalnych - wiêkszoœciowych ( jednomandatowych okrêgów
wyborczych)?
35. Czy jest Pani (Pan) za stosowaniem metod quasipornograficznych w reklamie w Polsce?
36. Czy jest Pani (Pan) entuzjast¹ homoseksualistów i lesbijek?
37. Czy jest Pani (Pan) za badaniami nad klonowaniem ludzi, aborcj¹ i eutanazj¹?
38. Czy prawo powinno chroniæ parlamentarzystów, sêdziów, cz³onków Trybuna³u Stanu, Sêdziów Trybuna³u
Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, zatrzymanych na gor¹cym uczynku przestêpstwa (Konstytucja RP- art. 105 p.5, art. 181, art. 196, art. 200 i art.
211)?
40. Czy chce Pani (Pan) by parlamentarzyst¹ RP by³ cz³owiek prawy?
(Dop. red. – z listy pytañ 3 pytania wy³¹czono, a ostatnie zmodyfikowano dla potrzeb aktuyalnej sytuacji przedwyborczej)
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