
NIE POZWÓLMY, 
BY HISTORIA SIÊ
POWTÓRZY£A!

Ludnoœæ Polski i ca³ej Europy staje przed
podjêciem wa¿nej decyzji: uczestnictwa w
budowaniu Europy tworzonej „przez ludzi
dla ludzi”, lub poddania siê interesom wiel-
kich korporacji chemiczno-farmaceuty-
cznych, które ju¿ 70 lat temu próbowa³y
opanowaæ Europê „od Lizbony po Sofiê”.

CIEMNA STRONA HISTORII
KONCERNU CHEMICZNEGO

Druga wojna œwiatowa zosta³a zaplanowana i
by³a finansowana przez najwiêkszy na œwiecie w
tamtych czasach koncern chemiczno-farmaceu-
tyczny – niemiecki IG Farben (zrzeszaj¹cy m.in.
przedsiêbiorstwa Bayer, BASF oraz Hoechst).
Celem tego koncernu by³o opanowanie Europy
i utworzenie jednego wielkiego, siêgaj¹cego „od
Lizbony po Sofiê”, rynku zbytu na jego produk-
ty chemiczne, farmaceutyczne i petro-
chemiczne. Jedyn¹ drog¹ do osi¹gniêcia zamier-
zonego celu by³o u¿ycie si³y militarnej.

D¹¿¹c do poszerzenia swoich wp³ywów i
rynków zbytu w Europie, a w przysz³oœci na
ca³ym œwiecie, IG Farben zacz¹³ finansowaæ
dzia³alnoœæ nazistów staj¹c siê ich politycznymi
poplecznikiem i wsparciem dla planów mili-
tarnych. W zamian koncern otrzyma³ pozwole-

nie na przyw³aszczanie infrastruktury oraz si³y
roboczej z terenów podbitych pañstw np. Polski.

Fabryka IG Auschwitz, najwiêkszy w czasie
wojny zak³ad chemiczny w Europie, zosta³
wybudowany za ogromn¹ kwotê miliarda
marek niemieckich. Czêœæ tego projektu
stanowi³ obóz koncentracyjny przetrzymuj¹cy
tysi¹ce niewolniczych pracowników. KL
Auschwitz, finansowany przez IG Farben, sta³
siê grobem milionów ludzi i symbolicznym
miejscem dla przysz³ych pokoleñ. Ocaleni z
Auschwitz wci¹¿ pamiêtaj¹ i przypominaj¹
tamto „piek³o na ziemi”.

Szczegó³owe plany koncernu odnoœnie przejê-
cia kontroli nad Europ¹ i ca³ym œwiatem zosta³y
udokumentowane w zapisach z procesów
norymberskich toczonych przed Miêdzynaro-
dowym Trybuna³em Wojskowym przeciwko
koncernowi IG Farben. Ich treœæ zosta³a po raz
pierwszy opublikowana w Internecie na stronie:
www.profit-over-life.org

CIEMNA STRONA HISTORII UE

Po nieudanej próbie podbicia Europy przez
niemiecki koncern chemiczno-farmaceutyczny,
rynek zosta³ podzielony, a wp³ywy IG Farben
roz³o¿y³y siê na ca³ym œwiecie. Podczas gdy

uczestnicy politycznej i militarnej koalicji
nazistów i w³adz koncernu otrzymali surowe
wyroki w procesach norymberskich, prawdziwi
zbrodniarze wojenni - dyrektorzy IG Farben ––
wkrótce powrócili na najwy¿sze stanowiska w
przedsiêbiorstwach bêd¹cych sukcesorami IG
Farben, czyli BASF i Bayer. Ich za³o¿eniem by³a
druga próba „przejêcia” Europy – tym razem
przy wsparciu korporacji chemiczno-farmaceu-
tycznych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Francji. Czo³gi i bomby bêd¹ce
narzêdziem podczas II wojny œwiatowej
zast¹piono ³apówkami i wymuszaniem korzyœci
politycznych – cel pozosta³ jednak ten sam:
jeden rynek „od Lizbony po Sofiê”.

Nie jest wiêc niespodziank¹, ¿e spadkobiercy
ery nazistów oraz nastêpcy dzia³alnoœci IG Far-
ben stanowili w ca³oœci grupê politycznych
architektów Unii Europejskiej. Stanowisko pier-
wszego przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej
w latach 1956 -1967 zaj¹³ czo³owy prawnik
nazistów Walter Hallstein. Jego zadaniem by³o
opracowanie podstaw prawnych funkcjonowa-
nia Unii Europejskiej, pozwalaj¹cych na przejê-
cie kontroli nad ka¿d¹ dziedzin¹ gospodarki
przez spadkobierców IG Farben. „Komisja
Europejska” w Brukseli, cia³o korporacyjne
stoj¹ce poza jakimikolwiek demokratycznymi
narzêdziami kontroli, sta³a siê polityczn¹ struk-
tur¹ kartelu. Szczegó³owe informacje przed-
stawiono na stronie 3.

OCALENI Z AUSCHWITZ –
SUMIENIE NOWEJ EUROPY

W dzisiejszych czasach, politycy Unii Europe-
jskiej stali siê „s³ugusami” interesów korpora-
cyjnych, a wiele mediów ich uleg³ymi poddany-
mi. Ich g³ównym zadaniem jest oszukiwanie
Polaków oraz Europejczyków i sk³adanie
propozycji dobrowolnego wstêpowania do
struktur unijnych, bêd¹cych pod kontrol¹ tych
samych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za II
Wojnê Œwiatow¹ i Auschwitz. W takiej sytuacji,
ocaleni z Auschwitz – ofiary najtragiczniejszego
z przejawów chciwoœci koncernu – stali siê
sumieniem nowej Europy - Europy budowanej
„przez ludzi dla ludzi”.

NIE POZWÓLMY, 
BY HISTORIA SIÊ
POWTÓRZY£A!

OCALENI Z AUSCHWITZ APELUJ¥:

II WOJNA ŒWIATOWA 
Niemiecki koncern chemiczno-
farmaceutyczny usi³uje mili-
tarnie podbiæ Europê

DZIŒ:
UE-unijne koncerny chemiczno-
farmaceutyczne d¹¿¹ do politycz-
nego podporz¹dkowania Europy

GOSPODARZ SPOTKANIA
August Kowalczyk jest jednym z niewielu
wiêŸniów KL Auschwitz, którym uda³o siê
zbiec z obozu œmierci. Wraz z grup¹
ocala³ych wiêŸniów obozów koncentra-
cyjnych zaprasza on mieszkañców Warsza-
wy na spotkanie pod has³em “ PrzebudŸcie
siê”. Polacy i Europejczycy musz¹ przejrzeæ
na oczy i uœwiadomiæ sobie, ¿e Europa kon-
trolowana jest przez spadkobierców IG
Farben.  Musimy wspólnie stworzyæ alter-
natywê dla takiej fatalnej przysz³oœci.

August Kowalczyk by³ wieloletnim dyrek-
torem Teatru Polskiego w Warszawie, pe³ni³
w nim tak¿e wiele innych funkcji. Ostatnio,
wraz z grup¹ ocala³ych wiêŸniów,
zainicjowa³ budowê miejsca pamiêci: Pom-
nik – Hos-
picjum Miastu
Oœwiêcim
(strona 4).

August Kowalczyk
– Ocala³y z Auschwitz –

August 
Kowalczyk –
Wiêzieñ Auschwitz 
nr 6804

Pañstwowy Teatr ¯ydowski

“Wo³anie o sztafetê pamiêci” – spotkanie z ocala³ymi z Auschwitz
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Ujawnione
dokumenty 
z procesów
norymberskich:
Po szeœciu dekadach milczenia, historyczne
zapisy przebiegu procesu norymberskiego
toczonego przed Miêdzynarodowym Try-
buna³em Wojskowym przeciwko koncer-
nowi IG Farben, obarczaj¹ce go win¹ za II
Wojnê Œwiatow¹, zosta³y nareszcie udostêp-
nione szerokiej rzeszy odbiorców. W
podrêcznikach do historii mo¿na obecnie
przeczytaæ, ¿e II Wojnê Œwiatow¹ wywo³a³
ob³¹kany dyktator, Hitler, wraz z grup¹
okrutnych popleczników.
Jednak¿e dziesi¹tki tysiêcy historycznych doku-
mentów Miêdzynarodowego Trybuna³u w
Norymberdze (po raz pierwszy
opublikowanych w Internecie:
www.profit-over-life.org)
jednoznacznie ujawni-
aj¹, ¿e:
• II Wojna Œwiatowa

– wojna, w czasie
której zniszczone
zosta³y ca³e pañst-
wa takie jak Polska
i która poch³onê³a
ponad 60 mil-
ionów ofiar –
zosta³a

zaplanowana oraz by³a finansowana i
kierowana przez koncern IG Farben
(zrzeszaj¹cy m.in. przedsiêbiorstwa Bayer,
BASF oraz Hoechst).

• Si³¹ napêdow¹ stoj¹c¹ za II Wojn¹ Œwiatow¹
by³y ambicje koncernu IG Farben do przejêcia
kontroli nad œwiatowym rynkiem chemiczno-

farmaceutycznym i d¹¿enie do ca³ko-
witego wyeliminowania konkurencji.
• Bayer, BASF oraz pozosta³e przed-
siêbiorstwa koncernu IG Farben finan-
sowa³y budowanie potêgi partii nazis-
towskiej oraz przyczyni³y siê do przeksz-

ta³cenia siê niemieckiej demokracji w
dyktaturê.
• Plan koalicji nazistów i w³adz IG Far-

ben dotycz¹cy uzyskania
dominuj¹cej pozycji na œwiecie

sk³ada³ siê z trzech
etapów: pierwszy -

zak³ada³ podbicie kontynentalnej Europy i Azji,
drugi – zdobycie Wielkiej Brytanii wraz ze
wszystkimi koloniami, trzecim etapem mia³a
byæ militarna klêska Stanów Zjednoczonych i
reszty œwiata.

Plan ten nie powiód³ siê, dziêki
niewyobra¿alnym ofiarom poniesionym
przez Polaków i zdecydowan¹ wiêkszoœæ
narodów œwiata.
Choæ zwyciêstwo to by³o nadzwyczaj wa¿ne dla
ca³ej ludzkoœci, zacz¹³ siê jednak wy³aniaæ nowy,
powojenny porz¹dek, za którego kszta³tem sta³y
koncerny chemiczno-farmaceutyczne – tym
razem pañstw zwyciêskich:
1. Pañstwa, które tworzy³y zwyciêsk¹ koal-
icjê II Wojny Œwiatowej (Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania) wesz³y w posiadanie
udzia³ów koncernu IG Farben. 
2. Nowi miêdzynarodowi udzia³owcy IG Far-
ben powrócili na stanowiska kierownicze –
po delikatnej „reprymendzie” w Norym-
berdze. Byli potrzebni do skonsolidowania i
globalizacji przemys³u chemicznego i farma-
ceutycznego.
3. Aby ukryæ prawdziw¹ to¿samoœæ, tych
którzy byli rzeczywiœcie odpowiedzialni za II
Wojnê Œwiatow¹, w³adze koncernu opra-
cowa³y na skalê œwiatow¹ bezprecedensow¹
mistyfikacjê: jako „g³ównych zbrodniarzy
wojennych” wskazali Goeringa oraz podob-
ne mu polityczno-wojskowe marionetki,
których wyroki skazuj¹ce zosta³y
„sprzedane” œwiatu jako nieuchronna
sprawiedliwoœæ.
Faktem jednak jest, ¿e oprócz tego polityczno-
wojskowego procesu przed Miêdzynarodowym
Trybuna³em  w Norymberdze, prowadzonych
by³o tak¿e 12 dalszych spraw. Najwa¿niejsz¹ z
nich by³a sprawa wytoczona przeciw koncernowi
chemiczno-farmaceutycznemu IG Farben.
Niestety, równolegle z rozpoczêciem tego pro-

cesu w 1947 roku, na horyzoncie pojawi³y siê
pierwsze oznaki zimnej wojny i miêdzynarodowy
sk³ad S¹du Norymberskiego zosta³ rozwi¹zany na
¿yczenie trzech amerykañskich sêdziów. Ponad-
to, Nelson Rockeffeler, g³ówny udzia³owiec kon-
cernu chemiczno-farmaceutycznego, sta³ siê
kluczowym strategiem w rz¹dzie Stanów Zjed-
noczonych w sprawach dotycz¹cych powojennej
Europy.
Taki rozwój wydarzeñ mia³ bezpoœredni
wp³yw na Polskê: w cieniu rozpoczynaj¹cego
siê konfliktu Wschód - Zachód, nowi
udzia³owcy koncernu dopilnowali, aby
interesy Polski oraz pozosta³ych pañstw
Œrodkowej i Wschodniej Europy zosta³y zig-
norowane nie tylko podczas procesów
norymberskich, ale tak¿e w czasie nastêp-
nych konferencji dotycz¹cych reparacji
wojennych. 
Jak d³ugo jeszcze bêdzie Polska ofiar¹
kartelu farmaceutycznego?

KKoonncceerrnn cchheemmiicczznnoo--
ffaarrmmaacceeuuttyycczznnyy bbyy³³ 
ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy zzaa wwyybbuucchh
IIII WWoojjnnyy ŒŒwwiiaattoowweejj

40 000 dokumentów Trybuna³u Norymberskiego przeciw

Ujawnione
dokumenty 
z procesów
norymberskich:

KKoonncceerrnn cchheemmiicczznnoo--
ffaarrmmaacceeuuttyycczznnyy bbyy³³ 
ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy zzaa wwyybbuucchh
IIII WWoojjnnyy ŒŒwwiiaattoowweejj

„Zbrodnie, o które oskar¿ono
te osoby nie zosta³y pope³nione

w afekcie, b¹dŸ w wyniku nag³ego
impulsu. Nie konstruuje siê prze-
myœlanych machin wojennych
wskutek rozbudowanej pasji, tak
jak fabryk œmierci w Oœwiêcimiu w
wyniku przelotnych napadów okru-
cieñstwa.

Ich celem by³o przekszta³cenie nar-
odu niemieckiego w wojskow¹
machinê, aby mog³a narzuciæ
w³asn¹ dominacjê Europie oraz
innym oœciennym nacjom. Oni

byli pocz¹tkiem oraz koñcem
ciemnej opoki œmierci, która
okry³a Europê”.

Telford Taylor
G³ówny amerykañski oskar¿yciel 
w procesie norymberskim wys-
têpuj¹cy przede wszystkim prze-
ciw kadrze zarz¹dzaj¹cej koncernu
chemiczno-farmaceutycznego 
IG Farben:

The Authentic Records from the Nuremberg
Tribunal Against the Oil and Drug Cartel

Profit Over Life

Autentyczne zapisy z procesu 
norymberskiego przeciw koncernowi

chemiczno-farmaceutycznemu

www.profit-over-life.org

Strategia podbojów 1933 – 1945

• Przemys³ chemiczny
• Przemys³ farmaceutyczny
• Przemys³ petrochemiczny

Przywódcy polityczni 1933 – 1945

Podbój zbrojny nie powiód³ siê

Miêdzynarodowy koncern chemiczno-farmaceutyczny

„Sprzedane” spo³eczeñst-
wu jako proces norymberski

Prawdziwe twarze kryj¹ce za wybuchem II Wojny 
Œwiatowej pozostaj¹ publicznie nieujawnione.

Dzisiejsza strategia podboju

• Przemys³ chemiczny
• Przemys³ farmaceutyczny
• Przemys³ petrochemiczny

Niemiecki koncern chemiczno-farmaceutyczny

wprowadza

organizuje

wprowadza

Dzisiejsi przywódcy polityczni

UUSSAA
Globalna eskalacja 

militarna zabezpieczaj¹ca
wp³ywy globalne

EEuurrooppaa
Eskalacja polityczna

i ekonomiczna zabez-
pieczaj¹ca globalne wp³ywy 

2000 – 2006

Przywódcy polityczni
i wojskowi skazani

Kadra 
zarz¹dzaj¹ca 
przywrócona

II Wojna Œwiatowa
Podbój militarny dla uzyskania globalnej dominacji

przez niemiecki koncern chemiczno-farmaceutyczny

Udzia³y 
korporacyjne 
przeniesione

Wraz z pojawieniem siê
na arenie politycznej
Sarkozyego, doszed³ do
w³adzy polityk, który nie
zawaha siê u¿yæ broni
j¹drowej w interesie
globalnym kartelu. 

USA i Unia Europejska
Koncern chemiczno-farmaceutyczny dokonuje prób zabezpieczenia rynku oraz
globalnych wp³ywów poprzez:
•  Eskalacje miêdzynarodowych dzia³añ wojskowych / groŸby ataków j¹drowych
•  Naciski polityczne i gospodarcze na obszarach kontynentalnych (Afryka)
•  Obostrzenie i zniesienie swobód obywatelskich we w³asnych krajach

2007 – a¿ do?

Akademia internetowa o nazwie „Profit Over
Life – Zysk wa¿niejszy od ¯ycia” zawiera
40000 dokumentalnych zapisów procesu norym-
berskiego wytoczonych przeciw IG Farben.

Stanowi ona swoist¹ internetow¹ bibliotekê
oraz unikalne Ÿród³o edukacyjne dla œwiata, a w
szczególnoœci jego m³odych mieszkañców.

Uczniowie, nauczyciele, wyk³adowcy i bada-
cze, politycy i miliony osób na ca³ym œwiecie
mog¹ wykorzystywaæ archiwa na w³asne
potrzeby.

To szczególnie wa¿ne, gdy¿ miêdzynarodowe
interesy gospodarcze do dziœ nieprzerwanie
korzystaj¹ z si³ ekonomiczno-polityczno-
wojskowych w celu realizacji w³asnych celów
globalnych.

„Historia bêdzie siê powtarzaæ, je¿eli o niej zapomnimy.”
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W celu d³ugoterminowej ochrony rynków lic-
zonych w miliardach euro, koncern
chemiczno-farmaceutyczny rozwija ró¿no-
rodne sposoby, przez które realizuje naciski
w³asnej polityki globalnej.

Najbardziej znamiennym przyk³adem jest
Komisja Europejska, która funkcjonuje na
zasadzie biura politycznego koncernu
chemiczno-farmaceutycznego dzia³aj¹c poza
wszelk¹ kontrol¹ zasad obowi¹zuj¹cych w
demokracji.

Rozrastanie siê farmaceutycznego „polit-
biura” w Brukseli na przestrzeni ostatnich
dekad nie by³o dzie³em przypadku. Jego
g³ównymi architektami by³a kadra zarz¹-
dzaj¹ca IG Farben, która – pomimo pope³-
nionych zbrodni – otrzyma³a zaledwie
³agodne wyroki w Norymberdze. St¹d
wiedzie szlak prowadz¹cy prosto z Norym-
bergii do Brukseli.

1933 Koncern IG Farben
finansuje dojœcie nazistów do
w³adzy oraz rozwój dyktatu-
ry nazistów jako warunku
wstêpnego dla zaborczej
wojny IG Farben.

1939 IG Farben przejmu-
je polski przemys³ chemiczny
i farmaceutyczny, a nastêpnie
przemys³ wszystkich pozo-
sta³ych krajów okupowanych
przez koalicjê Nazistów i IG
Farben.

1941 IG Farben zaczyna
budowê IG Auschwitz,
najwiêkszego ówczeœnie
zak³adu przemys³owego w
Europie oraz finansuje prze-
budowê obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz w „fab-
rykê œmierci”.

1942 Bayer, Hoechst oraz
inne firmy IG Farben wyko-
rzystuj¹ tysi¹ce niewinnych
wiêŸniów obozu do œmier-

telnych badañ z opatentowanymi lekami.

1948   Kadra zarz¹dzaj¹ca IG Farben zostaje ska-
zana w procesie norymberskim za ludobójstwo i
zmuszanie do pracy niewolniczej – 
w szczególnoœci za zbrodnie pope³nione 
w Auschwitz oraz innych czêœciach Polski.

1951  Hans Globke, numer
101 na liœcie œciganych
zbrodniarzy wojennych, uni-
kn¹³ wyroku w procesie
norymberskim dziêki zez-
naniom w roli „œwiadka”
przeciwko swym nazis-
towskim wspó³sprawcom
zbrodni. Od 1949 roku, jako
szef Urzêdu Kanclerskiego,
sta³ siê kluczowym architek-

tem powojennych Niemiec. W czasie sprawowa-
nia urzêdu, ka¿da z trzech firm spadkobierców IG
Farben, tj. Bayer, BASF i Hoechst, sta³a siê
potê¿niejsza ni¿ kiedykolwiek by³a ich macierzysta
firma.

1952  Carl Wurster, podczas
II Wojny Œwiatowej szef
firmy chemicznej
produkuj¹cej gaz Cyklon B
do Auschwitz oraz
oskar¿ony w Norymberdze
przed Trybuna-
³em ds. Zbrodni
Wojennych, na
ponad dziesiêæ
lat zostaje sze-
fem firmy BASF.

1956   Fritz Ter Meer,
skazany w Norymberdze za
ludobójstwo i zmuszanie do
pracy niewolniczej w
zwi¹zku ze zbrodniami w
Auschwitz, na ponad
dziesiêæ lat zostaje szefem
rady nadzorczej firmy
BAYER.

1958  Walter Hallstein,
znany nazistowski prawnik,
zostaje pierwszym Przewod-

nicz¹cym Komisji Europejskiej na pe³n¹ dekadê.
Korzystaj¹c z wojennych doœwiadczeñ w sferze
konstrukcji szkieletu prawnego w Europie
okupowanej przez nazistów i IG Farben, sta³ siê
architektem dzisiejszej „Europy przedsiêbiorstw”.

1960   Podczas gdy Carl Wurster wci¹¿ zajmuje
pozycjê szefa BASF, odnajduje m³odego, obiecu-
j¹cego pracownika o naz-
wisku Helmut Kohl. Promuje
jego polityczn¹ karierê pros-
to do urzêdu Kanclerza
Niemiec.

1981-98 Przez 16 lat 
Helmut Kohl pozostaje poli-
tycznym mentorem kartelu
chemiczno-farmaceutyczne-
go, finansuj¹cego rozrost
biurokracji unijnej oraz orga-
nizuj¹cego drug¹ próbê prze-
jêcia Europy.

W czasie sprawowania  urzê-
du kanclerza, Kohl wymienia
dwóch preferowanych nas-
têpców, którzy po jego
kadencji mogliby popro-
wadziæ Europê w rêce
wielkiego biznesu: Angelê
Merkel (dzisiaj Kanclerz
Niemiec) oraz Wolfganga
Schaeuble (dzisiaj Minister
Spraw Wewnêtrznych).

G³ównym zadaniem Wolf-
ganga Schaeuble jest
przemiana Europy w
Orwellowsk¹ wizjê poli-
cyjnego miasta, celem
utrzymania kartelu u
w³adzy. Zarówno Merkel
jak i Schaeuble kontynuuj¹
realizacjê zadañ kartelu
chemiczno-farmaceutycz-
nego, którego celem jest
na³o¿enie „jarzma Europy
przedsiêbiorstw” na oby-

wateli Europy „od Lizbony po Sofiê”.

kartelowi chemicznemu na stronie: www.profit-over-life.org

Teraz
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WWóówwcczzaass (Polska w latach okupacji 1939 – 1945)

l Dorobek kraju na w³asnoœci korporacji miêdzynarodowych
dzia³aj¹cych na terenie ca³ej Europy

l Marginalizacja rodzimego przemys³u polskiego

l Polski system prawny zast¹piony obcymi przepisami
narzuconymi w imieniu interesów firm miêdzynarodowych

l Polskie rezerwy dewizowe przeznaczone na finansowanie
importu drogich produktów chronionych europejskimi
patentami na szkodê rodzimej gospodarki

l Opinia publiczna manipulowana przez media dzia³aj¹ce w
interesie obcych wp³ywów

l Dla zd³awienia wszelkich przejawów oporu, narzucone
zostaje prawo policji miêdzynarodowej 

Teraz
Tak samo

Tak samo

Tak samo

Tak samo

Tak samo

Tak samo

Opatentowany przez
Bayer preparat „Be 1034“
testowany w Auschwitz
Patenty medyczne by³y
kluczowym instrumen-
tem ekonomicznym w
kontrolowaniu Europy
przy planowaniu wojny
przez koalicjê nazistów i
IG Farben.

Fritz Ter Meer – Szef
branzy farmaceutycznej:
Od zbrodniarza wojen-
nego do szefa firmy
BAYER

Niemiecki Kanclerz Ade-
nauer wraz z jego „szar¹
eminencj¹” Globke (po
prawej)

Carl Wurster:
Od dostawcy œmiertel-
nie truj¹cego gazu do
stanowiska szefa BASF

Walter Hallstein:
Od nazistowskiego
prawnika do 
architekta UE

Helmut Kohl: 
Pracownik firmy BASF
promowany do
stanowiska Kanclerza
NIemiec

Angela Merkel:
od „mojej dziewczynki”
Helmuta Kohla do „poli-
tycznego bata” kartelu
chemicznego

Wolfgang Schaeuble:
przekszta³canie demo-
kracji europejskich w
Orwellowsk¹ Uniê
Europejsk¹ w imieniu
kartelu farmaceutycznego

Zniszczenie Warszawy przez nazistowskie bomby i
granaty w celu podporz¹dkowania Polski. Wszystko to
wydarzy³o siê naprawdê dziêki IG Farben

Ustanowienie dyktatury, której celem jest
podporz¹dkowanie i kontrola Polaków.
Wszystko to wydarzy³o siê naprawdê dziêki IG Farben

Wówczas: podzielenie kraju na spo³eczeñstwo dwukla-
sowe. Teraz: podzielenie Europy na dwie klasy pañstw.
Wówczas i teraz – dziêki kartelowi chemiczno-farma-
ceutycznemu.

Kompleks przemys³owy IG Auschwitz: Eksploatacja
ludzi i zasobów naturalnych w imieniu korporacji
miêdzynarodowych – dziêki IG Farben.

Oszustwo wobec wiêŸniów Auschwitz: zniewa¿enie mil-
ionów istnieñ ludzkich – autorstwa IG Farben.

WWóówwcczzaass (Polska w latach okupacji 1939 – 1945)

l Dorobek kraju na w³asnoœci korporacji miêdzynarodowych
dzia³aj¹cych na terenie ca³ej Europy

l Marginalizacja rodzimego przemys³u polskiego

l Polski system prawny zast¹piony obcymi przepisami
narzuconymi w imieniu interesów firm miêdzynarodowych

l Polskie rezerwy dewizowe przeznaczone na finansowanie
importu drogich produktów chronionych europejskimi
patentami na szkodê rodzimej gospodarki

l Opinia publiczna manipulowana przez media dzia³aj¹ce w
interesie obcych wp³ywów

l Dla zd³awienia wszelkich przejawów oporu, narzucone
zostaje prawo policji miêdzynarodowej 
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aæ, je¿eli o niej zapomnimy.”
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Fundacja Pomnik Hospicjum
Miastu Oœwiêcim powo³ana
zosta³a do ¿ycia 24 listopada
1999 roku przez Towarzys-
two Opieki nad Oœwiêcimiem 
i Towarzystwo Mi³oœników
Ziemi Oœwiêcimskiej.

Inicjatorem tego ogromnego projektu
by³ przede wszystkim znany aktor,
re¿yser i pisarz, a tak¿e by³y wiêzieñ
hitlerowskiego obozu koncentra-
cyjnego, Pan August Kowalczyk.

Byli wiêŸniowie obozu zrzucaj¹c z siebie
obozowy pasiak i wracaj¹c do wolnoœci
czuli, ¿e nie przestali byæ d³u¿nikami
mieszkañców Ziemi Oœwiêcimskiej,

Ziemi Pszczyñskiej, Ziemi Œl¹skiej, tych
wszystkich, którzy z nara¿eniem w³as-
nego ¿ycia ratowali ¿ycie innych.

Coraz mniej jest œwiadków tych
wydarzeñ, dlatego by upamiêtniæ wszys-
tkich, którzy nieœli pomoc ratuj¹c ¿ycie
wiêŸniom KL Auschwitz – Birkenau,
powsta³ projekt „Pomnika ku czci
mieszkañców Ziemi Oœwiêcimskiej oraz
wszystkich Kobiet, Dzieci, Mê¿czyzn 
i Organizacji ratuj¹cych ¿ycie wiêŸniów
KL Auschwitz”.

Zamiarem by³a po¿yteczna dla spo³-
ecznoœci miasta Oœwiêcim inicjatywa:
Pomnik – Hospicjum, miejsce, w którym
chorzy i cierpi¹cy otrzymaj¹ pomoc 
w ostatnich chwilach swojego ¿ycia. 27
stycznia 2000 roku, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Pan Aleksander

Kwaœniewski pod³o¿y³ kamieñ wêgiel-
ny pod budowê Hospicjum.

Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu
Oœwiêcim zapocz¹tkowuje inicjaty-
wê „Wo³anie o sztafetê pamiêci!” Byli
wiêŸniowie KL Auschwitz zaprzy-
siêgli sobie w chwili uwolnienia, ¿e
uczyni¹ wszystko, by historia nigdy
wiêcej siê nie powtórzy³a. Dziœ te
same grupy interesów, które przy-
czyni³y siê do wybuchu II Wojny
Œwiatowej i do powstania KL
Auschwitz, ponownie dochodz¹ do
g³osu w Polsce i innych krajach euro-
pejskich. Nadszed³ czas, abyœmy i my
zabrali g³os! August Kowalczyk i jego
Towarzysze Obozowi chc¹ wstrz¹-
sn¹æ ludnoœci¹ Polski i Europy
nawo³uj¹c: „Nigdy wiêcej!”

PPOOMMNNIIKK HHOOSSPPIICCJJUUMM
MMIIAASSTTUU OOŒŒWWIIÊÊCCIIMM

24 wrzeœnia 2007
Rozpoczêcie: godzina 19:00

Pañstwowy Teatr ¯ydowski im. Estery
Rachel i Idy Kamiñskich
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

Organizator spotkania: 
Fundacja Zdrowia Dr Ratha

„Wo³anie 
o sztafetê 
pamiêci“
Przedwieczerz

„Mieszkañcy Europy stanowi¹ na Œwiecie jedn¹,
wspóln¹ rodzinê. Dlatego wyobra¿enie, ¿e w tak
ograniczonym „domu”, jakim jest Europa, utrzy-
manie ró¿nego porz¹dku prawnego i ró¿nych
wartoœci dla jednej wspólnoty mieszkañców, jest
wyobra¿eniem fa³szywym.”

Adolf Hitler 7 marca 1936 przed Niemieckim Reichstagiem

G³ównym celem II Wojny Œwia-
towej nie by³o zniszczenie ca³ej
Europy przez grupê ob³¹kanych
nazistów. By³a to szczegó³owo
zaplanowana przez niemiecki kon-
cern chemiczny próba militarnego
wykorzystania potencja³u nazistów
do utworzenia „jednego rynku” na
terenie ca³ej Europy (a w przysz-
³oœci tak¿e œwiata), kontrolowanego
przez IG Farben.

Dokumentacja przebiegu procesu
norymberskiego toczonego przed
Miêdzynarodowym Trybuna³em Woj-
skowym przeciwko koncernowi IG

Farben jednoznacznie wskazuje, ¿e
koncern IG Farben zak³ada³ nie
tylko militarne podbicie Europy, ale
tak¿e opracowa³ szczegó³owy plan
przejêcia kontroli nad powojenn¹
Europ¹. Plan ten nosi³ nazwê „Eko-
nomiczny porz¹dek w Wielkiej
Europie” (Europäische Grossraum-
wirtschaft).

Kluczowym elementem nowego
uk³adu wp³ywów ekonomicznych w
powojennej Europie by³ tzw.
„Reichspatent”, zak³adaj¹cy przyz-
nanie koncernowi IG Farben i kilku
innym niemieckim przedsiêbior-
stwom wy³¹cznych praw do zaw³a-
szczenia sobie rynku nowoczesnych

technologii. 20 lipca 1940 roku, po
zdobyciu Polski, Czechos³owacji,
Holandii, Francji i innych krajów
europejskich, koncern IG Farben
opracowa³ plan umo¿liwiaj¹cy
niepodzielne panowanie nad
rynkiem powojennej Europy:
“Reichtspatent w Europejskiej Stre-
fie Gospodarczej pod przy-
wództwem niemieckim” wiêcej
informacji na stronie: www.profit-
over-life.org

Strategia „patentów” obejmowa³a:
1. zmuszanie setek milionów
Europejczyków do p³acenia „hara-
czu” w postaci op³at patentowych
za wszystkiego typu produkty
chemiczne, farmaceutyczne i zdo-
bycze najnowszej techniki, oraz 
2. przejêcie kontroli nad kluczowy-

mi dla spo³eczeñstwa resortami np.
ca³y sektor s³u¿by zdrowia mia³ byæ
kontrolowany w oparciu o patenty
patentów na œrodki medyczne IG
Farben.

Dok³adnie taki sam cel przyœwieca
spadkobiercom dzia³alnoœci IG Far-
ben urzêduj¹cym w Brukseli: je¿eli
aktualne plany Unii Europejskiej
zostan¹ zrealizowane, to nawet do
50% œredniego dochodu ka¿dego
polskiego obywatela bêdzie stano-
wiæ „haracz” p³acony zagranicznym
korporacjom farmaceutycznym i
chemicznym. 

Miliony mieszkañców Polski i
innych europejskich krajów
stan¹ siê po raz kolejny ofiarami
interesów prowadzonych przez
te same korporacje.

G³ówna siedziba IG Farben we Frankfurcie, Niemcy

Dyrektor IG Farben –Schmitz (z prawej) – publicznie
pokazuje siê ze swoim pupilkiem Hitlerem zaledwie
kilka tygodni po tym, jak koalicja nazistów z koncernem
uros³a w si³ê.

Budynek „NW7” koncernu IG Farben w Berlinie by³
miejscem szczegó³owego planowania militarnych ataków
i dzielenia stref wp³ywów w powojennej Europie.

P³yn¹ce teraz z Brukseli do Warszawy milionowe dotacje, bêd¹ w przysz³oœci
„wyciœniête“ z miliardowym zyskiem przez kartel chemiczno-farmaceutyczny 

z mieszkañców Polski.

Po zakoñczonych klêsk¹ wysi³kach militarnego opano-
wania Europy, spadkobiercy IG Farben usadowili siê 
w strukturach politycznych w Brukseli. Z tego miejsca
próbuj¹ teraz przej¹æ polityczn¹ kontrolê nad Europ¹, 
z korzyœci¹ dla interesów koncernu chemiczno-
farmaceutycznego.

Œrodki stosowane przez koncern chemiczno-
farmaceutyczny w celu objêcia gospodarczej 

kontroli nad Europ¹

Wówczas
Powojenne plany IG Farben

• Patenty na œrodki medyczne

• Patenty na produkty chemiczne

• Patenty na pozosta³e zdobycze
nowoczesnej technologii

Dzisiaj
Plany UE

(spadkobierców IG Farben)

Strona tytu³owa magazynu IG Farben Jour-
nal z lipca 1941 roku przedstawiaj¹ca pub-
liczne planowanie zagospodarowania tere-
nów zniewolonej ekonomicznie Wschodniej
Europy – na kilka miesiêcy przed rozpoczê-
ciem militarnej ofensywy przez wojska
Wehrmachtu!

EUROPA OD 
LIZBONY PO SOFIÊ

EUROPA OD 
LIZBONY PO SOFIÊ

Tak samo

Tak samo

Tak samo

www.hospicjum.oswiecim.pl

PPOOMMNNIIKK HHOOSSPPIICCJJUUMM
MMIIAASSTTUU OOŒŒWWIIÊÊCCIIMM

newsletter polen_07sep06_12_pl.qxp  07.09.2007  22:29  Seite 4


