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Nie miał em jeszcze okazji odreagować publicystycznie na tych ł amach po referendum. Niech mi zatem wybaczą ci, którzy po
przegranej mają już kompletnie doś ćtego
tematu. Tak naprawdę sprawa akcesji Polski do Unii Europejskiej został a już dawno
przesądzona, jakieś 14 lat temu, Pamiętajmyn też , ż e Parlament bez naszego udział u
zrobił by to, co miał o zrobić referendum, Referendum zatem nie miał o większego sensu.
Ghodził o raczej o formę, w jakiej przegramy, o policzenie się wzajemne
tych co na TAK i tych co na NlE, a szczególnie sprawdzenie, ile osób
pójdzie jednak gł osować . Dodam, ż e w wygraną przeciwników Unii nigdy nie wierzył em; dziś wygrywa się wybory, posł ugując się mediami,
a tych - wolnych, niezależ nych _ mediów naród nie ma prawie wcaIe.
Kiedy Hitlęr zajął Alstrię,
uprawomocnić

postanowił

swoj e zrvycięstwo, zarządzaj ąc

10.04.1938 roku, jednocze-
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ś niewNiemczech iAustrii,
refęrendum. MateriaĘ propagandowe wypeł niĘ aż siędem pociągów towarowych.
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gł osowania

byĘ ocrywiś ciedwię rubryki
- TAK i NIE. Dygnitarze

nazistowscy rozjechali się po
kraju, v,rygł aszając przemó,
wienia i organizując wiece.
We Wrocł awiu, by wypeł nić
Halę Ludow ą zap ow iedziar'o,
ż enię będzie transmisji radio-

wej. Hala pękał a w szwach,
a radio i tak nadawał o transmisję. W dzień referendum
w wiedeńskie niebo pofrunę-

ł o aż 20 tysięcy goł ębi pocztowych. Wyniki byĘ oszał amia-

jące. Za Hitlęręm w Austrii
gł osował o 99,75 proc. |udzi,
w Niemczech 99,08 proc.
,,Niemcy - stwierdził Goebbels - zdoł aĘ zjednoczyć
caĘ naród za pomocą kartki

wyborczej". Iwten sposób

dokonał się historyczny anschluss, którym to sł owem
nieprzypadkowo częś ćprawicowych publicystów ze Stanisł awem Michalkiewiczęm na
czele, nazlwa to wszystko, co
dzieje się dzisiaj nad Wisł ą.
Za Gierka mieliś my też
niezł ą frekwencję wyborczą.
Dowodzi to, ż e kto ma media
i wł adzę, ten bięr ze wszystko.

-Akto zwas
chce pracować w Polsce?

podniosĘ ręce.

-Znowu las rąk

podniesio-

nych do góry.
Mój prywatny plebiscyt nie

był dla mnie zaskoczęniem.
Chodził o mi gł ównie o to,
by mł odzięż sama poznał a

propagandowę pro unijne zakł amanie. P rzęcież najczęś ciej
mówiono, ż ę unia to moż liNa tydzień przed referen- woś ćnauki i pracy na Zachodzie. Tymczasem mój plebiscyt
dum wraz z grlpą publicystów
pro i anty unijnych goś cił em udowodnił , ż e w renomowanej
lmł odzież yzLicęum im. T. szkole warszawskiej, do której
Reytana w Warszawie. Swoje rodzice poslają z dumą swoje
wystąpienie poprzedził em dzieci, ł oż ącniemał o na eduserią pytań adresowanych kację, tak naprawdę nikt się
do sali. -Kto czyta Ę godnik nie wybiera na dalsząnaukę do
Nasza Polska? - Cisza. - Kto krajów 15-ki. Ajuż pracować
nikt tam nie chce. - Dla kogo
sĘ szał nazwisko Carl Bedder-

mann? - Cisza. - Kto zna na
nazwisko Danuta Htibner?
- Las rąk podniesionych do
góry,- Kto sĘ szał o NAFTA?
- Tu podniosł o się parę rąk,
- A kto rozszyfrlje tę nazwę?
- Dwie osoby. - A kto z was
wybiera się na studia za gra,
nicę? - Dwie osoby nieś miał o
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zatem ta nauka i praca wychwalana przez piew ców Unii ?

-zapytŃem, dla mł odzieĄ

zWęgorzewa czy Swidnika?
Kogo więc będzie stać na wyjazd i utrzymanie się poza krajem, jezeli Wy, dzieci rodzin
dobrze sytuowanych nie macię
takich planów? Mam nadzieję,

U PRoGU
ż ę zębrana tam mł odzięż
coś niecoś zrozumiał a i nie

pozwoli w przyszł oś citak
sobą manipulować , Jedyną
pracą, jaką będzie moż na

na Zachodzie
wiele najbliż szych lat, będzie praca

wykonywać
i to przez

dla posł ugaczy, opiekunek
i

pomocy

kuchennych.

Inic wtym dziwnego. Już
dawno komisarz do spraw
tozszęrzęnia Unii na jednym ze spotkań w Polsce
stwierdził , ż e 1 Euro w BiaĘ mstoku ma inną wartoś ć ,

niż 1Euro

Ten socj alis

ty

czny moloch,
reform
będzie

bez zasadniczych
gospodarczych,

ź ródŁęm ciągĘ ch konflik-

iv RP

wiązań Unlj aż roi się od
dyrektyw. które zmierzają
do odebrania państwom
mozliwoś ci kreowania wł a-

snej polityki podatkowej.

dziś starsi ludzje odbierają

swoje renty i emerytury,
ale następne pokolenia
nie będą miaĘ takiej gwa-

W Polsce ostatnia rządowa
propozycja obniż ki podat-

Ę

ku CIT z27 proc. do 19
proc. jest krokiem w do-

rancji.

brym kierunku, tymczasem

wodniczący

Ę dzieńtemuw Berlinie

w gronie niemieckich przemysł owców pytał em o warunki gospodarowan ia.

Coraz gorsze - usł yszał em.

w

Rosji podatek

liniowy

poprawia wskaź niki go-

spodarowania. Jak widać
u nas i w Unii nie jest do
zaakceptowania...

wStaubingu

By zamknąć ten temat,
pTzypomnę jeszcze, w jaką
paranoję propagandową
wpadli zwolennicy integracji.Z jednej strony zachwalali moż liwo ś ćpr acy na Zachodzie, w przypadku gł osowania na TAK, a z dtugiej straszyli przeciwników
Unii wizją masowych wyjazdów Polaków z powodu

braku pracy w kraju. Thk
czy siak Polaków ma nie
być w Polsce i to za sprawą

szuka się

pozytywów,

oznacza to chęć Ę ciaiaktywnoś ci. Taką też naleĘ
przryjąć postawę po wejś ciuPolski do UE. Sądzę,
ż ę zdanięm Ojca Świętego
mamy być w Unii nie tylko
obecni, ale aktywni, jak on
sam. udowadnia nam to
codzięnnię swoją papieską posfugą. I ieś libędzie

Bezboż ny charakter tej
insĘ tucji zapr ezentow ano

tów społ ecznych. Jęszczę

w Bawarii.

Unii Europejskiej.
No, ale stał o się. Thk
też chciaŁ Ojciec Swięty.
Kiedy w trudnej sytuacji

skrzypce. Kosztem państw
i sł abszych.

mniejszych

§
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Francji Walery Giscard

d'Estaing, zarazem ptzeprezydium

konwentu europejskiego.

opracowującego

Dziękuję ł m, którzy
unii Europejskiej - NIE. Pocieszające jest to, ż e ponad
4 miliony ludzi nie dał o
się otumanić unijną proodważ nie mówili

nową

konstytucję, ma z pewnoś ciąwięcej sympatii do
wolnom u larzy oś wiece niowych, na częlę z Wolterem,
niz do ś więtychKoś cioł a
katolickiego. Wolnoś ć ,
równoś ć , braterstwo znaczy
dla niego więcej niż Dziesięć Boskich Przykazań.
Projekt nowej konstytucji
europejskiej jest zgodny
zĘ mi deklaracjami konwęntu Wielkiego Wschodu
Francji, które jak choć by
ta z 1913 stwierdzaĘ : ,,Nie
mozemy przryjąć Boga jako
celu naszego. Wybraliś my
ideał niezależ ny od Boga,
to jest ludzkoś ć ", ZabraMo
w preambule miejsca na
chrześ cijaństwo, amiał o
się znaleź ć odnięsienie
do Oś wiecenia. Tego nie
przewidział nawet szef
waĘ kańskiej dyplomacji. ,,Fakt, ż e oś wiecenie

bierze górę nad

ę

Setki tysięcy firm, gł ównre
maĘ ch i ś rednichzbankrutował o w ubiegĘ m roku.
Najwyż sze podatki w Europie, nie tylko nie pomvalają
inwestować , ale odtw arzać
trzeba, będziemy musięli produkcji. I dzieje się to
Wkazać i upór i opór. My w kraju, który zachował
wiemy najlepiej, ze konse- wł asny, w duĄm stopniu
kwentna postawa w uporzę
narodowy i najsilniejszy na
czy oporzę, nawet jeż eli kontynencie system bankobędzte trwał a wiele Lat, wy. Widząc to, inne kraie
musi przynieś ć rezultaty. Unii zmieniają podatki
Komunizm pasował Pola- na mniej uciąż liwe, np.
kom jak krowie siodł o. PoIrlandia, Reakcją Brukseli
jest próba uregulowania
noć mówił tak o nas stalin.
System upadł dzięki temu,
systemu podatkowego
ż ę siodł o nie pasował o, centralnie, poprzęz unijne
wręcz uwierał o. To samo insĘ tucje. Wprojektach
będzie z Unią Europejską.
nowych legislacyjnych roz-

poprzez projekt preambunowej konstytucji europejskiej. Był prezydent

chrze-

ś cijaństwem, znaczy. ż e
ideologia zapanował a nad
h istorią" - powiedzia}.

Mamy więc potwierdzenie, ż e tak jak u podstaw
tworzenia wielkich organizacji międzynaro dowych
- Ligi Narodów czy ONZ,
pagandą. Swiadomie gł o- takż e w twotzącej się nosując na NIE, dał o znak, wej europejskiej instytucji
ż e będzie w przyszł oś ci o nazwie - Unia Eurowspierał o te partie i in- pejska, wolnomularstwo
stytucje, które nie wiszą ma swój znaczący udziŃ.
u brukselskiej klamki.
I z tego chociaż by powodu
Tuż po naszym gł oso- my Polacy powinniś mytam
waniu UE pokazał a prawbyć obecni. Moż e i o tym
dziwe obliczę. To o czym takze myś lałJan Paweł II,
pisaliś myna tych ł amach, zachęcając nas do wejś cia
przed czym przestrzegali- do struktur europejskich?
ś my,staje się faktem. Dwa
Być w UE i dawać tam napaństwa, Niemcy i Francja.
sze ś wiadectwo.
chcą grać w UE pierwsze
Wojciech Reszczyński
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