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Pilne decyzje
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Litwy   oznć`cza   odwrót   od
polityki'          eksperymentćw`'
i   ustępstw   w   skali   bloku.
W  Polsce  pozostają  niezhi-
mane  siły  tajnej  Poiicji.  r(t7.-
pada  się  gospodarka.  szerzy
zwątpienie.   Na   drod7c   do
wolności  przegrywamy  wy-
ścig z czasem.  Od rządu  Ta-    r
deusza  Mazowieckiego  do-
magamy się pilnie i stanow-
CZO:

- dyplomatycznego uzna-
nia     państwa     litewskiego
• w imię poszanowania pra-
wa do samostanowienia na-
rodów     oraz     solidamości
między naszymi  narodami,

- układów w sprawie wy-
cofania    wojsk    sowieckich
z Polski - w imię pokoju oraz

3gź#łaoĘic:,rzeczywistejnie-
-  wolnych  wyborów  do

Sejmu  i  Senatu  oraz  wybo-
rów     nowego     Prezydenta
-   w   imię   demokracji   oraz
uczciwości  politycznej`.

Jesteśmy.  przeświadczeni,
że    kraj    z    niecierpliwością

:Zneek%r::e=kłłeobdoe;i;Jżeriesź

Ło;ri.nzkęśtiyź:i:lb*:ŁŁe;?n:
S{:i#or2;Zdyo;kc#łwyborów

Przewodniczący  Solidar-
ności  Walczącej

18.04.90.   Kornel   Mora-
wiecki



_=
Wolność Litwie,

Sowieci tdo` domu

Demonstracje SW

23.04.  Szczecin,

Pl.  Grunwaldzki godz.  16

24.04. Katowice,

Rynek godz.  16

26.04. Poznań,
Pl.Wolności  godz.  16

Wrocław ul.
Świdnicka godz  16

0raz

w Krakowie, Łodzi i War-
szawie

sympatycy SW w USA de-
monstrowćbędąwCricago
27.04.  I)ąbrowa  Gómicza,
Pl.Centralny godz.  16

wia szans.

-_--_-:-:--_-        :    -----

Ki::sffżŁ?::k:łiisi*:::-;!
lii±:źzi#e:enstoe:3gyegf.iun%::

Fouiednsii3mnopśąrąnso,,ępz.ewgc?

ĘleLYŁópręg.ęsn:Ę;::a:slłłmE,?wpa:n:ć

Oszukańcza
ordynacja

dzin w Wielkopiątkowy wie-
czór.

żoftwE:Łgióga#3*rr3f:i:?Siłi

SDRP, która składając par-
tyjną    listę    domagała    się
umieszczenia   przy   nazwis-
kach  kandydatów  dopisku
bezpartyjny i PSL Odrodze-
nie  (dawne  ZSL)  żądające
usumęcia dopisku Odrodze-
nie.

KOMU SŁUŻĄ
WIELKANOCNE

MARSZE POKOJOWE?
Wiekanocne  marsze  po-

kojowe  oglądaliśmy  do  tej

pory za pośrednictwem tele-
wizji,  pokazującej   sprzeciw
społeczeństw        zachodnich
wobec    militarnej    polityki
swoich rządów.

We  Wrocławiu  pierwsza
taka manifes.tacja odbyła się
w zeszbm roku pod hasłem
Europa bez obcych wojsk.

9   kwietiiia,   Wspólnota
Wolność  i  Pokój  zotgzmizo-

;:;ahaks:::nź„:paan]ś;:tdakc:ę
wa  bez  armii.

W tym roku obce wojska
nie  były więc  groźne.  Orga-
nizatorzy  widzą   niebezpie-
czeństwo  dla  pokoju w  po-
siadaniuwojskaprzezpańst-

wa Europy Środkowej.
Wra/kaopokćjrozumiana

w taki sposób jest od dawmi
orężem propagandy  sou i.`c-
kiej.  To  właśnie  Sowieci  iii-
spirowali  i  wspierali  fim\n-
sowo  organizacje pokojowe
na Zachodzie, których celem
było doprowadzenie do jed-
nostronnego       rozbrojenia
w myśl hasła:Beffć>r red fb
dćJad (lepiej  być  czerwonym
niź  martwym).

Mam nadzieję, że u nas to
hasło       jest       dostatecznie
skompromitowane i  nie zys-
ka społecznego  poparcia.

Bogdan ZAREM BA
Foto.. A.FSN  Bez  Pardonu
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Upadający czar
Państwła

Policyjnego.
Waściwością   minione-

go stulecia było powstanie
ogromnych    totalitamych
imperiów w Europie.``    W     ustroju     totalnym,

u {)jsko  jest  zbyt /.a5krawć>,
7b}t   różniące   się   od   nas
nids.  Rządzą zaś ciała nie-
widoczne, anonimowe: pa-
rti.a,  ®artia  na  was  liczy),
niejawne   czy   anonimowe
komitety @y/ fe/e/on z W4-
r§zaw}J...),    sztaby,    grupy
mafijne   itp.   Niewidoczne
urzędy i niewidoćzny rząd.
Ich    najwższy    dowódca
gdy   się   potknie,   zapada
w nicość,  nie wiadomo jak
i  gdzie żyją Gierek,  Kania
i  ich  ludzie  i  inni.„

Ani   jedna   z   narodo-
wych  tragedii  powojenne-
go losu  Polaków - ani rok
1956. ani  1970, ani też  1981
-   nie   byla   przypadkiem.
Tych rozkazów - rozkazów
strzelania do bezbronn.ego
tlumu - żaden z generalów
nie   wydal   przypadkowo.
Taki    spoób    załatwiania
społecznych       konfliktów
je§t zasadą i istotą systemu
totalnego.

To przecież nie przypa-
dek, to niezbywalna reguła
totalnego systemu. Sens tej
totalnęj wladzy polegal na
upodleniu, a jeśli było mo-
żliwe, na zabijaniu. Zabija-
niu    skrytobójczym    albo
of iwódlnym w za.leżności oó
waninków,  sytuacji  i  po-
trzeb. Zasada była prosta.
AJbo   spoleczeństwa   rzą-
dzone  przez   komunistów
składać się będą z bezwol-
nego tłumu - albo zwyczaj-

nie   pozabijamy   tych,   co
poddać  się  nie  chcą.  Jed-
nych  zastrzelimy przed  fa-
bry.czną  bramą jeszcze  in-
nych trzeba będzie porwać,
zadręczyć i utopić...        '

Władza  ta  zawsze  pro-
wadzona była jakby z mar-
ginesu, z ubocza, z za kulis.

Rozkazy w wojsku wy-
daje  rubaszny  generał,  ale
niechaj   no   tylko   spojrzy
w beznamiętną twarz swe-
go kimisarza politycznego,
zaraz  mu  mina  zrzednie.
W   tym   systemie   ukrytej
władzy   mieliśmy   sytuację
niemal religijną: to co było
widoczne gołym okiem by-
ło    nieważne`    zaś    to.    co
ukryte było właśnie ważne.
Dlatego, gdy ktoś domagal
sięjawności i życia publicz-
nego, już tym samym cńc!.cz/
zburzyć system, był to w~ięc

okropny  szkodnik  i  sabo-
tażysta. Bo w końcu, cojest
złego  we  władzy  niewido-
cznej,  która  nie  drażni  ni-
kogo swoim widokiem, jest
cicha  i  spokojna.  Wladzy
takiej      nie      towarzyszył
zgiełk wyborczy, hałas par-
tii,  spory polityków, auto-
reklama  i  kalumnie,  afery
i skandale. Jeśli już coś tam
nie  gra,  to  zachowuje  się
sprawę w  rodzinie, r)i:e wy-
nosząc  tego  na  zewnątrz.
Po  co  dodatkowo  dener-
wować ludzi, których życie
i tak jest śmiertelnie ciężkie
i jałowe.

Tak funkcjonujący me-
chanizm władzy musi przy-
brać formę policyjną.  Poli-
cja  bowiem  jest  nie  tylko
stróżem porządku, ale i je-
go wzorem.

zycie        Spoil`l`ZIll`         111:\

skłonność    \\}lamić`    liid/i
zachowujtti`yi`h   `ię  h`łiiśli-
wie.       różn}/Ł`h       ki.7}kŁii.z}

i     demagogów.     ZŁ`bicrajł!
nieproszeni   głos   i   mówią,
że wszystko trzeba zmienić

kuł]oź;ć;:d::aEłło:ż;aoE#:z§;
należy zachować. Tu właś-
rie  występuje  wielka  wy-
chowawcza    rola    policji.
W   systemie   totalnym   nie
chodzi  bowiem   o  to.   ab\'
dużo  mówić`   lecz   o   to   b-\
cicho  siedzieć.

Nic    dzi\\Jnego.    żc  `jiik
odnotowly  podręi`zniki  li`-,
karskie  -  człowiek  umierći-

jący   w   ustroju   tatalnym

#gxałża,3  , s;::jedłuEj3
westchnienie ulgi.  Uff...

Stanislaw JANUSZ
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Kornela Momwieckiego glos
z podzienriaF;kiffifaf;fKq#f;#wfpwT#oq;r;;-

Staiiislaw     Pestkowski.Dla-
czego  Pan  jeszcze  się  ukry-
wa?

Kornel    Morawiecki.    Taką

nie   powoduje   Pą_neT
oRiwaćs:at*.Wgwjściud*FeE:

podziemia?

ł!eioł;#.I:#i:;eo;ia;;i
ozi i;ust-ka. Pozbawieni in-
ma-cyjnego  i  materialne-8

Mamy je.

Ł;y::::dngoasti.w:%caz#mF:;±

ł#'#;żz#-ĘjJgi;::s:#Ę

g#Sa8i:;C#,,neeJi'&Snięnźr#::::;
zeĘuwr:Pnąóś|Tdneii#;#ą-

Ł#ł%wgłgcak;g:ąB?umnFrtęm!e°rs;

it;ji%!ui;::Ęof#Ęk::pe:#;oił
:o#cza=a*iarE:g:.E|esę:
r,:E.e'JTE?*#apnreg,ud;

:iŁle:gyĘJ%!ĘO#u'gf::
_---_-__-:--_---:

łór;yhĘeżsi?zW:g:żg%i3ty:b:;:

;p;:c,łżc#łw*ą2[a;s;taśłj;:
80.

iisełi;:rio:łijlE;;ł::?dĘ#:J:::i
Nie     zamierzam     zawierać

:;8;::ieiiłstgi!.ła#
sprawiedliwości.

g:zt:EK:gŁEiEjażp;:jł:jJ!b;:

?cłcazd?;ś:cł%,?;:o:ó?c2,!ze:?oc:z:
państya   lite".s.kiego.   t   jeęo_

::          :         --_       ,       `--:`_:

gaaleFr2%z:o?źgg3op%?ssĘggę;
a nie lokajskiego  - czepiają-

;eags°zysięgtto°ńsmk%ż%ki=##ijt°

;ie:j[gaĘa#rać?ĘiEn!mfT:Ej
Nie  doszła  do  innie  żadna

j!:§z:::±:n;:nz::fiżłt;ałłr:::bĘ:Z;*;::!:
:;;n3osrggtnź::Te:ć  konspłra.

itr:;:;iil!.i:i:!i!:;T#ąn#:qk!ł

ijgigg;2fia!;:3i#iiei:%;Ę;:;

;;2ły:g8;5%:;:!a#j:=p=#,:;C3:

i---_------------:

__--_      -:__=--:-:-_--:---:

#:pEe#a:iae:;t:F!i:iżj
•i!,:.!;i`;:j.:.''.`..,,:t.,',.`.`,,.:.::;',.`,,,;;:.,j'.:::i:..;`:`i;.`...:,:,:,::.:`,l:;;.
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_-::l'::`:i`i:--`::`:-`--i

na  w  1981.  Ott.>ż`  jakii`  pro-

!;i;ż:lrj::;':J",l;o:::',:.l;''`':;:`,;;
utworzenie   rządu   koć`licyj-
nego    opar`ego    o    Kościól.

ę;t8łpandj:WCW8:s:[aą;8rł8gnoł:

FignJjasefóżieo5uegśiŁo::h:Ęy:

Zi:j:oęc?ąc3:*::t:cBuzb=
ka.

prz°e°zfł:i#esowiecpk?tięnp*eć`nz'ję

:           _      ----       _           --      -_-              -:

j,:„.Z'.ago::anłópcr?aycgr;`,:Znej:a

€;::gć`ę%e\Sa?Oię:r';njłssT;;ę

dominującej  i  pasożytniczej

%f#jea*;#;aYlyrkaożEeuE:

--::_---:_-----:----:

f#yzobr3Zrpz:anYeonfl?,-:nś:3:

1961  uciekł do Wielkiej  Bry-
tanii.

-_-___-:--__-----:-_:

le o wiele mniej korzystnym

-KGB-owska  przeszłość

czołowych  postaci  NRD-o-
wskiej   rewolucji   (np.   Mar-
ciisa  Wolffii);

_i                                                 -`                   :

:;:;:i&3zJ;;t,reerf.:fr&ya%ę:

#r;jłoeeTL%eŁpm:::g:wE:::ak;ayff;;
-,------    _---_  -----     _-_-_:

sadą wszystko pozostaje bez

SYGNAŁY

łił?jw;;i;:fji;;t.i;?yn;;3:sz:;:i
łów:

§h:i;t;yii::ii:,ze:;igkr=żo#Ł:ii
gŁ3:Zd*3;nąsck!e?;tępdoam-
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ZAŁAMANIEplan     się

Ła;ażme UJjećzyę:ć  WG°:rebcactzeog;

Łw°ab;ernwaa;eś8rznxezTercaycdaŁę
wanle.

i:j::#:Oiinł:iijise;::#ii;ł_

Zmu.

padem.

Go%agz°oh;ygóg8;nrętari?Z:!
wać.  zależnie od  okoliczno-
ści,  program  maximum  lub

:        -`---_     ---``     _--:

:ż:r#opsrt#S#ż:ywcsz%gh;
;Dg:Sg:dsTrcozmemg=e:#p=i::

§:*baynżnuał:E:#:#goza#::
newru z traktatu brzeskiego,

:--_-----:-:---_-__--_,--__,-:;

tym granice  te zagwaranto-

§aś##,iiŁnk?mpf:a;%

;ttaz%i`gz3:p:cag;;9ś#b:;
Łęa#EEŻNCoN

(Łe Fi.garo,  26.12.1989/
tłum.dlaK°#f3Ciasz:epLŁ%k°i



Katowico    -    w    Katowickim
Klubie   Antykomunistycznym    ''W
/. S" im. Józefa  Mackiewicza trwa
remont. Siedziba Kltibu (ul. Młyń8.
ka  2Q3,  11   piętro,   pokój   10)  jost

:Lęco:,huwtLonw,aokFzmKi:L%::NźwT,:
tuk:,:Wodrit7jk-#,#ł#::9.S7P3Ł:,..

nQ-J'"ycźhy   "W  /.  S"  Zag€bia

P|ęłoMwa§,:iT&F,ap#gjąn;i:gfi,Ę3:
66-66-79.  Prezesem jest Alekssn-
de'  Biaw.

Wrocław -w najblłzszym cza-
8io Wrocla\^łgki Klub Polityczny "W
/'S" otmma lokal. Obecnie kontakt
z  Klubem:.  Jarosław  Krotliński,  ul.
Crobi5zyńska  1684 , tel. 61,31 -75

Poznań   -   w   siedzibie   KP"W
/ S" przy  ul.  Góma  Wtlda  106,  tel
33-00-91  mteści s[ę biuro  Poznań-
skisgo  Porozumienia  Wyborczego
'.Solidarność      i      Niepodleglość" ,

w       skład        którego        wchodzi
l-DP.W",  KP"W /. S" i  SW.

Ja6tTzębie  -  Klub  nie  posiada
pomieszczenia.  Kontakt  z  Klubem:
Lech Osiak, Katowicka 54, 44-336
Jasmębie;  Jarosław  R.,  ul.Wrzo-
sowa 332, 44-335 Jastrzębie.

Szczociri  -  tymcza§owy  adms

Ł:?CĘ:i°uYM::i'#!i;4{rzysaof
Konin -  Klub istnieje od stycz-

nia,  8dres:  Pl.Wolności  7.

W styczniu popełniono w Łodzi

#:*3ę%##npj;Teś-nij:§tń?
8l#ks##Og:#:i:Om?#,T
cja wraz z oddelegowanymi do niej
funkcjonariuszami SB stala się nie.
po,ad".

Pyqnie  za  10  rubli:  nieporad-
ność naturalna czy zamiepona?

ZwQzek Rsdziecki nie iBst tylko
nt%Eze%#Sd#k#ćd#.jeDkap%s

partyjniaków,   Zwią:zek   Rsdziecki
jes. mszą oiczyzną, a  grsnic na-

%#dn%:iseąst#BW„##,daz,!ś3§'%a
G/.biBft#e.    (M.Moczar,1948,   ze
Ma#eaTj:jżeT&Wr§uki#:)czysdRP

w ramach przei.mowania schody po
PZPFl  podejmie  równiez  tę  ideę7

Gómicy  bronią  §ię   przed   wy-
rzucaniem  pieniędzy.  Krajowa  Ko-

riBiaogęś;:i=oN§Nts%wsj##ern#
cić nchunków jaki® oststnio prze-
sław   kopalniom    PEW-y   będące
w   likwidacji.   Są   to   sumy   rzędu
500.800   milionów  zł.   na   każdą
kopalnię.  Flazem  kilka  miliardów

Jest  to  zbójecki  okup  placony
p3sożytniczyiTi stTukturom pośred -
nim.

WCzechoslowacjiaresztowano
bylego szefa SB.

Kiody u  nas?

Jeszczejeden„przypadek"

psychiatryczny
Historia człowieka,

Fage#Ł?i?i;głĘe:#:iaF#

:::-_---_'-:-:-:_--::?--:T:-_:---::i:

ZsŁłi#Ś?T;,cEŁEaocE

ggis:3;Eijigżu;U3ifig:
wany i aresztowany.

ł!e:ffoF!mŁ;Ęi;ył:*cah-Ę[

gz%#newb#±ff;e;ęi;:łhif.,!_S

gŁ„y'.Jń
Lonia    Gromo\`/    clo
kreu'nvch.   ^  om  iiii`

!i!*gfT;:,j,;t',:;;;.łt,j,i-i,,(i;,:,`;`:;i,',:
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g{;żg#:9:W?ężem?:tc:zg;r;,:g#:
ma."

Amerykanie          zbadali

grfgm88Y.aknu:B:ź:z_ą#:aĘg:

;iłe;§kg:isgga;iz§:,;ż:%Si:

iją:ż:łiEĘiił;%;łsi:ew!;iiin!is;i

ttĘ.iiiiiEiił%ig!iri:
storię.

;€!;taioii:ii;ij`;d:#::ti:,::w9;!:

Ce.
Elena DANIELAN

/'Samizdat Bulletin", zima 1989`

SoHdarnośćwalcz
spoleczeństwu

§iy:d!kje:|i!ł§];{ołbiiaige8±e;

;iucH#ga:ża;ę;#gafsaE;i.iz:yg!

i:a:sii::!:;*s!iigwEz#gi
iFź`;Ł!.#,ęoi#ai;Ę?Eł#O;

Dnia 29 marca 1990 roku

En:o:iŁaałt;at;Ęk%|%z.:::3#;!

ąca

i-:----``--i`---.-`------
omieszczenrnaizeczMiejs-
iego Ośrodka Pomocy .Spo-

%żgś#f:pms";:ązśj„;j.:.r;:
omieszczenia takie sformu-
wanie  wydało   się  niewy-

JiaiEEłł3fg:o3.:i|un;i;ic;:;ijz!ipj:

nku.

Szczecin
r,##Ca`tzny`ce]ze#

%%Sjyizń::ia#yj#b!!Ugł:a:#:i

Ł3:#łi;łi;gi:Jaeił#i:#iĘ

je.szcze  dii7e   możli\\ośi`i   dzi.`k`-

#:ał'tgic:;3.8Zeb!`r`Ł'7%`j7ę;,dN;':]J,;'.i
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:f_ż;-Ś:

moiryarffi?i#o:i,,::nTw?,::
i Solidarni

;;,daiea;#ee;iE;;;ai;g:zi3s#:;n;tł;ą:
sk|e!pp9;i;i!:#,dĘt?fim:;t;8:

Pol-

dleg-
łościowa

;:psot]rs#npłpca#łoazŃea[f#;*e
- Kolo Szczecin

sko§Ńzjreoddno°;geniechrześcijań.
9.  Akcja  Bezpośrednia

;T:::d7!c:7i:n;#eEŁi8°#t:ł:§°{:c;E;::

1.  Poznań,Klub Wo°LNi
I SOLIDARNI,ul.Góma
Wilda 106 od poniedział-
ku   do   piątku   w   godz.
12-18.00

2. Wrocław ul. Świdricka
®rzy  przejściu  podziem-
nym) od poniedziałku do
piątku w godz.  14-17.00

Korespondencję  do Reda-
kcji prosimy  kierować  na
adresy:

1 . Klub Polityczny „Wolni i So-

lidami", Poznań, ul.Góma Wil-
da  106

2.  Wojciech  Myślecki,  uL.  Śnie-

gockiego 29,  52414 Wrocław

Przepraszamy za blędy w nume-

racji  poprzedniego  numerq,  po-

winno być 16Ą31 rok K.

Dyr.      Bonawenturze     Migale

z Komitetu Pomocy Obrońcom
Praw Ludzkich i Obywatelskich
w  Polsce  przy  Wydz.  na  stan

lllinois  K.P.A.  za  1000  S  prze-

kazane za pośredrictwem lnsty-

tutu Literackiego z Paryża;

SW  na  SW  Wrocław  250DM;

Kukułka 5000;

nie       Tadeusz       Nazor
-   100  S  lecz,  SW  Ateny

100   S.

Numer zamknięto  18.04.1990

Wydaje Ag.  Inf.  SW
Redaguje zespół
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