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Łi.ijcby  ćhoć   tę :   'hsBystki.c.,| .eążorkó'ł  P}CK  o-bdai--zan  na.jTWTyźszyn  88acunkien   i  .  ołl`giwem.
ciaiałalność  TKK  jeet  ąząnsą  na  to,że...".Po  tej  irSeremji  M.ichnik  sapytu,|e  Scriw
''i`:,gF  Li,.<itj3tie  nojef*   Stosurku  do  TKL-m:-i  gnao2Łenie  dla.  tej   sprattiy.c'z}t   nie  ma  P".
Ś;€Łótiia!..nie  `n.ą"."iołfiiłc: '"praeEnie   ł`.tosaę  o   8aprotoł.o=to.*ani..   dekla.]..acjl  pr2iewofLhi-
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:€ż::'o§::;:i:ś;t:J::;!:§::ł:!::ręi;:3Fż.:::iiiTga::g:8*p=o:Ę:::§;*:n::::::€:::;i3i:,ł:d-
nie  udĘielał€-n  Ę.u  gaosu  i  upaninan.8e  aakłóoa  porsą4ek  rosprawy"oEławo  Micbaik  !
Sęd2iia  Zleiiiuk  wr;rowadsiż  do  swego  słownicttfa  ncwy  Zwrot3 "uprgejmie   iouo%ff"

Gd}r  Ł.Kishnik  oś`'.iadczył:"hcę   gvrócić  się  do  Vysokiego  S;`du  u  uprziejmą  prośba..
aby  Wygokiiisąd  uprgejnie   aechciaLł   prsestać  ni`  prz}e88kadgać  w  skłŁdaniu  w`rjaśniełĘ".
-8ostał  |'ydalony  s  Sali  ro&ppar.  h.astępnie  V.Frasyniik  2;łc`.Ęył  ośviadcz}enie,że  pro-
_kmat`.Lra  wraz  zc-Służbp+.  Bez-pil`.::zeństwa  Złożyła  `dva  beasprł,eczne  .do`rody:   żegTio  Pier~
ł+.:s?,e,jgst  on  Władysłałen rraiłyniukien  l.po  drugie..faktyoz)nie  13  lutego  19e5  r.
=ur=c-.q}T*ał  w  Gdańsku.P"ożująo-s.ią  ria  protokół  WSV.który  stvier3zLa,źe  v  nie.jscu  Ba„.
t.rzynar.ia  nie  ujawniono  żadnych  pism,ani  ulotek c#  innych  nąterlał6w,kt6Fch  po-
siadar.ie   jest  zabroaiom,ośuiadcsył ,że  jego  satriymnie  jest  bez[pra;vne.%  T`rz}e-Ł"ie
b' .Frasyniuł  odmawia  udeiaz.Li. w  tocsąc" Slę  te.8o  dnia  Pł:ck3esie,co  Pó7'.nie.i  t*  Uza-.,..       __    _    _    ___JL___{_   .`.,€__ł,`_J^   +--bw  ®ir+oc>jr._LL`l]IL    `+`..LŁC*--`.   ._.__,.._.    .,      _ _  _  __,T  .,
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;g`ó:€-=;-D;L~Ęcń..3ŁEĘ;Tk-oij-ie-ż~-dś=aówTiiar@SiF~]r;k-ob~L`56i5ĘH6HirTiF5ł.~nił.ŚT,-i5Tóąb~ą.T=~-'łienie  podsta#ouegp  praffai  do  obł}oi}y  1  2iłożćmia .8vobodnych  wyjaśnień  przed  Sadem.
ał?Ggmcka  i  le*ceuażąi.3a  w-obec  poBtępouaai*. katnego  Pogtama  pr2iewodnicsąeego  skządu
sę`1z}iow§ki€go.usunięcie -po  .aa  drusi  S  Sali  J}..Michą*a  -3est  na.31epsm/n  t}rz}'kłą.-

:::n:ę,:9..P:nĘśgę3c:3n3%,::ł3::ę3śep:=3::=;Zg%::ś±:łp==wŚ:::3Ł:§g:e§::ęs:o::dp::`ś;S:;
` dlatesoJ taeż  u  dniu  wc2}orajs&yn  2}nuBsorv  byzen  do  odnow  powrotu  na  saLle  sądowa.,"
w  ten  sposób  z}aproteatowaó  prz;eciwko  bez;Fawiti  łB  tej  sali.Dziekiję.".

•Iyi.ti3ziasem  A.Michnik  &apcwied%iał   2iło'2enie  uniosku  o  w`yłączienie   %   skł.9.du  sed.glo-
uskiego`  jego  -przewodnicz}ąoego.*tóH  nie  aopuz;csałjąo   jednak  do  §fi`rmułciwani@  tąkie-
go  wniosku  aarz;ąd%  praeriłę.} o  prze"ie  ogłaLs2;a.Ge  wniogek  %o.3t*  odizucony.
4  cae"oa    Wychoąz}i  na  jaH  fakt.po  któr}'n  nawe€  aęd&ia wydaje  sie   Bażenow:irnr.(1tóż

w  protokole  rcizpraw  unlesz;cziono  st`,'lerdzenla  oeka,łtżorĘyoh.których  onl
nigdy  nie  uypowiadali  !   Hp.  Frasyiiiuk  ni.ł  powied&ieć.źe .pełnlł  antypafst`.ro"  dz;ia-
łalr.ośó.a  A..liichnik  podaja.c  swe  personalia nlał  icikołF  powiedsieć.że  p""dri "aH
żalność  ahtypaistwówLą  polesającą  r,a  obaleniu  u§troju  -  kurio2;unri  !   Popro88or®  Wieo

3r::::ięp3śę:i;j:*:s2c:gpśg::ż:ciwg3iośęe=oyffnało::łl:an;śgće3::;53o:;:śS*r3f`:Eg±;
odrziuoo".   ZdaLjąc   sot}ić  -w.idać   sprawę   8  -wraźnej  prz}e#agl   intelek+,ug.lne3   A.Mic'h.łiiką.
}.iad   so't}ą,sęd2ia  prsew.   §&oz}ególnie  di.a.stycJzmle  poBbaw-1a  so  głosu.możli`ioścl  korzrrs-
tanl`a.  &  notci,tęk  1  utr"nia.  jak  umie  Wpcwied81.Mic>hnik  Z}osta.je  Wda,lonv  oo  "  ko-
lejrF  s  aali,gó.y  gtara  alę  skłonić  pr3ewodnicz}ąpego.do  podąnia   i`odst"  9rąwne3
t`debrania  mu  głosu.
3.  czerh'oa    T`iąty  d2iień  tej  niesayohanej  ro2}prawy.Dgloń  wjątkowo.możną  +idw.iedn,ieć•.służbowy",a.dyż  pr2;efiżuc,hiwarfl   5-olu  śwladF.ów  -ofloerćw  SB.Preeaten

|ę?:?3gy:.::tso:::ęłi:źn:gśo3;:hovj#:ś:::źe:;Sąm:`jgyi:ź::e;ą3r=ę3a,:::8#`i:33;:mmś''tl::d-
ni?..Csąd  nie  t:,rlko  odmaw3..a  sżcżenia  Juł-t3h wyjaśnier*   "  8ano  v  sobie   .iefit   szLoku-
d.g:ce,ale   2ią-ora,nja   z.łożeriia  cŚT`!Ji€Jdcz.e.r}.ia.,choć   jest   to   usta'wcnm   sagwaLrant®.an.e   os-
ł.aLmżajnemu  1   t,o  -w  każdej   ft?=it.!  rcai.)5€}wl/.Ńastę'pn|e  Wfdala  B.Liga  8  §€ih  !   To   {jui,  biL
.ie  t..BŁt;1.€j.e   i?ek.rdy   st,i-o=rmlc`aoścJ.  Sla`igedyż   z}a,sad:iloso  C;`łe   oskSrżen-.L.  B.Lięa  oi}i`ć"-
ra  r>i`   :ią   z!eF.rRniaLch.tych  świadkóuo   P-?8e{`,Łv,ohanie   Sa.czb€to   od   /tndi.z}f`3a  Sicr.iuka/.fJ/
i  pzk.waci~am  Ulano*sklego,którw  odbyll  rotj3mo"  8  B.Ijis€.m i  ho5ę"  ''Hćgt.eli`..#
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Większośó   ijyta.i`i   kia*owarrch  gr2ie.a   ohr.o.Łę  óo   tj].anc.wrskief?o   Sź,,i`    -i.;Ł,:i  iłja    ....   To"  :-,a,  -,
żych  pyta.|iaoh  świadek   sam  decydc,-.`Jał   (,2)y   są   itjtotnł=i   dlą   spra+.v.`.zy    .':._e.i``a,tj.   zupł_`.~::-
r?.ie   na   to   nie   .Te.agcnłał ,tak   jsjŁKby   płk.tT].anowski   b:..7*   .zw.im7T.hnih:iem  pj:.ap'-;.E`kłł._ł.du   ;ęeJ
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'CZ?źB}.mąli   Polecenieilby   nie   Zatrżymrwać   Lechą .Wałesy.W   czasie   przesłucł`+>inip   śi#r.,.'i.ó.kói\7

E!ędg}ia  był  wyra.źnie   odprężony  -:niędzy  sw}'Pj   kolegami  po  f"?iu  i  intelełr.c.€:ę,J}cn.Jcip-
kował   Z  nimi,na  co   B,yi'o,rea€ow&ło  54  sieQząo5'ch  na   eali  pf-inów  nr,.  słl]żbie.Po   jednvm
Z"Łap?tó`i,.g,na  pytanle   prz3Viico  tak  obt`uszyło   /i.Nichńik.a;ten  odpfwied3iał: 'rpŁot3i  mi
się  nLedobrze ,kiedy  słu.cham dowcipów  praęvodnic€ące.aTo".Zostił  źa  to  uk?raiu  k.|.ra
i.egulaminową,co.może  oznac.zAó,  kąa}cer.   I  na  koniec   ±`akt  ]}iesłtcł]ELm.  W  proced.`mze   sa-
`'`iowej.Na.  \fni.osek  sęd7Ź.:..egQ  iirzew.  pod.dano  revlżji  osob|staj  wśzystki3h  obrcr'`'c 4.ii   b®
ich  wujściu  ną  sdlę  rozrpra'+r.Umotywoya,no  to  obawą,że..po.gą  posiaaać   brońę        Ka.`icjt
POL'.ŁIEKCwj"I:'J     "Wsąrstkim.którsy  podnieśli  głos  w  nc~Łsze.j   gę=óńiegwszvstkim  którzy

upoqLniel:..  się  o  naszie  fundamentalne  prawa  do  3Fiyności  rczprawy,i^tszy-
sti'tim  łr.-.',órz.y  dowiędłi.że Tłoztąd  pr"®  *iły  sięga  ludzka  solidę,rt}c.śćł®którz#  gł..~l.i.  i
ślą  rT,a,m  sło`...'.a,  otuoĘr'  i  nad*iel  ~  8.kładaqr  ggrące  Podziękcwania.
Cdarisk.4.06.1985  r.       Wład#Sła'w  Fras?rni.uk.Bogdan  Lłs.AĆ.a.m  Michnik   "
GŁOS-Y   I   0DGŁOSY.    x3:x  Od   1   lipca  wcnor^.ći  v   życie   sejmotta  ustawa  o   sZczegó|ne.i   odpo-`

wiedzialności  kairnej*,WyrQki  w   trybie  dora,ź»3rri, tit-.+dnóosobaw.e   ząocż~
ne  sąd`v,kary  więzienla  zŁł  udżia,ł  w  mLą.hifestacj|.donowć  re`,ria.ić. bez  pro!{:ur`-"jorskie-
go  naka.ż;ug`d3..i3.kc)ńskst   grzywz})r -to  t*1ką  nlektóre.  ustah,'c"e   "rozwiązałiiż``,"  c^f?. tiż,Cfjr n
n],8  w   :..,'ł:;a.  Ł:taiinovskie.Oficjalnie  vbrowŁLdzenie   `ritawy   tłuina..cĘr  się  w2}r.os+.em  prze-
gtę-pczcłści.To  fakt.Ale  fakteD  jese,że  orgaq3r   ścigania   i  apałat  pmetBocy, ząm.iast   o-
cł2maniać   społ.ec.2cń§``tvo  prz3d  prsestćpc.:łii]i.ochraniają  przestępczą  wł?dzg  -prz:`:-d  spo-
ł,eczeństw3m.I  to   jeBt  ukrytym  celed  tej  uatawy.       xxx   11.C)`6.85  Sąd  R,ójonćmr`.r  w  Je-
drzejowie  vydał, wyroki:   ks.Ma,reŁ  Łabuda ,=`.1 -rdj* vlęzieni.a„k®.Ąndrzęj  Wilc'zyński.  -
10  miesięcy  v  .za{.Jieszeniu  i  60  tys.   zł.  ,gF`e;yvmr..Obaj  ksieża`  bvl€i  v`  prtidniH. ,ub..€.
w  :3zkole  we  V&oszcż}oweS  ra2}em  z  Błoasieąą  protestuJąpą  przeciwko  usm,-ąniu  krz]rży.
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i992  jakiejkohriełc  Kontroli  przepłyvu `osób  i  towar6w  nlęąty ;pgństwami®Prąkt:i.ri%.n±e
oznactałoby   to   zniegle.ni`e .granic.Nie   ma  dobrobytu  bez  w'{]lnc`L.`-33i.Ła,ę? ,r3.ra,-j3.i`.g  -±p]e-
.ki  Lmaniczne  t}iedy  .1  niewoll.Jak  długo  jeszese  ?       x=r  12.06.tm.   na  of=iedlu  a.ką.-
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nio  po  audycji.P-j.`otest  pr2Łe"ało  ok.półn®y  na,dejścle  -earzy.      x=X  NaĘz  kol®?fl~
k.onspirator  sa"Tałył  vokół  Bt'ego  tioou  podejr&azĘ}r  ruch:   `-jacyó  nęż.czyźnl.`,':`ro,lemnio-

:eost=3S33d#§:,ra=°!:ł3:°±:C;yo=a:Ład;°rE;:%\gy€ę±:n:ś`:::k:Ł±3d3ł::3U=::.ś`ł'#T2:#~łg=e
ga  plu,je  €obie  v  -oro.ę,że  nie  zaviadomił  mllię,ji.i``ocleszaqr  go:  pi?  jeet  ła+.`ro  od-
róSnió  SB-kótJ  od  włanywacz]7.óedni  1  drudw  zł.®riżiioJe.`      iJcx  `'rFeżż.cie. po  4`'J  ltąt,?..ch
maqpr  we  Wroćławiu  1  anoramę  R€.oławicką  !   €8as  Sol!+arn®ś®1   sprarp,.1łęż@   nle   dpvło   s!i®
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