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Na  drodze  ugody  nie  ma
możliwości   zatrzymania   sie
ani w wybranym czasje anl w
określonym   miejscu.   Me
miał jej  nawet  Pćtain  w wiel-
kiej  Francji, ale  mógł ze swą

polityką   ugody   przetrwać
szereg lat i mogła ona nawet
dawać  owoce.  Państwo  sła-
be  nie  na  możliwości  prowa-
dzenia         wielkiej         gry

polltycznej,  czy  małych  roz-
grywek  Jedną ma przed so-
bą  drogę,  jasną  i   prostą:
drogę     zasad,   prawa   i   ho-
noru,   Każda  inna  prowadzi
do  zdrady  i  hańby,  niczego
nie  ocala,  przed  niczym,nle
zabezpiecza.   Nawet   przed
starciem  na miazgę.

Juliusz
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Amerykańscy   intelektualiści   o   rozpadzie   Sowietów
Jest takie stare powiedzenie, że to co dla

naszych  rodziców  było  niemożliwe,  okaze
się   naturalną   koleją   rzeczy   dla   naszych
dzieci"  stwierdza  telietonista  i  członek   lri-
stytutu  Hoovera Amold Beichman.  Dla tych
intelektualistów z Zachodu, którzy przez ca-
łe  życie  walczyli  z  komunizmem,  obserwa-
cja      rozpadu       najsilnlejszej       partii
komunistycznej  na  świecie,  była  ekscytu-

jącym przeżyciem
Upadek komunizmu był oczywiście prze-

widy\^/any  od  jakjegoś  czasu  -  George  Or-
well  zapowiedział  go  już  pół  wjeku  temu
„Jest  za  wcześnie,  aby  powiedzieć  w  jaki
sposób  reżim  rosyjski  dokona  samoznisz-
czenia.`,   napisał.   „W  każdym   razie   rezim
ien,   albo   stanie   się   demokratyczny.   albo

przestanje  istnieć.'
Jednakże,   zupełnie   co   innego  opraco-

wywać przez wiele lat teorie dyskredy`iijące

podłoże   intelektualne   ideologii   marksis-
towsko -leninowskiej, a co innego uirzeć jak
te teorie zostają wcielone w życie , jak to się
stało w ostatnich tygodniach sierpnia

uwyobraźcie  sobie,  że  macie  pierwszo-
rzędne miejsca w teatrze rewolucji ,  Miejsca,
z  których  nailepiej widać scenę!  To właśnie

jest   to   co   nazywam   CNN-izacją   świata.
/opanowaniem  świata  przez  CNN/",   mówi
Beichman. „To byłoiak mecz bokserski   Są

górą!   Przegrywają!  Jest  przewinieniel   Nie
ma  przewinienia!"  Jego  emocje  są  zrozu-
miałe.  Beichman jest jednym  z weteranów
amerykańskjego   antykomunizmu,   byłym
prezesem  Amerykańskiego  Komjtetu  Wol-
ności  Kultury.

Przecież  jest   (o   walka,   dla   której   wielu

poświęciło  całe  życie  i  wygląda  na  to,  że
byli  świadkami  ostatniego  już  stadlum  de-
strukcji  komunizmu    ,.Nigdy  nie  myślałem,

że  dożyję  tego  dnia",  mówi  Norman  Pod-
horetz, wydawca magazynu Commenfav.

„Nieomal   pierwszą   moją   myślą   było:
Szkoda. że  Sidney tego nie dożył"  wyznaje

t#:oP:ę;eor8%ł,:tg:Z::,°ądcnicaząmc;śr°sT|:
neya  Hooka.  filozofa.  który  zmarł  dwa  lata
temu, i który był powszechnie uznawany za
przy\^/Ódcę  amerykańskiego  antykomuniz-
mu.

„Byłam oszołomiona tym, co się stało jak
nikt inny",  mówi  Decter.

„Ponieważ jakkolwiek powtarzałam  zwy-
kle,  że  Związek   Sowiecki  mimo  wszystko
nie jest wieczny,  afli  niezmienny -dlaczego
mielibyśmy  sądzić  że  tak  jest  -   nigdy  nie

przysztoby  mi  na  myśl,  że  w  tym  roku  bę-
dziemy  świadkami  jego   rozpadu.   MÓwiliś-

my  kiedyś,  że  Stany Zjednoczone  powinny
zrobić wszystko, w granicach rozsądku . aby

pogłębić  ten  rozpad.  a!e  tak  się  nie  stało.
Próbowały pomóc F}osii  w stabilizacji  kraju
Taka  była  amerykańska  polityka  i  to  było

jeszcze  bardziej  zaskakujące".

Paul   Hollander,   profesor   socjologii   na
Uniwersytecie   Massachusetts   w   Amerst,
emigrant  węgierski,   twierdzi,   że  to  co   wl-
dzial  w  telewizii   przypominało   mu   Buda-

peszt    z     1956    roku.    „To    był    długo
oczekiwany  widok.  Zaskoczył  mnie   zwła-
szcza fakt jak  niewielki  wptyw  miał ten  sys-
tem na poglądy ludzi, jak nieudana okazała
się w  rzeczywistości  kc>munistyczna  indok-
trynacja".

„Oczywiście jesteśmy wstrząśnięcr',  mó-
wi   Edith   Kurzweil,   pro(esor   socjologii   na
Uniwersytecie   F`utger   i   naczelny   redaktor
Pad/.zar) fiev/.ew.  Uwazamy, że  nasze teorie
sprawdziły  się   w   pewien   sposób.   To   nie
znaczy,  że  spodziewaliśmy  się  tego  co  się
stato, ale to było wspaniałe. Sądzimy. że to
(an(astyczne  dokonać  tak  mistrzowskiego

posunięcia w  cia.gu  trzech  dni.'
Jest  to  jednak   uniesienie   połączone   z

obawą o przyszłośó rozpadającego się pań-
stwa sowieckiego /które w pewnych  kołach
nazy\^łano   w   tych   dniach   ZMIF}.   Związek
Malejącej    llości    F]epublik/      `Nie   mozemy



p/zewldzieć co się stanie. Być może kolejny
zamach", mówi  Kurzweil.

„Wiem , że jestjeszcze wlele trudności do
pokonania,  możliwe  nawet,  że  dojdzie  do
rozlewu  krwi",  stwerdza  Decter.  „Ale to  co
się  dzieje  na  razje jest dobre  i  obserwaci'a
tego,  ze  wszech  miar  pozytywnego  wyda-
rzenia na świecie, jest nadzwyczajnym  do-
świadczeniem".

Panuje   ogólne   przekonanie,   że  cokol-
wiek przyniesie przyszłość, komunizm jako
ldeologla   i   zagrożenie   mlędzynarodowe
przestał istn ieć.

„To już przeszłość. To skończone. Nic już
nie  pozostało.  Komunizm  ostatecznie  po-
wędrował  na  śmietnik  historii",  mówi  AJex
AJexiev,  członek  Rand  Corp.  W Santa  Mo-
nica,  w  Kalifornii.

Nawet  jeżeli   komunizm   przetrwa  jako
credo   niektóryoh   zachodnich   środowisk
akademiokich  i  cy'ganerii,  które  kształtują
swoje idoologicznę przekonania w oderwa-

:'uur:8y"wa:Śhwo3:|:łFś%3Ę;tw°er::S:kza;:Cąy.
zku Sowiockiego, którzy odczuli na własnej
skórze   rezultaty  propagandy  marksistow-
sko  -  leninowskiej  na  pewno  zdecydowali
się go odrzucić.  „Gdybym  był lewicowcem
spalił  bym  się  ze  wstydu",  mówj  jeden  z
przewodniczących  Drugiej  Konferencji  Na-
tional  Forum  Fundation,  David  Hoi.ovitz.

Nawet przywódcy puczu nie wydawali się
wierzyć w swoją sprawę. „Myślę, że do pew-
nego   stopnia  stracili   swoje  zaangażowa-
nie",  stwierdza `AJexiev.  „Po to aby  odnieść
sukces w totalitaryźmie  trzeba zabić wielu
ludzi   żądza władzy  -jak  nazywał  to  Niet-
zsche,  Ci  ludzie  nie  sąjuż  tak  pewni  siebie
i  swojch  przekonań".

Znaczenie sprawdzenia się teorii tych in-
telektualistów,   którzy  walczyli   z   komuniz-
mem i ich sympatykówjest tym większe, że
oni  sami  byli  przez  lata  wyśmiewanj  jako
zwolennicy  zimnej  wojny  i  traktowani  jak
intelektualni   Neandertalczycy.  Odkąd   Ge-
orge   Bernard   Shaw,   na  początku   lat  30-
tych,   wyrzucił  torbę   kanapek   przez  okno

poclągu,   przed   przekroczeniem  granlcy
między Polską a dotkniętym głodem Zwią-
zkiem Sowieckim na znak poparcia dla pro-
gramu   kolektywizacji   Stalina,   Zachodni
intelektualiści   zainteresowali   się   ideą   ko-
munizmu.

loh entuzjazm osłabł nieco w momoncie
podpisania  paktu  F`ibbontropp  -  Mototow
/Hitler -  Stalin/, a następnie inwazji  na Wę-
gry w  1956  i  Czechosłowację  w  1968,  ale
zawszepowracał.Wkońc".argumentowali
niektórzy  -  czy  Stany  Zjednoczone  nie  ro-
biły takich  lub riawet gorszyoh  rzeczy?

Fu ndacja Arth ura  Koestlera podej.mowa-
ła  wysiłki   w   celu   zjednoczenia  intelektu-
alistów wahai.ącyoh  się  co  do  komunizmu
na   Kongresie   Wolności   Kultury   18   lipca
1950  roku  w   Berlinie.   Organizaoja  ta  za-
ostrzyła  walkę  z  komunistami  na  polu  in-
telektualnym.  aż  do   rozwiązania  w   1967
roku.

\Melokrotnie wysiłki jej członków zaowo-
cowały dzięki  pracy takich  intelektualistów
jak:  Sidney  Hook,  Dwight  MacDonald,  Da-
niel  Bell  i  wielu  innych.

Nawet jeśli  narastały przykre animozjo z
lewicującymi  intelektualistami  na  Zachod-
zio, to satysfakcję przynosiły kontakty z dy-
sydentami  ze Wschodu.  „Niektórzy  Polacy
i Czesi często wyrażali zdziwienie, dlaczego
jesteśmy  tak   niepopularni   tutaj,   skoio   u
nich  cieszyliśmy  się  wielką  populamością.
Mówili, że powinniśmy się przenieść do Pra-

gi  liJb  Warszawy,  a  bylibyśmy  tam   lepiej
traktowani niż w Nowym Vorku", wspomina
Podhoretz.

Przez   lata   dysydenci   ze   Środkowej   i
Wschodniej Europy kontaktowali się z nami
na emigracji ", mówi Kurzweil. „Czuliśmy się
wtedy trochę  jak  Freud,  bo  byliśmy  lepiej
znani   za  granicą  niż  we  własnym   kraju.
Najwidoczniej   powielali   teksty  z  PaA/.zan
f}ev7.ew w  podzlemnych  drukarniach".

Co więcej , Yelena Bonner, wdowa po An-
drieju   Sacharowie,   dziękując   Wolnej
Rozgłośni  za  podtrzymywanie  antykomu-
nistycznego t)odziemia w Związku  Radzie-

ckim  oświadozyła:  „Chłopcy podczas tych
dni byliście na barykadach razem z nami".

Jest  rzeczą  nieuniknioną,   iż  w  riastęp.
stwie upadku komunizmu przestaną istnieć
organizacje  i  publikacje,  które  powstały w
odpowiedzi   na  wydarzenia  lat  trzydzios-
tych, czterdziestych i pięćdziesiątych.   .

W  zeszłym   roku   Organizacja  Wolny

f:ślt;cyeptywmooyae,nr#:ęwrnu.cśl:yoat=::zef:
i  demokracji  zaohodnich,  ogłosiła  zwycię-
stwo i rozwiązała się.

„Przestaliśmy  iśtnleć  jako   organizacja,
ate  nasze  argumonty  i  hasta  zwyciężyły  i
przetrwały",  wyjaśnia  D®cter.

W  czerwou   został  zamknięty  brytyjski
magazyn  Eł7counlor, jedno z ostatnich  wy-
dawnictw,   któro   powstały  po   Kongresie
Wolności  Kultury,  a w  sierpniu  ogłoszono,
że ten  sam  los  spotkat rocznik  odnotowu-
jący  międzynarodowe  afery  komunistycz-
ne.   W  tym   roku   było   25-te,   ostatnie
wydanie.   „Zdajemy  sobie  sprawę,  żo  na-
deszły czasy, w których nasz rocznik przes-
tał  być  potrzebny,   możemy  spokojn!e
zamknąć\^łydawnictwo,powiedziałaMargit
Grigory,  naczelny  redaktor wolumenu  wy.
danego przez  lnstytut Hoovera /zajmująoy
się  problemami  wojny,  rewolucji  i  pokoju/
przy Uniwersytecie Stanford.

Wprawdzie, mówi Beichman, wydaje się,
że zagrożenie sowieckie już minęło, ale na-
dal,  -  od  czasów  Rewolucji   Francuskiej  -
intelektualiści  zajmują  się  utopijnymi   ide-
aml  i  totalitaryzm  nadal  pozostaje  zagro-
żeniem  dla wolności osobistej.

„Jak  ktokolwiek  dzisiaj  może  byó  soo.
jalistą?" pyta Beichman.

„Trzeba być szalonym, żeby popierać Fi-
dela  Castro.  A jednak  mit  socjalizmu  jest
ciąglo sil niejszy niż rzeczywistośó kapitalis-
tyczna. Wynikato z faktu, iż kapitalizm prze-
stał być doktryną.

Tak właśnie się dzieje. kiody ludzie mogą
dz.`p%eód%kw#aąm'eę#R=ńskimtygodnikiem

„lnsight on the news"
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CZY  CHŁOPI  WALCZYLI  Z
KOMUNIZMEM?

Dość  dokładnie  została  opisana  działałność  podzlemia  anty-
komunistycznego   polskiej  intoligencji,  robotników,  liidzi     miesz-
kających w mieście. Stosunkowo niewiele wiemy o tajnej pracy wsi,
szczególnie mato wiemy o podziemiu  chtopskim w wojewódzMe
wrocławskim,   a  trzeba  powiedzieć,   żo  bezpośrodnio   po   stanie
wojennym natychmiast został zorganlzowany silny ruoh oporu.

Przejawiał się on w różnej postaci.  Pierwszą reakcją wsi na liczne
aresztowania dzi.ałaczy „Solidarności " , i nternowania, wyrzucania z

pracy,  nękania  przez  Służbę  Bezpieczeństwa,   była  pomoc  ma-
terialna. Welu rolników przekazywało na ton cel zarówno pieniądze,
jak i ptody natury chleb, masło, ser, mięso, kiełbasę, które tajnymi
kanałami   były  dostarczane   ludziom  ukrywającym  się  bądź  też
siedzącym w więzieniach. F`ównoczośnie rozpoczęła się akcja opo-
ru wobec komunistycznego systemu. Chtopi zwlekali z płaęeniem
podatków,  wszelkich  należności,  jakie  ściągało  od  nich  siłą  pań-
stwo.   Nai'śwlatlejsza,   najbardziej   oddana   „Solidarności"  i   najod-
ważniejsza   część   społeczności   wiejskiej   rozpoczęła   także
podziemną działalność kulturalną i oświatową,  Na wsi  pojawiły się
ulotki,  tajne   broszury,  potem  podziemne  wydawnictwa,   książki,
programy polltyczne.  Niestety,  nie wszystkie dokumenty dotrwały
do  dziś,  a  czas  nieuchromio  wymazuje  z  pamięci  poszczególne
epjzody różnycm akcji i działań chłopskiego podziemia. Zeby  czas
całkowicie  nie  zatarł  przeszłości,   postanowiłem  wraz  z  kilkoma
oddanym idei wolnej  Polski  rolnikami spisać p/zynajmniej tę część

pracy,  której  świadl<owie jeszcze  żyją  i  gotowi  są  poświadczyć,  iż
uczestniczyli w dzjałaniach podziemnych. Przygotowując  niniejszy
szkic  zwróciłem  się  do  wszystkich  zarządów  gminnych  NSZZ  Rl
„Solidarność"  z   prośbą,   aby   uczestnicy   ruchu   podziemnego  w
stanie wojennym  i w latach  osiemdziesiątych  udostępnili  mi  infor-
macje,   dane,   nazwiska   i   okoliczności   antykomunistycznej   dzia-
łalności  chłopów  w  tym  okresie.(„.)  Z  całą  pewnością  centi.alne
miejsce w ruchu antyl(omiinistycznym zajmuje Fąoland Winciorek,
były  wiceprzewodniczący  NSZZ  F]l  „Solidarność"  we  Wrocławiu.
Poznałem  go  na  pierwszej  konferencji  prasowej,  jaką  zorganizo-
wała   Fąada  Wojewódzka   NSZZ  F]l   „Solidarnośó"  we  Wroctawiu,
bodai.że  w  maju   1981r.  (...)  Po  konferencji  Winciorek,  a  także  inni
rolnicy działający w  F`l  „Solidarność"  poprosili mnie  o stałą współ-

pracę z solidarnościowym  ruchem chłopskim, oferująo mi funkcję
doradcy. W ten sposób związałem się z NSZZ Fll  „Solidamość" na
wiele  lat,  nie  rezygnując także  z  działamości  podziomnej,  prowa-
dzonej  przez  całe  lata  osiemdziesiąte.  Poznałem  wówozas  wiele
wspaniałych, oddanych polskiej wsi, ale przede wszystkim sprawie
wolności, suwerenności  i niezależności  Polski, ludzi  mieszkających
na  wśi,  rolników,  uczniów,  studentów,  młodzież  chłopską.  To  oni
właśnie w stanie wojennym  stawiali  bierny opór   wtadzy komunis-
tycznej,   a   także   roznosili   ulotki   i   wspomagali   działalność   pod-
ziemną „Solidamoścj"  pracowniczej. Tr2eba jednak  powiedzieć,  że
opozycja  antykomunistyczna  wrocławskiej  wsi   sięga  znacznie
wcześniejszego  okresu   niż  lata  osiemdziesiąte.   Oto,  co  pisze  w
„Oświadczernu"  ztożonym  ml  w  dniu   5  lipca   1991   roku   Roland
Wlr\oicirek..  „Chłopska  opozycja  na  wsi   zaczęła  występować  w
skromnej  postaci  już  od  roku  1976.  Wielki  wplyw  na to  miał  stu-
dencki  ruch  niepodległościowy W  ruc.hLi tym brali  również  udział
synowie chłopscy, tak było na politechnice Wrocławskiej, tak było
na  Uniwersytecie Wrocławskim  i innych  uczelniach. Nasi  synowie
przywozili nam z miasta najnowsze wiadorności, dokumenty, ulotki,
tzw. «wywrotowe.> broszury. Chłopi mieli więc informacie z pierwszej
ręki.  Powoli  zaczął  się  Worzyć  studencko-chłopski  ruch  solidar-
nościowy.  Rodzice  potajemnie wspierali  swoie  dzieci,  często  mó-
wiąc im o Polsce przedwoiennei.  podtrzymLijqc w domu atmoslerę
wolności  i  niepodległości.  Nie  moglo  to  być  bez wpływu  na  ich

postawy. Dużą rolę odegrała instytucja «Uniwersyteiu Latającego» ,
którego  przedstawiciele  wygłaszali  w  naszei  wsi  prelekcje  i  udo-
stępniali  liczne  broszury dla swoich słuchaczy. Z  pierwszymi  dzia-
łaniami spotkałem się w swoiej gminie. we wsi pęgów-Golędzjnów.
Byly  to  spotkania  organizowane   przez  Kornela  Morawieckiego,
wspierane  przez  mó|  dom  we  wsi  Wilczyn,  gdzie  głównie,  przy
współudziale   mojego   syna,  Wojtka,   rozpoczęlo  tworzenie   pier-

wszych struktur późniejszych organizacji podziemnych. W roku 1979
podzJsmni działacze politycznl ,na czele z Kornelem Morawieckim ,
rozpoczęli  \hrydawanie  pisma  «Biuletyn  DolnośĘski».  I  trzeba  po-
wiedzieć,  żo  gazeta ta  miała  wielkl  wpływ także  na  naszą,  wro-
cławską wieś, ponie`^iaż nielegalne pismo było podawane z rąk do
rąk i przechodziło przez wiele wsi. Włsśnie numer drugi «Biuletynu
Dolnośląskiego..,  wydany  przez  działaczy  Politechniki  Wrocław-
skiej,   pod   kierownict\^iem  Kornela   Morawieckiego,  cieszył   się
szczególną popularnością wśród zaułanych c:hiopów" . Tu\tii wtrąó-
my, że w domu \Mnciorka trwały prace nad „Biuletynem" i jednym
z pierwszych l(olporterów tego pisma był nie kto inny,  a \MncioTe*•i .\ego synow.ie.  „Powstanie  «Solidarności» w  sierpniu  1980  roku  -

plsze dalej \Menclorek  -  stalo  się  haslem  do  organizowania  nie-
zależnego ruchu związkowego na wsl i pierwsze koła powstaly jiJż
w paździemiku 1980r.  (A więc znacznie wcześniej niż gdzio indziei
w  regionio  -  przypjs  St.S.).  W  ten  sposób  powolaliśmy  NSZZ  RI
«Solidamość.> ria podsla:wie własnei deklaracji ,  którei tekst został

potem  złożony  w  Biurze  NSZZ  FII  «S»  we Wrocławiu  przy  ul.  Ma-
zowieęki'ej.  Niestety działalnośó związku  była  królka.  bo zaledwie
od lwiolnia 1981 r. do 13 grudnia 1981  roku . Stan wojenny był wielką
tragedią dla wsi i  dla  ruchu chłopskiego.  ( ..)  Poczęliśmy się spo-
tykać,  organizować tajne struktury, przekazywaó sobie in lormacie,
co  się  rzeczywiście  dzieie,  co  mamy  dalej  czynić.  Zsnim  jednak,
doszłci  do  spolkań  w  domach  chłopskich,  pierwsze  kroki  skie-
rowaliśmy do naszego doradcy. Stanisława Srokowskiego..." Tu\aj]
przerwę  na moment.  Mieszkałem wÓwczas we Wrocławlu  przy ul.
Rowerowej, na  10 piętrze.  Dwupokojowe mieszkanie  zajmowałem
ze swoją żoną,  Marią.  Do stanu wojennego gościliśmy dość często
ludzi ze wsi, związanych  z „Solidarnością",  najczęściej przebywał u
nas  Floland  Winciorek,  bywat także  Wiesław  Włusek,  Andrzej  Ur-
szulak,  Stanisław  Helski,  Zbigniew  Lech  i  inni.  Nie  zdziwiłem  się,

gdy  mnie  odwiedzili  w  pierwszych  dniach  stanu  wojennego  moi
chłopscy przyja'ciele`  (...)  Flozmawialiśmy, jak zachować stan  umy-
słów  sprzed  narzuconej  wojny.  Winciorek  pragnął  usłyszeć, jakie
mam  stanowisko  w  tej   sprawie.   Powiedziałem,   że   musimy  się
spotkać  w  sze/szym  gronie,  w  wyznaczonej  przez  chłopską  oi-
ganizację  solidarnościową  miejscu.  \Mnciorek  uzgodnił  z  innymi
działaczami  czas  i  miejsce  spotkania.  Powiadomił  mnie,  że  us-

`.``+._     -`     .     .`-.__r-+     .   .      -_

roku,  w  moim  domu.   Tak  też   się  stało.   Pod  datą  6  11   1982  za-
notowalem w dziienn.iku`. „W rodzinie sporo problemów. Przybyli do
mnje krewni. Nailepiej trzyrria się wuiek. Inriym też. nie brakuie wiary
w przezwyciężenie l(łopotćiw, lecz zauważyłem też pierwsze oznaki
nł.epewnos'o/. / bezradnośc/'.O co chodziło? Otóż 6 lutego 1982 roku
odwiedzlli  mnie  Floland  \Mnciorek  i  Wiesiek  Włu§ek,  przyszedł też
ktoś trzeoi,  którego  nazwiska  nie  pamiętam.  Ustaliliśmy,  że  należy

prowadzić dalszą podziemną działalność, a przynajmniej we wstę-
pnej  fazio  stanu  wojennego  odwiedzać  siebie  wzajemnie,  pod-
trzymując się na duchu. (. ..)  Moja sytuacja zawodowa pozwalała m.i
na  dowolne   dysponowanie   czasem,   ponieważ  tygodnik   „Wa-
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domości" został zawieszony. a potem, jako jedyno pismo we Wro-
cławiu,   zlikwldowany.   (.„)   Weryfikaoja   kadr  dziennikarskich   wy-
rzucita  mnie na bruk.  Przez niemal  półtora roku, do połowy 1983,
dysponowatem  własnym  ozasem.  Mogłem  więc  bez  przeszkód
puoaś.Tłęgća,?:,aTnoaimm3]et,Pf;5irnypr;tj:cżoś:Ti.eD#amd:ubt%ż6p:::

#:da;ewTas,:]os:aTZT;łraoł:z;:3#;,zgóarzsyożLyB;RnNęszśnćej,uedT:aT#
chłopskioh  przyiaciół w  najtrudniejszy.ch  chwilach dostarczało  do

Fbland Vwenoiorek takć>rodukty niezbędne do życia.mojego domu
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|     pisze dalei  w swoim  „Oświadczeniu"„WdomuStanlsławaSrokowskiegoustalono,żenajlepszątomą
dz;;łania  podziemnego  w  stanie  wojennym  będzie  forma  orga-
nizaoyjna  na  wzór    działalności  z  okresu  AK  pod  okupacją,  jako
koniecznośó.   Działalnośolą  tą  naloży  objąć  działaczy  wsi,  wyłą-
ozając ZSL, gdyż zeteselowcy związali się trójprzymierzem z PZPR
i  SD.'.   (...)  W  tej  sytuacji,  gdy  wieś  dokładnie  była  penetrowana

przez  słuzby  SB-ckie,  główny  trzon  działaczy  antykomunistycz-

*ye°W,Po°csł:#,°uwtr:83tay:eazćds;ęd8g::;jcazk:Sćci:Sz?ZźaurłąĘ°ó:e,r:awdej
woiewódzkiej  „Solidarnośoi"  Rl  wyłączyła  się  z  pracy  nielegalriej,
niektórzy  ozłonkowie  i   przywódcy  wyjechali   za  grariicę.   Roland

iy::f;°{3jknyuozhrętł,źk:awn::wssę°CuZs#,:ngełópYznyyu?.b::tą3reokw:,U33:
1     cyzie  przekształciły się w czyn  wwielu wsiach.(„.)T ` -Ńa .osobny rozdżiał `zasługuie wpływ Kornela Morawieckiego na

stan  umysłów  chłopskich.  Vwnciorek  poznał  Morawieckiego  -iak
sam  pisze  -w  1976  roku.  Od  tej  daty  na wsi  zaczynają się  coraz
silniejaktywizowaćtendencjeruchupodziemnego.Wstaniewojen-
nym  umacniaią  się  związki  rodziny  Winciorka  z  podziemnym  ru-
chem   antykomunistycznym,   budowanym   głównie   siłami
pracowników  Politechniki  Wrocławskiej.  Szczególną  rolę  odegrał
tutaj  lnstytut Socjologii.  Wydawanie  „Biuletynu  Dolnośląskiego"  na
tp%::-zyśą.i:dł3,nTśnćc#,?zĘcraY.cl:Fzn;o,:zn':?:źeTk,Apondaz:teę::ę

tpy:€on,uods:*epT,T%Laśłrdęo:ał:,pę3ggjreeT:::.„=,,at:gh#g::i3,r:{e:::
sam  zajął  się  kolportażem  „bibuły",  organiziijąc  w  moim  domu

ąłoówwenr:wpeu,::ppor;eeizuLt:gY:c,i::,,;zr2;::óTłi%satłae(gt?JsP;ec=asp#,
ulotek, a także książek podziemnych i stąd docierały one do imych
czy`elników.  Zwykle  były  podrzucane  do  skrzynek  na  listy,   pod
drzwL  do  wind,  a  takze  dostarczane  zaufanym  ludziom  do  rąk
własnych.  Z  biegiem   ozasu   musiałem  wydziglić  całą  szatę  na
materiałyprzynoszoneprzezWincioi.kaOsobnegozapisuwymaga
ochrona  techniczna  sprzętu  drukarskiego,  który  znajdował  się  w
domu  Winclorków.  Przyjeżdżał tam  czasem  Morawiecki,  czasem
drukarze,  w  obejściu  znajdowały  się  też  powielacze,  które  po  ro-
bocie  chowano  w  lesie  lub   na  poddaszu  obory.   Papier  zwykle
organizował  F`oland  W   lub  iego  syn  Woi`ek  W.  Farbę  przywozili

3:::ŁC}izrŁaostiońę;aguT'g;ngyr:;'uP,°;:;%:::zę°%:amw?:tirs::buekz.
rywał.   Kornela  zresztą  poznałem  osobiście  w  trakcie  iego  dzia-
łalności   podziemnej  (.   )   Poza   Dolnym   śiąskiem   prasa  tutejsza
docierała do gmin w Rogowie, Słupii, Koluszkach i Jezowie, dokąd
dostarczali  jei  chłopi  dolnośląsoy.   Ronald  Winciorek  tak  pisze  o

mr"  podz:iemr`yrr\..  „Ruch  podziemny  k.Pr:entrF!Wa_I._S!ęL  !~_W~g:
j-:;i;dićń;ńocigwskimwe.w5jMlczy.n.Wi?.n_y?P_ysi_arh±g~a_Z:::'rio;Zip::żżddn#S:#gN;ednbjyzłaoussr;:r:!::S,fS_:_Skk::_oWĘr.ZĘL:`:fy!g;-.

-n'd;tirż  -óźiałstihóści  soi:idamościowei  dość  szybko.  przycpyin.i  i
•J;;:d;mr-ciłśpi gamęii się do tej dzialalności. W praą/c:, bę^dF±
-Wiiśire|o°j-rcg*/';gź#rv%j#ąc:#łjarĘS_€=S#±;i_:_S!

t:I#jja°c#ż:f%mzc#e#:°#ft.a!k;j,%%myyĘS;!?_#!,!:r:_astf:!c^mhL:ż±S.:.e:

na podziemną literanurę.  Miasto chlubiło  się silnym  ruchem  anty-
komunistycznym, leoz nie zawsze wiedziało, co się dzieje na wsi. A
tam trwała mrówoza, oiężka i wieloletnia praca.  1 można z perspek-
tywy czasu  powiedzlsć o odwadze 1  samozaparoiu wielu  rolników,
którzy nie  patrząc na groząoo im  niebozpieczeństwo,  spotykali slę
na  tajnych  zebraniach   i   przekazywali   sobio   najnowsze   numery
gazot.  Można  wymienić  takio  w§io  i  takich  ludzi  iak:  gminę  Dłu-

8:ńł3#'::S#ś,r°gje:,'e8df'=ewbłną,%ZkYł.Sjfyęs;R'§ak°,Y;°rsyksa:żaynn,:a:
Zygmunt Barszcz, w Kslęgnicy -Altons Wożnlak, w Zmigrodzie -
Kaz]mlerz Denderys i  Henryk Chorzępa,  a takze Tadeusz Doc-
zumińSkl, w gminie Dobroszyce  - Ai`drze|  Urszulak i  p.  Bromko,
obaj  dając  bardzo  wielo  z  siebio,  w  gmi.n'ie   Obomiki  -  we  wsl
Golędzinów  -  Stanlsław  Kila  oraz  Karol  Zukrowskl,  ws  Wsi  Ko-
towice  -  Władysław  Konieczny,  w  Kruszakowie  .  Ka`arzyna  1(1-     ;
plsz,   w   gminie   Wiszriia   Mała   -  Slanlsław  Wilczopolskl,   w     .
Przesławicach  (gm.  Obomiki)  -JÓzol  Dzledzlc, we wsi  Borkowice     ,
-  Henryk  Bartoslewlcz i  A.Janlsiów, we wsi  Droszów  (gm. Trzeb-     |

}:i:v:c-hśFć;:k:::Sk:aed:'r:rd;;e::ź°::%rtaa:t:%:gnd?c:;łeraaz;:ai:'*§|:S:t:łr'§ł;:kióóawri   :
polskiej  wsi.  To  `ylko  niektóró  nazwiska  ludzi  nieulęknionych.  (...)
Podziemna  prasa,   ulotki,   książki,   to  jeaen   wielki   nur`  działania

polskiej wsi.  Drugi, to  radio.
Vweś wrocławska słuchała podziemnego radia. Zrgsztą, nie tylko

słuchała,  ale  brała  czynny  udział  w  organizacji  sprzętu,  przygo-
towaniu technicznym  i  nadawaniu  audycjL  Tak właśnie  się  dziato
wewsiWlczyn,gdzieznowuniezawodnymkonspiiatoremokazała
się  rodzina  Rolanda  Winciorka.  Radiostacie,  ze  względu  na  swój
tajny  charakter  i  możliwość  wykrycia,   szybko  zmieniały  miejsce
nadawania  Jednym z takich mieisc byto niewielkie wzniesienie za
domem  R.  Winciorka.  Rosną  tam  trzy  ogromne  lipy.  W  ioh  ko-
narach,  na samym  szczycie,  można było zamontować urządzenia
teohniczne  radiostacji,  warunki  były  znakomite   Przyjechali  radio-
technicy  z  Wrocławia  i  przygotowali  aparaturę  do  pracy,  bezpo-
średnie  naclawanie  odbywało  się  w  zabudowaniach  gospodarza.
Roland Winoiorek i jego synowie brali  udział w montowaniu  anten
i  pilnowali  urządzeń  przed  obcymi.  Radiostacja  nadawata  swoie
podziemne  programy z  przerwami.Trwało  to  do  1984  roku.  Pew-
nego  iednak  razu  specjalne  stuzby  woiskowe  namierzyty  zakres
nadawanych audycji i okazało się, że aparatura wojskowa i SB-cka
wskazała teren,  na którym  zamieszkiwał  Winciorek.  Na  szczęście
dla konspiratorów,  na tym terenie, nieco za lasem, znajdowała się
jednostka  woiskowa,   która  posiadała  własną  radiostacię.   1  pod
budynki tej wtaśnlo, wojskoweł radiostacji  zajechały wojskowe sa-
mochody z wykrywaczami urządzeń radiowych, sądząc, że stąd się
właśnie  nadaie  tajne  komunikaty  i  „solidarnościowe"  audycie  ra-
diowe  Wtej wojskowej bazie był pewien sierżant  o ile mi wiadomo,
Stanisław  Ochał,  który  często  odwiedzał  wieś  Wlczyn,  przyjeż-
dżając tutai  po  zakupy lub w celu  pożyczenla jakiegoś  rolniczego
urządzenia do  prac polowych. Znał również  Rolanda Winciorka.
1 on właśnie tego   dnia, gdy kawalkada samochodów poszukiwata
tairiej radiostacji, szybko przyjechat do wsi  t ostrzegł Winciorka, ze
wojsko namierzyło radiostacię i byłoby dobrze  dał do zrozumienla

3:ścjha°t::dt%j3`az`Wt::::8Pb?łęutó:er:ajj:sdt:gjyś|%rs:ę,'eżsezcT:ncj:zr:ć
criwilą  nadawata  solidamościowy  program,  rozmontowała  urzą-
dzenia  i  zabezpieozyła  sprzęt.  W  ten   sposób   doszło  do   nieo-

s:ę:;weamn:brź;poek,3ł;,#:ęgł€;apcoym:ę:%kj,:gt;mż:::,;,zoakr3speo:;5łffi
wojennego  i  późniei,  ludzie  z  podziemla,  dziatający  na  wsi,  pod-
rzucali woiskowym  ulotki, tajne broszury,  książki   lstniała milcząca
współpraca.Tajnaradiostacjazostaławtedyuratowana.Nadawała
ona  swoje  programy  do   1984  roku,  a  potem   pizeniosła  się  do
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Wrocławla. Programów podzlom nych słuchall i dzięki tem u wzma-
cniali siłę swojogo ducha, nio rozygnując z walki antyreżimow®j.

Największąj®dnak rolę w podtrzymywanlu na duchu polskloj wsi
miał Kośoiół. To właśnio w kościołach tmrała nieustanna duohowa

praca tysięoy duspasterzy,  którzy  budowali  w ludziach  moc  psy.
ohiozną, wiarę  w wolność,  miłośó  i  solidarność.  To  właśnio w  koś-
oiołaoh  najczęściej spotykata się społ®ozność wjojska,  by stuchaó
wolnościowych  kazań swycli  przowodników duchowych.  Każdego
roku,  w  piorwszych  dnlach  wrzośnia,  psraflalno  grupy  chłopów
wyjeżdżały autokarami do Częstochowy, gdzio następowały tajno
spotkania przywódców  „Solidarności" wiejsklej.  Roland  Wincior®k
zabiorał z sobą na to coroozne  spotkanla sotki  egzemplarzy naj-
nowszej  podziemnoj  prasy  i  rozdawał  je  piolgrzymom.  a  tamci
przekazywali   dalej.   W  ten   sposób   „Biutelyn   Dolnośląski",   .Soli.
damość Walcząca",  "Obecność" i  inno wrocławskio \^/ydawnlctwa
trafiały  do  rąk  czytelników  ze  wsi  z  całego  kraju.   Kościół  zor-
ganizował również kolejno rocznico  rejostracjl chlopskiej  „Solidar-
nośoi" i odbywaty się pośwlęoonej toj daci® uroozyst® msze św„ w

##::fn?#ó::?:#i=hwśł.?'#'ę:#nYŁay?!#eprj::rh#]gkba#
Krynlcznio i w® Wrocławiu.  Rolnicy zamawiali /ównioż mszo św. w
intoncji wolnej Ojozyzny. Prallśmy udział w takich mszach wo Wro.
cławlu,  w  Trzebnlcy,  w  Zmigrodzie  ozy  Lubniowie.  Osobnogo  1
8zczegółowogo  omówlenia  \^/ymagają  pi®lgrzymki  ohłopskie  or.
ganizowano z okazji przyjazdu Jana Pawła 11 do Polski. Chłopi brali
w nich wldoczny udzisł.

Mewątpliwie to tylko  zarys mapy,  na  której  można  by znal®źó
wlelo innych linii tajnoj 1 podziomnej dzlatalności chłopów w stanio
wojennymwlatachosiemdzlesiątych.Zpewnościązbieglemczasu
dojdą nowo fakty, któro przypomną luclzie ze wsi. Możo odnajdą się
teźdokumonty,ulotkl,llsty1lnnedowodynapodziemnądzlałalność
chłopską.  Liczę  na  `^rzbogac®nió  pierwszego  opracowania  tego
problemu.  Kończąc ten  szklc,  zachęcam  Czytolników do  uzupeł-
nioriia, uwag 1 osobistoj reflokgji.

Stanislaw SROKOWS KI

ROSYJSKA  DZIURA
Oflarowując narodowi  pierestrojkę  i jaw.

ność,  Gorbaczow  był  przekonany,  iż  dał
wszystko , ozego ludzie potrzebują. Okazało
się jednak  (choćby w świetJe  konsekwencji
politycznych nieLidanego puczu), że to było
za mało , a na dom iar złogo sam Gorbaczow
mylił  się  tak  w  ocenio  nastrojów  społecz-
nych.  jak  w  ocenie   postawy  najbliższych
sobie   elit   politycznych.   Nieuwzględniana

przoz   niego   rzeczy`^/istość,   niczym   rzoka
podzlemna. \^rydrązyła prawo do własnych
rozwiązań.   zachwycony  wydarzeniami  z
sierpnia świat nie zauważył naw®t, ż® jest to

po  prostu  prawo  do rewoluoji.  Ma ona jod-
nak  inny  przebieg.  Zmiany  w dekoracjach
są zresztą widoczne:  Rosja  nio  marzy już
(na jak długo )o bohateracm,  ale  po  prostu
o zwykłym  dobrobyoio.  Nie  ścina się  głów
lecz grz®bie z szacunkiem   niolicznych mę-
czennlków. Zamiast golenia bród, zwala się
pomniki   brodaczy.   Ci   zaś,   którzy   na   po-
dobieństwo  Donikina czy Wrangla mogliby
tworzyćkontrrewoluoyjnozagony,wcichoś-
cl  własnych  gabinetów  lub  mieszkań,  po-
pełn iają samobójstwa. Fbsja wreszcie głosi
nie  wojnę,  lecz  pokój,  nio zniszczenie świa-
ta.  lecz  chęć współistnienia w nim.  Chłopi
być  może  dostaną  zi.emię,  a  robotnicy  ta-
bryki„ . lntoligencja stanie na czele państwa
bez kompleksu  pochodzenia społecznego
mierzonego zwykle ilością odcisków na pal-
cach  dłoni.  1  jest  to  -  jak  można  sądzić  -
punkt wyjścia rosyjski®j  rewolucji Anno  Do-
mini 1991. Locz pomiędzy punktem wyjścia
z osiągnięciom  celu  Oeżeli rewolucyjne ido-
aty  w  ogóle  są  osiągalno)  istnieje  słynna
rosyjska  dziura,  niedorozwój  społeczny,  w
którym  od  czasów  Piotra  Wielkiego,  prze-
padły bez wieści  wszelkio  próby jakichkoł-
wiek     reform.     Więc     nie     chodzi     anio
dekoracje,  ani  o treść sloganów wyszytych
nasztandarach,aleotojakwypełnićdziurę.
Z  tym,  żo  już  pojęcie     „wypełnienia"  nie
należy do  świata trazoologii  rewolucyjnej  -
wymaga bowiem cierpliwości i wi.ary w §ens
małych  kroków.   Ftewolucjonistorn  wydajo~
się po prostu, że dziurę da się przeskoczyó.
1 to jest byó może największy problom Fąosji,
przyczyna  sprawcza  togo,  żo  marzenia  w
tym  wielkim  kraju  natychmiast  zamieniają
się w dramat.  Ułegając złudzoniu wielkiego
skoku,  rewolucjoniści zapominają bowiem,
że  w  przestrzeni,  między  punktem  wyjścia

a celem,  lstnieją napięcla, któro . jeżoli  nie
ulegną  noutralizacji   -  roztrzaskują  każdy
układ społeczny. Na Zaohodzie czynniklem
równowagi, a zarazem zwornikiem  demok-
racji , jest warstwa śred nla,  mieszczaństwo,
które poprzez elastycznośó i zdolność przy-
swajania zmian  - jost gwarantem  clągłości
demokracji  i  motorem  napędzająęym  syś-
tom...  Flosyjska dziura jost zatom  nieobec-
nością   mi®szczaństwa  z  jogo   kulturą  i
tradycją.  Flewolucja  możo  zmienić  sposób
myślenia, n iewolnjków przopoozwarzy w lu.
dzi wolr\ych, ale nie jest w stanio przokształ-
cjć  motod   działania.   Albowiom   metody,
konkretne  zachowanie  wobec  problemów

społecznych.wktórychodnajdujemycechy
cywilizacyjnej ciągłości,  biorą się z tradycji
i  wynikającej  z  ni.oj  kultury.  które  to  cnoty
same  w  sobio  nie  mają  nic  wspólnego  z
wszelkiogo rodzaju  rewolucyjnością.  Na tej
zasadzio,  obserwując  wydarzonia  w  Fąosjl,
możemy odnotować  (w sforzo haseł) wszy-
stkie  najlepsze   zdobycze  oywmzacji   za-
chodniej,  alo  ozy  w  najmniejszym  choóby
stopniu Zaohód jest udziałem samyoh F`os-
jan  w  ich  dniu   powszednim.   Nle,  znowu
dziura,  a w  njej  widok  niezmierzonej  prze-
strzeni  rosyjskiej  tandoty.  Jeżeli  rzeczywiś-
cie  życie  społeczne  Sowiotów  wyznacza
tandeta, a wszystko wskazujo na to, że tak
jest, to pytanie zasadnicze dotyczy tego, kto
w istocie ma wyprowadzić lud radziecki do
form wyzszych. przeciwko miemocie. Chto-
pi z kołchozó`^ri» Flobotnicy z fabryk, które w
większości muszą zbankrutować? Biu rokra-
ci?  Może wojsko? AJbo  KGB? Więc `^rydajo
się,  że  z  wszystkich  grup,  jedną  przygo-
towaną do  zarządzania w warunkach  wol-
nego   rynku,   jest   podziomna   mafia
gospodarcza,   która  jednakowoż,   mając
zdolność    do  funkcjonowania  w  każdych
okolicznościach,  nie  potrałi  j®dnogo  .  wy-
twarzać  produktów  i   dzielió  się  zyskami.
Zatem znowu dziura.  Na domiar złego,  nie

mając  oparcia  polltyoznego  ani  w  miesz-
czaństwie,  anl  w  jaklmkolwi®k  innym  śro.
dowisku,  któro  potratiłoby  przoclwdzialać
miornoci®. Każda wtadza w Sowiotach , pró-
bując roz`^riązaó „kwostę społeczną" będzie
musiała  dązyć  albo  do  poparcia  woj§ka,
któro po prostu zaprowadzi koszarowy po-
rządek, albo najniższych warstw. które sta-
nowlą  rdżeń  tejże   .,kwestii"  do   biedoty,

Tó:°#ks:a:.:3rd:in°i%:śd°;ą#edn?:ns!;oj,ao[
cznego w szerszych kategoriach riiż własny
intoros.  Sięgnięcie  po  sympatię  „ludu" wy.
daje  się  w  Sowietach  tym  bardzi®j  praw-
dopodobne.  iż  jest  zgodne  z  tradycją  i
kulturą  rosyjską,  która  właśnie  w  masach
ludowych upatrywata znamiona ciągłości  i
przenikając€j rzeczywi§tości , mądrości. Po-
za  tym  daje  wrażenie  fozwiązania  proble.
mów   społocznych   „jednym   skokiem"
skoklom  przoz  dziurę.  Nie  wiadomo  tylko,
która z form dyktatury jest bardziej sroga .
dyktatura  wojska ozy ludu.  Ale  i  tutaj  F`o8.
janio mają receptę. lch słynno powiedzenlo
mówi  nam     „pożyjemy,  zobaczymy".  Sa-
mym   ludziom   radzlookim  wydaje  się  co
prawda,  że  obalając wojsko  i  KGB  usunęli
ostatnią kłodę,  która dzlell  lch od raju, lecz
może okazać się , iż główną przeszkodą nie
byli genorałowio, ale sami ludzi.e radzieccy
we wszystkich  swoich  odmianach,  od  do-
brodusznych  babuszek,   po  lokalnych  sa-
trapów.   Dlaczogo?   Dlatego,   że  w  swojoj
przysłowiowoj  pro§tocie  i  dobroduszności
mogą po  prostu  nie  rozumioó,  na czym w
istocie  zmiany mają pologać.  Niowiadoma
ta prowadzi  z  koloi  do zanegowania sensu
zmian w ogólo.  Póki oo furkoczą w powiet-
rzu sztandary, wypowiadane są wielkie sło-
wa.   Mai.ą  ono   i   na  jakiś  czas   zastąpić
autontyczną  retleksję  nad  kondycją  rosyj.
skloj duszy. Poszorzająca się sfera wolności
nie ujętej w formy nowoczesnego państwa,
nio ujętej w żadne formy,  z czasem  będzie
kojarzyć  się  z  chao§em,  będzie  wręcz  wy.
twarzać  chaos.   Widmo   rozpadu   pohnio
przywódcó`^ł do dyktatu ry„. Albowiem tylko
ona  w  loh  oozach  zapewni  w  tych  warun-
kach   sprawiedliwość  społeczną,  a  zatem
społni stawiane na początku cele.

Koło się zamyka .

FLzysztofGULBINOWICZ
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Szanowny Pan
Vytautas Landsbergis
Pr®zydent Litwy

Szanowny Panie Prezydencio!
ZwracamysiędoPanapragnącprzestać\^/yiazyprzyjaźni1solidarnościPanuogobiścio

i całemu  Narodowi  Litewskiemu. Chcielibyśmy przeprosić za arogancki gest,jaki spotkał
Pana 17 listopada ze strony prezydonta Wałęsy. Nie po raz pierwszy, niestety, przychodzi

;::.:ę#g:śns:ęp:aezo.bńo3?uegi:ńpsr3zof3:fvE::=śYg:apao#eiap:'Skjg#,p-e;::asTły:i;
Panu znak pokoju.

W  początkaoh  tego  roku,  gdy  tłumy  Litwinów  sprawowały  obywatelską wartę  zas-
t;:;a!ęrcact{amsr#'uC,!j%łaaomh`#::ra#;,Wp#Ln::!.a`,°%:aRk:#Z'jfTnyn}Bhc:8ĘjęronhymJ,adset:

Domagaliśmy  się  wolności  dla  Pańsklego  Kraju   i  zaprzestania  sowieckiej  agresji.  Od
naszych  władz  żądaliśmy,  by  Polska  bezzwłooznio  i  jako  pierwsza  nawiązała  pełrie
stosunkidyplomatycznozLitwą.Uważaliśmy,żedopomogłobytoWamwtrudnejdrodzo
do wyzwolenia spod sowieckiej  okupacji.  Na petycjach w tej sprawie zobraliśrny tysiące

podpisów.  Niestety, zwyciężyła „ostrożność".
Zapewniamy, Panie Prezydencie, żo Litwa ma w nas wiernych przyjaciół. Z satysfakcją

Lnui:#j#:SłŁf#gs;ai:ź;a,g:ęląmo%gs;;e";eo:ęź3ićniea:3g':3rł:ś;,,;s;;osę?ok,o!:TaĘłT#
dobrosąsiedzkie stosu nki naszych krajów

Z poważaniem i  uszanowaniem

Solidarnośó Walcząca i  Partia Wolności

Polska, 22 listopada  l991  r.                           Przewodnicząoy Kornel  Morawiecki

APEL
Solldarności WalcząceJ
I  Partll Wolnośc[

W  dzlesiaitą  rocznicę  stanu  wojen-
nogo oddajomy hołd ofiarom i żądamy
ukarania winnych.  Zbrodnie  i  przostę-
pstwa  popełnione  na  narodzie  i  oby-
watelach   polskich   w   związku   z
wprowadzaniem  1  utrwalanlem  syst®-
mu  komunistyoznego  muszą  zostać
osądzone.

C)d   Sejmu   1   kadencji   pilnie  doma-
gamy się ustawy zakazującej przćJaw-

r}::!:aĘgŁzdeos:ęapó#;,n%n::,smk?i::
sprawiedliwości,   bez   moralnego   i
prawnego zadośćuczynienia pokrzyw-
dzonym.

Prosimy   o   poparoie   niniojszego
Apolu.

13.Xll.1991   r.

POPRAWKI  DO  REJESTRU
Od  wszystkioh   historyków  wymaga  się

postępowaniabadawczego,nagruncieme-
todologii,  krytyki  źródeł,  znajomości  litera-
tury,     co   wyklucza     m.in.      powielanie
błędnych  a  dawno zweryfikowanych infor-
macji  itp.

Z  t}ch  i  lnnych   powodów  do  publikacji
Wiel kopolska Konsp.Lracja 1945-1956, „Głos
Wolkopolski"   z   19/20   paździemlka   s.23,
można odnieść się  niestety krytycznie.

Łączna ilość - trzeba tę materię wyraźnie
rozdzielić  -  antykomunistycznych   oddzia-

#%,Zk%rp°śt%Ce| 'b°yrłgaa:ŁZ3:jt!nsa`°pYzaezym§:oet:#

|    SP#Yi.czbę  grup  ieśnych  w  iatach  l945  -
|    1947  szacowano  na:  od  17-18  do  93.  Minl-
i    malna liczba oddzlałów leśnych  na pewno

nie  ma  uzasadnienia,  ,  gdyż  już  w  lutym
1947 roku  dowódca  Poznańskiego  Okręgu
Wojskowogo  gen.   dyw.   Wsiewołod   Stra-
żewski riako poseł w Sejmie  PRL nosił imię
Wtold/  informował o  19  „zlikwidowanych"
oddziałach i pojawieniu się już w tym czasie
nowych „band", Maksymalna li.czba oddzia-
łów  podziemnych  także  musi  być  zredu-
kowana, jeśli posłużymy się elemontarnymi
instrumentami  krytyki.

W świetle pozyskanych dotąd  in{ormacji,
do  1975  roku  istniało  w  Welkopolsce  211
różnyoh  grup  zbrojnych,  organizacji  i  sto-
warzyszeń o profilu antykmunistycznym/ w
catym  kraju  tylko  np.  w  1946  roku,  istniało
1.064 podobnych  struktur/.

Klucz, według  którego autorzy publikacji
sporządzili  Fk!jestr,  nie jest jasny i zgodny z
logiką,  np.  nie  wymieniono  z  nazwy  nawet
dużych ugrupowań leśnych, za to wyliczono
niektóre  pododdziały  tych  formacji,  suge-
rująo ich samodzielność organizacyjną i po-
lityczną.   Np.  istniał   120  osobowy  oddział

pod  nazwą  „Oddział  Zmotoryzowany  AK",
pod   dowództwem   Jana   Kępińskiego,   w
składzie:  pluton  „Błyska",  pluton  „Alego"  i

bitnego   oddziału   „Spaleniaka",   z   którym
ściśle  współpracowała   „Narodowa   Armia
Krajowa".   A  przecież.   dowódcy  tej   grupy
m.in.  S.  Spaleniak  i  E.  Wałęsa,  w czerwcu
1946 roku`zostali  skazani  na karę śmiercj w

publicznym  procesie pokazo\ńq/m.  „\Melko-
polska   Samodzielna   Grupa  Ochotnicza  -
„Warta",  licząca  6  tys.  bojowników,  zorga-
nizowanych  w  liczne  oddziały,  jest  wyka-
zana    /poz.     126/,    tak    jak    niektóre

pododdziały  wchodzące  organizacyjnie  w
skład   „Warty".   Nie   ma   śladu   „Polskiego
Związku  Wojskowego  -   „Maria".   Brak   po-
akowskiego samodzlelnego w dużym stop-
niu   oddziału  występującego   pod   nazwą
.,Narodowe   Siły   Zbrojne"   i   innych   grup
zbrojnych,  które  występują  w  istniejących
aktach  procesowych.   Dokumenty  sądowe
miały byó głownym źródłem  Flejestru!

Z  tych  powodów,  zdumiewa  wręcz,  po-
minięcie   w   F}ejestrze   bardzo   bitnuch   i   w

dużym  stopniu  samodzielnyoh  oddziałów
WIN oraz orientacji narodowej, które w żad-
nym  razie  nie  mogą  być  traktowano  jako
grupy  „na  użytek  UBP''.  Np.  oddziały:  „Ko-
ściuszki"  -  Mariana  Rączki,  „Akoja  Katolic-
ka"  itp.

Figuruje  w   F]ejestrzo   natomiast   „Pogo-
towie Akcji Specjal nej " /oddział dowodzony
przez  „Rysia" -Antoniego  Fryszkowsl(iego/
i  ...oddział  „Rysia"/.  poz.  93 i  106/.

Ó::gs:gśna,:or#że.s:#opL3łsnu".!b,łpę.dzY
130/ istniała w  Liceum  Leśnym  w  Goraju  i
sktadała  się  z  kilku   nie  wymienionych  w
F]ejestrze  wielkopolskich   grup   zbrojnyoh,
np.  „Falanga".  W  Liceum  Ogólnokształcą-
cym istniała inna organizacja. Oddziat „Ty-
peledo"  /poz.   120/,  nosił  w  istocie  nazwę
„Armia   Krajowa"  a  dowodzony  był  przoz
„Tipeledo"  -  Mariana  Desendę.  Nie działał
na  terenle  Wielkopolski.  Podobnie;   „Drzy-
msła  1",   „Drzymała  11",   „Kuba",   „Zapora",

„Kot" /poz. 52/, „Szatan" i  „Wlk" /poz.124/.
stanowiły w  istooie ten  sam  oddzjał  leśny.
„Kuba" -Antoni Chowański poległ 15 marca
1950  roku,  podczas  obławy  we  wsi  Kurek
pow.  Sieradz.  Był  ostatnim  dowódzcą  tej
grupy.

Przytaczam  tylko   błędy  uchwytne   „go-
łym  okiem".   Na  badaniach   problematyri
walki  formacji  antykomunistycznych  z reżi-
mem,    ciążą    stare  nawyki  „szkoły  histo-
rycznej    PRL".    W    celu    odwrócenia
istniejących  proporoji,  potrzebne  są  nowe
interpretacje  w  nowych  syntezach  i  nowe
gruntowne badania, oparte na całej wiedzy
o okupacyjnej przeszłości F`zeczypo§politej
w latach  1945 -1989.

Jerzy MARC IC KIEWICZ
lnstytut Badań Zbrodni  Badzieckich
na Narodzie i  Państwie  Polskim.
l,.Głos   Wielkopolski"   odmówił   zamie-

szczenia powyższego arlykułu|
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PARTIA  WOLNOSCI- nl'Ok'ęou województwo llczbagłosów % ghsówwokręgu

WYBORY  DO  SEJMU 1 m. s". Wa"awa 3520 0,49

3 płockie, skjernł"lokl® 1743 0,78RZECZYPOSPOLITEJ
4 łódzkl® 3e66 1'02

POLSKIEJ 6 konlńsklo, 8ioradzki® 2843 1,29

Dnla 27 paździornlka  1991r ,  odbyły sio wybory clo Sojmu 7 radomskl® 1661 0,87
i Sonatu Fbeczypospolbj Polskiej.Wybrano460posłów,wt}m391 Śpośńd 6980 kandydató`^r

8 kielockio 1831 0,59
wybioranych z okręgowych  list ltandydatów na pogłó`^r w 37

10 OpO'8kie 1992 0.70okręgach wyborczycli  oraz  69 posłów z ogólnopolskioh  list
k.na    .tów  n.  poełów,  Vwormo  równl.ż  ioo  e®naóorów „ wftxw",kl, g®1 2,e2epolród el2kmd   ",

Wybory prz.piowdzlt. P.ń.twow. Koml.j. Wyboroz., 87 '2 w''bnmł. 6" 2,7o         -
okręoowyoh koml.|l wyborozyoh 1 ż2 S41 obwodowyoh koml.

10 |.l.nlooór.kl., l..nlokl. «77 1,7®•jl wybo"ych.
W .kłd komlł|l wybgrezych powolino 187 ®89 wyborców.

14 zl®lonogórskl®, l®szczyńsldo 3225 '.15
\1`/

15 kaliski® 2810 ',36`Ć.>
-.   ._Uozbauprawnlonychdogłosowanla wyniosta 27 516 166

'8 poznańsklo 6949 1,63

'9 gorzowsklo, pilskl® 4780 ',85

20 8zczęc!ńskie 2971 1,OS

22 gdań9WO 2854 0,58

25 białostocki®, swalskio 1720 0,53

29 rzeszowskl®, tarnobrzeskie 4673 1,18•        u   za            ano     o          w     n
0          .                 S   W        u\^'Zl

30 krośnleńsklo, przomyskio   . 1809 0,66inieważnyoh)11887949osób;fr®kwenoja`^rybo/czawyniosla
43,20%. Gło8ów ważnyoh  (w głosowanlu na kandydatów na

31 tamowski® 1320 0,60posłó`^ł -bo t® nas szozogólni® int®rosują) oddano 11218 602,
costanowi94,87%ogóln®jliczbygłosów.Gło8ównioważnych

33 krakowskle 1769 0,42oddano 669 347, co stanowi 5, 63% ogólnej liczby głosów.
Ljsty z kandydatami  na posłów Partli  Wolności zarej®stro- 34 bl®'skle 2154 0,72

##og:8abnbo"7:#Łęgn:Cghło?yb:°:Cś#n:.wYor7mo,!®#Sg&SZ€ 35 katowioklo (część)  -  Sosnowlec 2635 0,87
ogólnoj liozby głosów (suma głosów oddanycn na wszystkie

36 katowiokle (część)  -  Kalowlce 2058 0,45listy Partii Wolności , podziolona przez liczbę głosó\^r waźnycli
oddanych na wszystkl® listy okręgowe, x 100) Ooół.m 7e 704 0,701

Obok przedstwawlamy tab®laryczno zestawi®nle wyników

WYBORY,  WYB0RY  ...
Owa lata po  okrągłym  stole odbyły się        zainter®eowaniwreszciewolnowyborydoparlamentu.Dlatolswizjibylaporównaniawartoprzypomnieó,ż®wyboryżyłatutajformdosejmumiałymlojscewdwaipółmi®.Najci®kawszasiąoapoodzyskaniuniepodlegtośoiwl918kampaniiwyboroku,auohwaJeniekonstytuojinastąpiłowclekawepolomorn. Kampaniesłychanutap'Ograbytacr'ybrczoj-mlikiczysta niawybor\oza  w       dowanio    zł®ionudna.Zaclą-urozmaic®niamuwyborczogo.coclągl®toapion^rśzaczęśćdobypom`cłrao%ts#n::°j#.:#:myś,-n:Uagw .  Zab/akło  ja•tylkoponur®8arno.F]ówni®żzezbytczęsb®rowałonosanturnlctwom kiogokolwiektwaftemówlą-niobyłzbytwywracanympołeozoństwu:grróawmn#zrJ    1nŁ®csh'#k®#l

ponad dwa lata później. Nie mieliśmy wte-       naJ{że lm dalejdyafmii,administracjlgranic,zaśnaszoniej.WkampŁ;:g#::oza:%,oote#oyjzp:%owTcazn=S:a:::3;„g:c;:fzh,:szycrirtiormnasuwająraczojniewesołeczymi.ltakkażro(loksjo.ni®zważającnaWkampafliiloj-podobniojakwpo-słuchaczy.|:fr::d#PŁ°yo#ezn:Ę'jeajt&j:o#ą";asź::®:dop:°a%r,%T®ymY%wejKomisjiwyborczej.WyollminowanioNajlopszebyłowiększościlistpartiixnastąpitownloja-ostfapol®mikasnychokolicznośclach.Nasuwasiępytani®gum®nty,jasdlaczogopodpisyzłożonotylkoprzeztęszychkwostiipartięzostałypoddanesprawdzenlu.ni®zatartowraż|g:;#:a;#a::g:y§i;:n#?zi;:;|s:z:;;#:?j:!a!Sę;3:;:;ijgiĘ{iia$8:Z:iz8:%!w 'as tymanlitojOmiędzywysowaniokodywygłakont'aJ.gubo"®bywaniaslęchybapizdzionniknowy'OO(®nsywnonie.PotorugiwystcozostałOg,amiewyokiprograbylo coraz... nud.       rzenla. Nagmlnną maniorą byZ:%:#3dc%%::%,abd:i#nka:ó#hdYŃP°#mitetami\^łybor.nu|®wystarczającodużąiloszałswojowłasnewy|aśnićconalożyprzoztoromonwczyoplni®wogól®zni®gozrozygnowanieporozumioń.Sz®rmowaniWp:#n%,°nko%?i:!#8t#npa,T:j'z°ndyzjjni:,n:erwszewejśoi®-merytoryczn®j.Owi®lebaarzamj,celnea]..przykl®ićkomuśczycz®muż®nlenajważnloj-cąc®j„łatkędniżz&daćsoblośćpozostawlłyzowaniadanogozjawiska,`^r)rimjużbyłozna-gen®zy.zaproponowanlazmępbyłtłumacz®.ri®gostanurz®czy.TreśóproporiodzianewborczychparŁiiwolnościbyłborczym.Nato-monotonna.Dekomunizacjamowobyłyzdecy-ważną,wnl®ktorychdzledzl
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wojsko  czy  \^rymiar  sprawiodliwości  nawet
kluozową nlo  zastąpl  ona jodnak  sensow-
nego  program u gospodarczego.

Frokwencja wyboraza była bardzo  niska
•wynosiłaokoło42%.Jeżeliprzyimiomy,że

przeclętna  trokwenoja  wyborcza  wynosl
około  65-70%.  to  aż  25%  nlo  głosowało.
Dlaczogo?  W jakiei.ś  miorzo  jost  to  wynik
ni®zadowolenia     społeczn®go  z  systomii
politycznego zrodzonego w wyniku  umów
Okrągłogo  Stołu,  w  jakiojś  ml®rzo  jest  to
r®zulm  zawiłej  ordyriacji  wyborcz®j  i  od-
straszającej  kampanii  wyborczoj  w  TV,  w
jakiejś  mierze  jest  to  efekt  bTaku  prz®ko-
nyv\rujących  altornatyw.  Wynik  glosowania
przy tak nisklo| frekwoncji nie możo budzić
zaskooz®nia.     Partie     postkomunistyozno
dysponująoo stałym ®lektorat®m,  przy nis.
ki®j  trekv`r®ncji  wypadty  stosunkowo  dob.
rzo.  Poza tm -  rozblcl®  głosów.  Bladolenl®
na polską kłótn\^rośó 1 skton nośó do sporów
jost  nioporozuml®nlem.  Przecloż  to  pozo-
Stająoo przy władzy w wyniku  umów z ko-
munistami   olity   solldarnośolow®   prz®z
ponad rok hamowały procos tworzenia pol-

;.k;3';;=.nyw#':gś:ćnoj;.:mRuo;::3#a:3ł-
sklej"  organizacji   życia  społocznogo  nad
„panyjnym  czy  kwestlonowano  w  warun-
kach   polskich   s®ns  poclziału   na  lewioę   1

prawicę.  Mamy wlęc to, cx} mamy.

ugodowośó  głównychkompromisowość
sił  óolltycznych  w  parlam®nci®.  Wo  wła.

S:ęgL°o:::##%njt:oaj'§:u:żz%T:dk!net::°:8#.
8unięcio centrum deoyzyinego z parlamen-
tu   czy  rządu   do   urzęclu   Prezydonta.
Najbtiższe    tygodnio    i  miosiąc®  pozwolą
chyba zworyfikothiać trafność toj prognozy.

Krzysztof   BRZECHCZYN

skłonny przypisywać tomu
Sojmowi krótkotrwałego żywota. Ob®oność
c®ntro-prawicowych ugrupowań - PC, KPN,
WAK,  KL-D  czy  częściowo  PSL-u  stwarza

r#gł;gg#kiiD:a#;:dak:rną:i:;łe!j:aad:n:;
#'n#L=':ę:':&sóe;.°ż#%T:ł:ht:ikoąb:d:i:
też  powno  czy  powtórzy  rozultat w    przy-
szłych   wyborach.   Wpływać to będzie  na

Nle byłem toż

RODZINA  POLITYCZNA
W  ,/O/1uzo"  („.)  nle  było  nigdy  rozłamów,  czystek,  walk  per-

sonalnyoh,śoioraniasięosobistychambioji,dramatycznychrozejść
sięidramatycznyohpowrotów.Wnaszychdyskusjach,którebywają
gwałtowno,nigdyniechodzloliniępolitycznąp.Gledroyciaczylinię

peoii:g:ą#:,:::o#i:Legj3steź:wog!i:ięwyp:;ivś;naąn,,;fu#;'§l:o-
towanie,  wykrystalizowanie  linii  i  fizjognomii  pisma,  któremu  słu-
żymy i  które w stosiłnku do nas jost wartością nadrzędn.ą. Kaźdy z
;as,-czlonków redakcji. idontf lkuje się  z .Kul!urĘ', pf ).pic»^iaż ,.Kyl:
mra"/.e§łczymśwł.ęce/.nł.ż*ażdyznas-pisałJuliuszMieroszewski.
Dia Jerzogo  Giodroycia  i jogo  lnstytutu  Litorackiego  pływającego
na  obcych  wodach,  będąoogo  przez  lata  ssm  sob/.e  sremm,  ze-
g/8Gem, okqtem niepodl®gła Polska 1 „Ku/fum' byty jednym. Były
conradowską służbą z catym  zrozumioniem  sonsu  hiorarchii  i  na-
turalnością wyrzeczeń.  To właśnie tych dwóch cech  zabrakło nam
po wielkim wspólnym  zwycięstwie  kraju  i  emigraoji.  W nadwiślań-
skiej  postbolszewii  brakuje  zrozumienia faktu,  ż®  polityka  nie jost
dobrym  zajęciem  dla   przerośniętych   młodych   intelektualistów,
dworaków  udających  mężów  stanu,  niezrealizowanych  twórców
szukających społecznego tworzywa. Polityka wolnych  ludzi w wol-

:iyeTz5rną';Uieastsgz,ęg:iaYghz,y%t,kujcmhann|:ą:nąńy#Z;łeun#:chz:rnę,:,kąo.Tś
ohodzi  tym  wyżej  lub  t)m  niżej,  administrowanie  tinansam'i  pu-
bricznymi,  dobór  porsonolu,  ustalanio  procedur  sprawnogo  dzia-
łania. W „/O/luffe-polityka nle  końcźyła się na wizjacm,  któr® dziś
się społni.ają lecz od  nich tylko zaczynała.  Jerzy Giedroyć jest dła
mnie  mężem  stanu.  gclyż  mężnie  znosił  ten  stan  w  imię  służby
Polsce.  Krąg  „KŁ//!uw"  jest  moją  rodziną  polityczną.  W  Maisons

oLag€}ł"oep°od,#a;°piięstz:zwy&ź&n?:?:t%%`js,Ł%.8Y##.dj#z#FeTryonyća
-setki  kilometrów od  Nadwiślanii chciał zawsze p/z)//ogać do ffe-
czywistości  krajowej  tak, aby wyprzedzaś  wypadkl.  Obc;oyi?riiei w
kręgu „Kumq/" nauczyło mnie poruszania się w ptaszczyźnio czy-
nów politycznych. woll praoy. „Ku/łuła" uczyla, aby słowa możliwie
ściślo do nich przylegały. Tylko takich słów, które pozwolą dotknąć
rzeczywistości, odpowiedzieć na pytania zwyktych ludzi warto szu -
kać, tylko takio wyławiaó spod warstwy postkomunistycznej nowo-

w; jak  i  tej  ndszoj  -postsolidamościowej.  lnaczej  utoniemy w

powodzi gadulstwa, 8zczogólnie, żo nadprodukcja patosu jast na-
szą  narodową  speojalnośclą.   Pavol  Tigrid  w  poświęconym  „m//-
turżon`ekśo}iei`„G`Ios-megomistrzanriap.isal..„..wszystko,coPolaoy
mają w  dużym  wyrniarze,  Czesi  mają w  skropinpispirri :.za. wy-
/;ął#o?z%°uź,°zkp'Esekk:;Sś:#:y#a';gz®Ti5o#esdkz,'o°ć:Zćbs;ęsłzoe.

wo czynem się stało! „KUMm" paryska byla i pozostaje znacząoym
ośrodkiem  politycznym  dla`ego,  że  jej  słowa  zaowocowały  ozy-

ŁaoT:aTsg:3:,#jkFŁeo;j;pb#.mworę:,;z±tcooro#uoofoo„T#a#.
danej w 1964 roku Meroszewskl pokazywał jak slrona bierna możo
s`ać -stię oz:ynnQ:  nDomokracii  w  Polscg  nie  stworzy  ni  [ywa  {or!-

#::fżc,żćr:#a#zwm:a#m%ęm#.Ę#żo:jSkSęv_
riiiitycznej  moźś  nasze  szanso  poiopsąń  iyb _pogor:Tć  :  I.!cz'den;okrac;ji  nikt  nam  w  prezcincie  nio  ofiaruje.  Tig  jpst  typ_.ku.ltury.

politycznśj,  która  musi  wyróśó  z  nas  samych..:. .J.ey  ę.iedroy6
apeluje do wielkośoi  Polaków,  ale widzi  t®ż  małośó  Łrac/'ę  man?y
ńy, r;asi przec^Nnic:y mylą się. a tym bardzjo|, żo togo jeszcze nie
zrozumielr).

Głębokiantykomunizm„KL//fuprwynikałtakżoznlechęcidotyoh
wiedzących  leplej,  do tych,  którym  leninowskie  ,m) Aowo"  prze-
słaniało „za czio".  Kompromis jost wyniklem chłodnej  analizy. nie
zaś  nieustanną  gotowośclą  do  układanla  się.  Po  /ł.bemm  vob  i
iiberum conspirJ w\aśn.ie lriberum medisto -. Zlq`ą yplr\9y n®9P-
cjowania w imionlu społeczeństwa spraw, których nie jost dano mu
kontrolować - uznałom w jednym z esojów publikowanych w „Ktł/-
fuze" za zasadniczą wadę polskiej polityki. To ważno rozróżnienio:
czy realizm jest uznaniem  rzeczywistości  po to. aby ją zmieniać w
odstępnychramachfaktówidostępnejp®rsp®ktywioczasu.czyjest

#g;::.c:3Lu:,.aomstb:;i3n:o-zo3:aćntoa.pdo,:ggśąć-m#a:jzg;os'#:omm?

Pe°gYo°śdcTte;ż:hd,:od:ł!śwP?'rsokaint:,98dzra°#iapj:,SS'k::%a,ZaŁt';S;apn:ię°o?-
Fbdzinępolityczną„KUMy"8pajawola.Bozniejniomawolności.
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WĘDRÓWKA  LUDÓW  -
Czas wędrówki ludów jeszcze się nie za-

kończył. Również granico państw przestały
być  niezmienne,  to  kurczą Się  lub  rozszer-
zają  się.  Widać  to  w  Europie,  w  Chinach
innych ozęściach Azji, Afganistanie, a ostat-
nio wszystkie części imperium sowlecklego
zaczęły  się  .,ruszać",  poczynając  od  połu-
dniowego podbrzusza, dalej częśoi central-
nej   i   najważniejsze,   ruszyły   ku   wolności
narody  częśoi   europejskiej   oraz   Gruzja   i
Ormianie.   Narody,   kiedyś   pozbawione
przez  Moskwę  wolności,  dziś  zdecydowa-
nie domagają się swojego prawa do samos-
tanowienia.   „Gnicie"   rosyjskiego   kolosa
stwarza  wielką  szansę  dla  wszystkich  na-
rodów  ujarzmlonych  1  dla  świata,  ale  spo-
woduje  migracje  milionów deportowanych
ludzi  -  powrót do sti.on ojczystych.  Należy
spodziewać się, że i  Polaoy zechcą wydos-
tać Się z „/aju" moskiewskiego, których jest
miliony  a  w  samym  Kazachstanie jest  ich
około 350 tysięcy.

F`Ównież   Niemcy,   jak   słychać,   usiłują

przesiedlić się, jeżeli  nie do  Memi.ec, co już
nawet ma miejsce, to przynajmniej do Nad-
wolża;  Ul{raińcy  i  inne  narody,  tak  jak  Po-
Iacy   zesłani    na   zniszczenie   czy   w
najlepszym  przypadku  zrusyfikowane,  też
pragrią  powrócić  do   swoich   rodzinnych
stron.   Moskwa  deportując  mmoriy  ludzi,
wtłaczała ich w obce  struł(tury spoteczne i

część  terytorialnej  rekompesaty  za  zagra-
bionie  połowy terytorlum  Polski.  Stało  się
to  przy   współudziale  Ameryki,  Anglii,  zo-
staliśmy zepchnięci na zachód z tym, że jak
każdy  bandyta  i   Flosja  uszczknęła  część
terenu dla siebie.

Historycznie rzeoz  biorąc, terony te wraz
zo znaczną częścią  Prus Wscnodnioh,  kie-
dyś należały do Polskl,  nawet sama nazwa
`^rywodzi   gię  od   naszych   królów  -  o   pol-
skości tego miasta i rejonu może świadczyć
i fakt, że przod 11 wojną światową oo czwarty
szyld na sklopie wskazywał  na polskie  po-
chodzenie właściciela.  Również przed woj-
ną  o   polskośoi   tego   miasta   świadczyty
cmentarze,   na  których   duży  procent  na-
grobków posiadało polskie czy słowiańskie
nazwiska.  1  dziś,  gdy  Moskwa  „gnijąc"  pod
naciskiem narodów ujarzmionych  musi  się
godzić  dziś  na  zwrot  njepodległości  wielu
narodom  i  państwom,  również  Polsce  po-
winna zwrócić Królewiec. Podobno Jelcyn a
nawet Gorbaczow byli skłonni Polsc® zwró-
cić,  lecz  prokomunistyczni  rządcy  Polską,
tacy  jak   Mazowiecki,   Skubiszewski   i   ich
kumple,  żadnej  w tym  kierunku  inicjatyv\q/
nie podjęli.„  A co gorsze, nawet  Prezydent
Wałęsa tego tematu, jak  diabeł święconej
wody  unika.  Cała  ta  krypto   -   komunis-
tyczna  „śmietanka"  władająca  Polską  i  w
tym punkcie jest anty-polska! ! ! Ale wracając

\  narodowe   i   usiłowała  zniszczyć.przy  po-
mocy zesłańoów więzi tubylców.  Nasz  kraj
również powinien być przygotowany na po-
wrót nie tylko deportowanych  lecz i ioh  po-
tomków, wszak mają onj do tego naturalne
prawo!!  Lecz  w  naszej  części   Europy,  jak
wizód na tyłku, znajduje się enklawa, którą
zaborca  mosklewski  okupuje  i  co ważniej-
sze,  wcielił  do  Rosji.  Chodzi  o  Królewiec,
skąd  zamieszkujących   ludzi   Moskwa  de-
portowata w głąb swego imperium, a na ich
miejsce osiedliła  Rosjan, zarazem  zainsta-
lowała  tam   olbrzymią  bazę  wojenną,  za-
grażając   całej   Europie.   Ta   zbrojna,   dziś
rosyjska  enklawa   -   Królewiec   -  stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla Litwy a nawet
Białorusi,  nie  mówiąc  po  Polsce,  od  której
decyz/ą Stalina Królewiec zostat odłączony
od   Prus,  czyli  dziś  od  olsztyńskiego,  czyli

do   Królewca,   to  teren   ten  jako  część  te-
rytorlum  rekompensacyjnego  od  Niemiec,
powinien  być  zwrócony  i  główriie tam  po-
winniśmy osadzać  Polaków  repatriantów z
imperium  moskiewskiego.  W żadnym  wy-
padku  nie  wolno  nam  pozostawać  bierny-
mi, a nawet wprost przeciwnie, powinniśmy
kategorycznie   sprzeciwiać  slę  osadzaniu
Niemców, bo byłoby to ponowne okrążanie
Polski  i również zagrożenie dla innych  pań-
stw.   Natomiast   kwestie   sporne   'rśtniejące

pomiędzy   Ukrainą  a   Pol§ką  powinniśmy
rozwiązywać w duchu  porozumienia,  które

już w  1945 roku zostało zawarte, a którego
twórcą i  realizatorem byłem ja,  Maiian  Go-
łębiewski.

Można  by  podważyć  wartość  tego  po-
rozumienla,   gdyz   nie   było  ono  zawarte
przez   najwyższe   czynniki   emigracyjnego

GRANICE...
rządu,  który  byt zaaferowany  Powstaniem
Warszawskim  i  był  naciskany  w  kieiunku
poddania  się  Moskwie,  lecz  porozumienie
to  miało  tę  przewagę  nad  „gadaniami"  o
potrzebio  znalezienia  porozumienia  z  Uk-
raińcami,   bowiem   praktycznie   zostało
wcielone   w   życie.   CXóż   na   skutek   wielu
ozynników,  m.i.n. wrogie działania  Moskwy
i   Berlina,   (gubernator  Hans   Frank  na  po-
siedzoniu  swego  rządu  powiedział,  że  by-
łoby  nieśzczęśoiem   dla   Niemiec,   gdyby
Polacy i  Ukraińcy zamiast walkl  pomiędzy
sobą  -  wŚpółpracowali  ze  sobą),  olbrzy.
miej  głupoty  i  złej  woli  okazywanej  przez
pariyjn iaków, kierujących Kom isją wschod-
nią  przy  Departamencie   lnformacyjnym   i
Biurem   Wschodnim   przy   Departamencie
SpJaw  Wewnętrznych,  którzy  swoimi  Lich-
wałami  i  działaniem  zaostrzali  współzycie
między  setkami  tyslęcy  ludności  polskiej  i
ul(raińskiej.  Cały  teren  wspólnego  zasled-
lania, od  Tarnopola,  poprzez  Stanisławow-
skie,   Lwowskie,   Wołyń,   aż   wreszcie
wschodnią lubelszczyznę objęły rzezie i po-
żogi.„   Przypuszczam,   że   Ukraińcy   nie
chcie\li   czekać  aż   im   coś   łaskawie   ofia-
rujemy... Wtych walkach, z obowiązku służ.
bowego  i ja  musiałem  brać  udział.  0 tym
jaki  gen.   Sjkorski   i  chyba  jego  rząd  miat
stosunek  do  Ukrainy świadczy jego wypo-
wiedź do  „cichociemnych"  w  dniu  28  sler-

pnia  1942  roku  w  Audley  End  w  Anglii   -
było  nas 36.  Na  pytania  dotycząco  spraw
polsko  -  ukiaińskich,  gen.  Sikorski  odpo-
wiedział „o widzę, że interesuje was wielka
polityka",  a  na dalsze  pytania i  argumenty
dodał,   „Ukraińców  sprzedam   Stalinowi"  i

po  natarczywych  dalszych   pytaniach   do-
tyczących sposobu „sprzedaży", czy może
nastąpi  wymiana  podobna  do  tej  którą
przeprowadziły Turcja  i  Gracja  po  1 woi.nie
światowej, generał odpowiedział:  „za wiele
byście chcieli  wiedzieó"...

Odnośnie   Prus  Wschodnlch,   Gdańska,
Pomorza Zach.,  Opolszczyzny, Wrocławia,
wódz i premier skromnie odpowiedział:  „ja
się  nie  będę  pchał  na  zachód,  ja  nie  chcę
mieć  u  siebie  siedem  czy  dziewięó  milio-
nów Niemców".1 więcej pytań do wodza nie
było.   Skutki   działalności   różnych   mężów
stanu jeszcze dziś  ponosimy,  lecz  najcięż-
szych  przeżyć  i  ofjar  okresu  wojny  nic  nie
usprawiedliwi.  Nie  w  mojej  gestii,  jako  te-
renowego  dowódcy w  Armii  Krajowej  były
sprawy  polityczne,  jednak  ze  względu  na
zadan ia bojowe, pośrednio, utrzymywałom
kontakty  z   niektórymi   Ukraińcami,   któizy

jak i my nie akceptowali rozstrzygnięć spor-
nych  przy pomocy mordów i  pożogi.1 gdy
tylko front  rosyjsko-niemiecki  przewalił się

przez  Bug   (-lipiec   1944),   prawie   natych-
miast zareagowałem  i  na zwołanej  odpra-
wie o{icerów, w dniu  22-23 września  1944r.,

po przyjęciu raportów powiedziałem: od tej
chwm  zamiast walki  przeciwko  Ukraińcom,
rozkazuję   szukać   kontaktówi   porozumie-
nia. Wywołało to zrozumiałą konsternację,
bowiem wśród  obecnych  byli  tacy,  którym
pomordowanoczęść   rodziny   ,   dlatego   w
dłuższym  wywodzie,  powołując  się  na  hi-
storię   i   biorąc   pod   uwagę   t.erytorium,
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możliwości   gospodarcze   oraz   stan
ludnciści,  a  głównio  bezsens  wzajemnego
wyniszczania  się  co  było  na  rękę  naszym
wrogom, wyprowadziłem wniosek o  konie-
czności znalezier`ia wzajem nego zrozumio-
nia i  porozumienia.

Pragnę zwróoić uwagę czytel nika na fakt,
iż w tym czasie  Kdt Okręgu A.K.  „Marcin" -
Kazimierz  Tumidajski,   Delegat   Ftządu   na
Lubelszozyznę -Cnolewa, dcy dywizji A.K.,
delegacji  powiatowi,  wielu  oficorów zostali
aresztowani 1 wywiezieni w głąb Rosji, a co
ważn iejsze w Warszawie wybucmo powsta-
nie  i wszystkie czynniki wojskowe oraz  po-
lityczrie.   tącznie  z   Londynem,   nie   miały
możliwośoi   i   czasu   na  zawracanie   sobie

głowy takim zagadnieniem jak zażegnanie
wojny z Ukraińoami. Sprawa ta również wią-
zała się ściślo ze sprawą powrotu dziesiątek
tysięcy  gospodarzy  na  swoje   gospodar-
stwa,  bezpieczeństwa  dla  nich,  którzy  na
skutek zagrożenia zmuszeni  byli w okresie
wojny opuśoić swoje wsie,  któro  spłonęły.
W owym czasie również na stan  poiityczny
i  wojenny w  Krai.u  żadnego  wpływu  „Lon-
dyn" nie wywierał, bowiem oni wszyscy byli
zaabsorbowani   organizowaniom   pomocy
dla walcząc®j Stol icy.

A Polska to nie tylko Stolica„ . Jeszcze na
odprawie podyktowałem treść ulotki do Uk-
raińców,   następnle   rozkolportowana  ona

była od  Włodawy aż  po  prawie  Przemyśl,
zawiorająoą  propozycję  -  by  w  obłiczu
wspólnego  wroga  naszych  narodów  -  zu-
pełnie  zaprzestać wzajemnych  walk  a  na-
wet wspólnie  się bronić przod  nim.  Już po
paru  tygodniach  miałem  w  teronio  pozy-
tywny oddźwięk  gdyż  duchowni  ukraińscy
zwróclli sję w tej sprawie do księży polskich.
Walki  zupełnie  zanikły  i  w  styczniu   1945
roku  miałem  się  spotkać  z  przywódcami
ukraińskimi,  lecz  ich  przedstawiciel  zdąża-
jący ze Lwowa zgjnął w potyozce z NKWD.
Na szczęście , kontalQ/ terenowe zacieśnia-
ły  się,   zapanował  zupełny  spokój   i  cze-
kaliśmy na lepsze warunki terenowe,  gdyz
śnieg  zbyt  szybko  zdradzał  obecność  in-
nych  ludzi  niż  NKWD-iści. Wreszcie w maju
1945  roku,  pomiędzy  Tomaszowem  a  Lu-
baczowem,  we  wsi  Ruda  doszło do  spot-
kariia przedstawicieli  UHWR i  UPA z A.K.;  z
naszej strony wraz ze mną przybyli terenowi
dowódcy.   Spotkanie   było   ubezpieczane
przez  pluton  A.K.  oi.az  przez  pluton   UPA.
Nie  będę  rozwodził  się  nad  przebiegiern
dyskusji,  o  której  już  sporo  napisano,  lecz
ustaliliśmy   całkowitą  współpracę   pomię-
dzy  naszymi  organizacjami,  z  przesłanką
na  przyszłość,   że  obydwa   nasze  narody
będą dążyć do  pełnej współpracy tak da-
lece,  że  z  czasem   utworzą  wspólne  pań-
stwo,   o   granicach   obejmujących   tereny

GARSTKA
Nieofjcjalnle mówi się, że były Prezydent

R.P. na Uchodźstwie   Ryszard  Kaczorowski

przekazał insygnia władzy państwowej, mi-
mo  że  nie  zostaty  spełnione  podstawowe
warunki, gdyż uległ naciskom mooarstw za-
chodnich.  Nasuwa  się  refleksja -jakże  to?
On -potomek polskiego rodu-pełnicy wła-
dzę  prezydenta,  jak   mówił   „Urząd,   który
Bóg pozwolił mi piastować", odpowiedzial-
ny  z  tej   racji  za  wielki  skarb   Polaków,  za
insygnia   władzy   -   symbole   niezawisłości
Państwa  Polsklego,   odwazył  się   przekro-
czyć granice honoru depcząc go 1 oddał Ów
skarb do jarmarcznogo teatrzyku  w  Belwe-
derze,  gdzie  odgrywane  są  sztuki  według
scenariusza  „okrągłego siołu".  Głównemu
aktorowi -Wałęsie potrzebne były insygnia
jako  akcosoria,  aby  olśnić,  oszołomić,  za-
hipnotyzować  społeczeństwo,   równocześ-
nie  zatrzeć  granice   prawdy  i  fikcji.   Toteż
człowiek  z siekierą" schwyciłje łapczywie.

Pojawia  się  pytanie  -  dlaczego  Prezydent
Kaczorowski spadkobierca Testamentu Na-
rodowego zdecydowat się na taki krok. Dla-
czego  to   uczynił?  Wiedział   przecież,   że
Testament  przechodząc  na  kolejnych  pre-
zydentów na uchodźst\^/ie, gwarantował be-
zpieczeństwo   insygniów  przed  oddaniem
ioh  do  Polski  zanim  nie  zostaną spełnione

podstawowe waru nki :
-  wycofanie się wojsk sowieckich z Polski
• przeprowadzenie wolnych wyborów do

parlamontu,
-uchwalenie konstytucji,
- wybór prezydenta.
Na krótko przed przokazaniem insygniów

prezydent  Kaczorowski  zapewniał  w  spe-
ojalnym  ośwadozeniu  /któie przedrukowa-
liśmy w numerze 29/, że tak, jak jego wielcy

PIASKU,,
poprzednicy,   dochowa   wierności   Testa-
mentowi   Narodowemu.   Postąpił   inaczej.
Zdradził. Nieoficjalnie mówi się, że pan Kac-
zorowski żałuje teraz swego czynu.  Ne był
bym zdziwiony,  gdyby była to prawda.  Pa-
trząc  bowiem  na  tragiczny  obraz  Polski  i
najwyższego władoę - pana Wałęsę - moż-
na  mieć  wyrzuty  sumienia.  Ne  ma  dowo`
dów  na  to,   że  istotnie   Zachód   wywierał
nacisk    na  prezydenta  Kaczoiowskiego,  a
on żałuje  swego czynu.  Natomiast prawdą
jest, iż popełnił czyn amoralny. Dlaczego to
uczynił? Pyta coraz więcej ludzi. Dlaczego?
No  cÓż  -  może  dlatego,  że  w  dzisiejszej
Polsce  stosowana jest  na  wielką skalę  gra
pozorów.  1  może  pan  Kaczorowski  poddat
się tej iluzji zapomjnając o rzeczywistości . A
wówczas  -  wówozas   Parlament  ugody  z
komunistami  wydał  mu  się  parlamentem
Najjaśniei'szej   Rzeczypospolitej,   Lech  Wa-
łęsa  krewnym  Piasta  Kołodzieja,  godnym,
berła  i  jabłka  królewskiego,  a  dywizje  so-
wieckie  stacjonujące  w  Polsce  są  sprawą
mało ważną, zważywszy iż  nobliści Wałęsa
i   Gorbaczow   darzą  się   zaufaniem.  Wielki
Cyprian  Norwid  pisze  w  „Garstce  piasku"
„...a ten co  do sumienia  historii  oderwie się
-dziczeje  na wyspie  oddalonej...  Tak  iż  by-

wa,   że   na   nowo   apostołów  posyłać   im
trzeba, tak  iżeby powrócili  w dawny prąd".
Niestety,wtymprzypadkujestjużzapóźno.
Jeśli  nawet  apostołowie  prawdy  dotarliby
na  emigrację  i  przekonall  o  istocie  rzeczy,
będą jedynie wyrzutem  sumienia  dla  pana
Kaczorowskiego.

KANCLERZ
Przedruk za 30 n-rem j}isma Grupy
Nici)odleg}ościowej  „Wade Mecum"

obydwu narodów, daloj ważne było, że nie
stanowiliśmy  granicy  -  w  przyszłości,  po-
między nami. zaś toron od  Dniepru po Bug
i  San,  z  ludnością,  w  któTej  w żadnym  wy-
?adku nie można było stwierdzjćjaka w kim
krew  płynie.  tak  silnie  była  tamtejsza  lud-
ność  wymieszana,  a  nawet  nazwiska  tam
nie  mówiły,  do jakiej  narodowości  kto  na-
leży, bowiem często polskie nosm Ukraińcy,
my  zaś  mogliśmy  stwierdzić,  że  noszący
nazwiska  o  brzmieniu   Ukraińskim  są  Po-
lakami,  również  manifestowall  Swoją  pol-
skość.    Toreny   te    były    naturalnym
pomostem  pomlędzy  naszymi  narodaml.
W tej  sytuacji  przyjęto,  jako  zadanie  przy-
szłościowe, by nasze narody i państwa po-

;3o°Zpyn?usi%bTz°p',Zo%°zasł';ędyktnó±Sz:`:aurżoydmy
przed agresją sąsiadów. Myślę, że idea po-

;3:ź#:as:!y:°'::!r:d:k;a:naypTz°yżkeła:?dża:
nawet  w  arcytrudnej  sytuacji,  przy  dobiej
woli  i  rozwadze,  można  dojść  do  porozu-
mionia  a  nawet  odtworzyć  przyjażń,  która
przed wiekami nas łączyła a dziś może być
oparta na wspólnym interesie  politycznym,
gospodarczym oi.az obronnym . Za wolnośó
i  o  wolność  Polski  i  Ukrainy  nasze  narody
dawnlej przelewały krew.

New York, 27 września 1991  roku
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WIENIAWA - KABOTYN, BIRBANT,
LITERAT.- Cz.1

______1

Bolestaw  lgnacy  Florlan  Wieniawa  Długoszowski  /1881-1942/-
doktor  medycyny,  litorat,  generał  kawalerii,  ambasador  Flzeczy-
pospolitej  Polski  w  Rzymie   -  to  jedna  z  najbardzioj  barwnych  i
najwybitniejszych   postaci   polskiego  dwudziestolecia  międzywo-
jennego. Jeszcze za życia był świ.adkiem powstania własnoj legen-
dy,   ltióra  rodziła  się  z  chwilą  gdy  wstąpił  do  legionów  Józeta
Pitsudskiego, a przetrwała do dziś. W niniejszym artykule chciałem
przedstawió  go  nie  jako  żciłnierza  i  polityka,  lecz  jako  kabotyna,
blrbanta i literata, który odgrywat istotną rolę w kręgu warszawskiej
cyganerii.  Usiłowałem  zachować dystans wobec jego osoby -  nie
wydawaó wyroków, ale też nie budować pomnlka. Po prostu,  „ode-
graó legendę \Meniawy", co postulował już ponad dwadzieścia lat
temu w wspomnieniu o nim na łamach czaśopisma „Więź", Antoni
Słonimski.  \Meniawa  związał  się  z  bohemą  artystyczno-literącką
stolicy od momentu uzyskania przez polskę niepodlogłości.  Kiedy
21  listopada  1918  roku  w  Warszawie  powstała  kawiamia  poetów
„Pod  Picadorem",  której  założycielami  byli Antoni  Słonimski  i Ta-
deusz  Raabe,  do jej  stałych  bywalców oprócz  świata artystyczno-
literackiego,   należał  Wieniawa.   Jego  autorytet  w   środowisku
piłsudczyków,  „w  sprawach  kultury  -  jak  pisał  Słonimski  -  był
niezachwiany".  Zaliczano  go  do  przodujących  luminarzy  „obozu
belweder§kiego".  Spotkaó tam  można  było  także  przedstawicieli
edencji,  by wymienić tylko Adolfa  Nowaczyńskiego.  Słonimski tak
wspominał tamte czasy w poemacie pt,  npopiół na wiatr":

„Pamiętam dzień premiery. Widzę przed oczyma
CałQ zgodną Warsz8[wę w iednej małej salce
W c;zerwonej wschodzi sukni wyniosty Sulima
Strug siodzi z Nowaczyńskim, Berent prz:y Mesalce
Dzwoniąc szablą od progu idzje piękny Bolek
Ulubionic Cezara i bożyszczo Polek.

\Meniawa nie był tyll(o  biernym  uczestnikiem  „Picadora",  gdzie
spotykali  się  członl(owie  grupy literackiej  „Skamander",  do  której
należeli  między  innymi już  Słonimski,  Jan  Lechoń,  czy też  Julian
Tuwim. Z chwilą kiedy zaczęlj oni pisać w  „Cyruliku Warszawskim"
szopki polityczne, a następnie je wystawiać, \Meniawa nieoficjalnie
pisał  teksty  piosenek  do  togoż  czasopisma,  oficjalnymi  zaś  au-
torami szopok, do  których  nazwiska podawaflo do publicznej wia-
domości byli Jan Lechoń, Julian Tuwim, Antonl Słonimski i Marian
Hemar.  „Pierwsza  szopka  warszawska",  była  wystawiona  w  sali
cul(lerni  Dużej  „Ziemiańskiej"  przy  ulicy  Kredytowej  9,  w  dniu  14
stycznia  1922  roku.  Wieniawa  przedstawiony  w  niej  został  pod
pseudonimem  Vent-En-Avant.  Od   1927  roku  ponlechano  wysta-
wiania  „Szopek warszawskich".  Natomiast od  1  lutego tegoż  roku
zainaugurowano  nowopowstały  cykl  „Szopek  Cyrulika  Warszaw-
skiego". „Wadomości Literackle " pisały: „Welka polityczna szopka
Cyrulika Warszawskiego  (Szopek Pikadora ciąg dalszy), pióra Mar-
iana Hemara, Jana Lechonia i Jullana Tuwima.  Premiera w lutym w
Dużej    Ziemiańsklej  (Kredytowa 9).  A oto i.ak  w  szopce  tej  przed-
stawiono Weniawę:

„Ach co za rasa
Pierwsza klasa
Szwale Zerski szyk
Dowódca sam jsk byk
Ma dwulitrowy lyk
Apollo Armii
z pomarańczami
Belwederu straż
Adiutant legendy
Wcielenie Komendy
Prezentuj Warz! "

\Meniawa  byt  symbolem  unii  personalnej  między  kabaretem  a
elitą władz. W każdej szopa} politycznej, skeczu, znalazł się o nim
jakiś  dowcip,  czy  powiedzeiiie.  Był  figurą  nie  do  pominięcia.  Po-
zorowano  go   na  brata-łatę,   cygana,   pacytistę  w  mundurze.   W
rzeczy\^ristości zaś Vvienlawa był doskonałym łącz nikiem po między
Belwederem  Piłsudskiego,  a  kołami  opiniotwórczymi.  Jego  nie-
dyskrecje  nie  były  przypadkowe,  a  interpretacje wyclarzeń,  mimo
językowego wigoru,  upowszechniały wersje  oficjalno.  To  on  prze-

cież wyktadał  ideologię  pjłsudczyków  skupionych  wokół  Komen-
danta, tylo tylko, że robił to zabawniej. To nie kto inny jak Vvleniawa
wpadł na pomysł pokazania jednej z Szopek w Belwedeize.  Uzys-
kawszy  zgodę  Marszałka,  ustalił  z  nim  datę  przedstawienia  oraz
pozostałe szczegóły. Autorzy szopki w określonym dniu  mieli oze-
kać w restauracji  „Astoria", dokąd tuż przed godziną szesnastą, o
której  pownno  aię  było  rozpooząó  przedstawienie,  miał  po  nich
przyjechaó  samochodem  Vvieniawa.   „Mestety  ze  smutkiem  do-

Marszałek  na  tę  samą godzinę  zwołal  do  Belwederu  Fladę  Mini-
strów.  Przykro  nam  było,  bo na tę wizytę z szopką cieszyliśmy się
już od paru dni. Ale przed czwartą \Meniawa stawił się w „Astorii" i
zabrał nas, bo okazało się, żo przedstawienie jednak się odbędzie.
Plłsudski   istotnie  zwołał  Radę   Mnjstrów,  a  gdy  się   Ministrowie
2jechali , powiedział: «Proszę panów na szopkęi>. \Meniawa pojawiał
się w szopkach  razem z  Piłsudskim  lub też za nim,  obowiązywała
bowiem w nich ścisła hierarchizacja, o czym śwladczy następujący
tekst:

„Niech zmilknie kazdy śmiałek, zuchwałel(, pyszałel<
Na przedzJe pan Marszałek, Marszałek. Marszalek
Marszałek zmarszczył brwi
'...'
A za nim armii aława, wzrok dumą napawa
A za nim tuż Wieniaviia, Wienia:wa, Wieniawa
Wieniawa-Ios beaux restes!

Jak  mocno  kojarzył  się  \Meniawa  społeczeństwu  z  szopkami
politycznymi, świadczy fragment wspomnień wybitnego karykatu-
rzystyot(resu międzywojennego Jerzego Zaruby, który pisał:  „Wys-
tarczy powiedzieć,  że we wszystkich szopkach warszawskich tego
okresu występowała kukła Apolla Belwederskiego -Weniawy. We
wszystkich, z wyjątkiem jednej, w której występująca kukła Cyrulika
ogłaszała:  «Największa sensacja Warszawy -Pierwsza szopka bez
Wienia\^ry»".  W  dniu  5  czerwca   1926  roku  doszło  do  utworzenia
nowego  czasopisma  w  Warszawie   -   „Cyrulika  Warszawskiego".
„lnicjatywa  założenia   literackiego   pisma   poświęoonego  satyrze-
wspominał  literat  Janusz  Minkiewicz  -  wyszła  z  kół  sanacyjnych
pułkownjków  (w  dwa  tygodnie  po  zamacmu  majowym).  W  pow-
stanlu  pisma  ważną  rolę  odegrat Wieniawa  i  grupa  polityków  za-
przyjaźnionych  ze  skamandrytaml  pochodzenia  wojskowego,  ze
sztabu   najbliższych  współpracowników   Piłsudskiego,   czyli   tzw.
„wojskowa Ziemiańska"  nazywana też  „Kocigrupą".  Wspominat o
"ej  w  swych  dziennikach   Lechoń,  wymieniając  między  innymi
JÓzefa Becka i Wenlawę.  „Cyrulik Warszawski" był oparty w dużej
mierze  na  kulcie  Józefa  Piłsudskiego,  Odnotował  każde  prawie
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. wydarzenie  z  życia  oficjalnego  i   prywatnego   Marszałka.   Publlko-
wano  w  nim  wierszowane  laurki   na  cześć  Komendanta  1  quasi  -
satyryczne  rysunki,  na  których  występowat on  w  najrozmaitszych,
ale zaw§ze  pozytywnie ujętych  brązowniczyoh wcleleniach.  Ocenie
pochlebnej  w  „Cyruliku  Warszawskim"  podlegali  równ{eż  wszyscy
wspótp/acownicy Marszałka, jego aktualrii  i potencjalni sojusznioy.
W końcu  lat dwudziestych  i  początku trzydziestych  byli to:  Premier
Kazimierz  Bartel   i  kolejni  ministrowie   (najozęściej   minister  spraw
zagranicznych August Zaleski) raz piłsudczycy, których  Komendant
powołal  na  stanowiska  w  administraoji  państwowej,  by wymienić
tylko  Bogusława   Miedzińskiego,  Janusza  Jędrzejewicza,  czy  też
Fol icjana Sławoja-Składkowskiego. Najczęściej jed nak z piłsiidczy-
ków na łamach tego czasopisma „pojawiał się" najbliższy przyjaciel
Marszałka   -   Wieniawa.  Jego  osoba  występuje  do  roku   1932  w
„Cyruliku  Warszawsim"  92  razy  i  urasta  stopniowo  do  znaczenia
postaci symbolu, wiążącego i integrującego środowisko literackie z
obozem  rządowym.  Już w numerze pierwszym  „Cyrulika Warszaw-
skiego"  znalazła  się  wzmianka  o  nim   i  to  dwukrotnie.   Raz  jego
postać poi'awiła się w wierszu satyrycznym Juliana Tuwima pt. „Eia,
Eia, Alala!, drugi raz. została uwieczniona we wspaniałej karykaturze
Zdzisława Czermańskiego pt. „Piłsudski-girls". w której przedstawił
corps de  ballet  Belwederu,  gdzie obok \Meniawy znależn się  Beck,
Sławek, Medziński. Sposób bycia Weniawy, jego kontaktyze świa-
tem  artystycznym  powodowały,  że  pisano  o  nim  bai.dzo  często.
Przykre jest jednak  to,  że  przedstawiono  go  zazwyczaj  w  sposób
stereotypowy,   na  ogół  jako  człowieka  „trunkowego",   który  lubi   i
może dużo wypić. W związl(u z tym w szopce politycznej z  1931  roku
tak  m.  in.  o  nim  pisano:

„Wieniawa chluba wszystkich chlub
Zdany w szlok - i co mu zrób?
Wraca rano de Bergerac, de Bergerac, de Bergerac.

Julian   Tuwim   zaś  w  wierszu   pt.   wZ  lliady",   w  tekśoie   zhelleni-
zowanym, tak oto przedstawił Weniawę;

nNa to głowami kiwnęli wszyscy w 9Iimpie zebrani:
Becktor wysokogolenny, Flydzejos Smigły wo|ownik.
Sławoida Pierates i Wienjawontes z Pijantu,
Policjantos JagrymeLis i Słziwekaon dorodny,
Cs3gemsj'rkKa:j::śd::ś%°#g3ż%e:tj°MmźtjuJsazre:S:ejd°S'

\Meniawa nie miał nikomu za złe, że zbyt często w utworach jemu
poświęconych akcentowano jego  „słabość" do all(oholu, wręcz od-
wrotnie,   kiedy  Julian   Tuwim   umieścił  go   na   kartach   „Polskiego
słownika pijaokiego", poczytywał to sobie za chlubę. Nie zaprzeczał
przed  społeczeństwem,  że  lubił  alkohol,  lecz  przeciwnie,  przyzna-
wał  się  do  tego   publicznie.   „Niedawno  występowaliśmy  u   Mosz-
kowicza we Lwowie  -wspominał Zbigniew Adrjański, klown okresu
międzywojennego  -  w  loży siedział Wieniawa w towarzystwie  ofi-
cerów  i  damul®k.  Zaśpiewaliśmy  ma  piosenkę  na  melodię  cygań-
skiego romansu, taką sobie, doczepioną do większego kupletu:

<<Zapewne cała Polska dość dobrze
Zna wieniErwę
Bo słynny pan generał ogromnie
lubi kawę
1 jeszcze  coś i joszcze  coś
Co? Cenzor nie pozwoli»

Generał  nie  pozbawiony  pQczucia  humoi.u  (aby wszyscy  ludzie
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Z kolei  podczas  koncertu  kabaretu  „Qui  pro  Quo"  z  okazji  imienin
Józeta  Piłsudskiego,  na który solenizant przybył wraz  z Weniawą.
a występowali wówczas przed dostojnym gościem Fryderyk Jarosy,
Adolf  Dymsza,  Kazimierz  Krukowski,   Hanka  Ordonówna,   Mira  Zi-
mińska  -  Sygietyńska,  Zula  Pogorzelska,  miało  miejsce  takie  oto
wydarzeriie.  Otóż  podczas  tego  przedstawierLia  Mirze  Zmińsklej-
Sygietyńskiej   przypadła   rola  złożenia   „rymowanych"  życzeń   Jó-
zefowi    Piłsudskjemu.    „Poprzedziła   je    -    wspominała
Zimińska-Sygietyńska  -  «piosenka z orderami». Chodziłam po sali
z  koszyczkiem,  śpiewając wyjmowałam  z  niego  i  wręczałam  «or-
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popijaw w gronie artystów z „Qui  pro Quo" Wieniawa wzniósł toast:
„Niech żyje «Qui proQuoi>, kawaleria polskiego teatru !" Natychmiast
jeden  z  uczestników  spotkania odpowiedział toastem:  „Niech  żyje
pan   pułkownik  Weniawa,   qui   pro  quo   polskiej  kawalerii".  A  oto
przykład jak  śpiewano  o Wleniawie w kabarecie  „Qui  p/o  Ouo'':

„Gdy zapadnie noc na ziemię,
Nie ma ćwiczeń, kłus i cwał
Bp mój konik w stajni drzeq\.ie
lzeby on tak za:wsze chcial!|
Co tu robić? Przy okazji
Bym potańczył, mógłbym zieść
Na to wchodzę do Oazji.
Kfo tam siedzii?  Bacznośćl  Cześć!
Mój pułkownik. Pan Wienii"ia.
Przed nim kawa i nie kawa.
Ja nie chcę dużo, Boże brońl
Ja chcia[bym, Ż!3by Me i^iypió
mógł mój koń!"

Skłonnośó \Moniawy do  mocnych  trunków zaakcentowano  rów-
nioż  na  łamach  tygodnil(a  „Wadomości   Literackie",   w  cyklu   ka-
rykatur jakie się tam ukazały w latach trzydziestyoh . W pierwszym z
nich  pt.  „lch  zwierzęta",  zaprezentowano  rysunek  przedstawiający
dużą butelkę.  Podpis  bi.zmiał:  „Konik  pana generała".  Oczywiście
nikt nie  miał wątpliwości,  iż miał on  na celu  podl(reślenie „słabości"
Weniawy  do  alkoholu.  W drugim  pt.  „PoiTiniki  Warszawy  w  przy-
szłości",  ukazano Wieniawę  siedzącego  na  Pogazie,  który w  pod-
niesionej prawej ręce trzyma pustą butelkę po alkoholu, pod koniem
zaś leży ozłonek orkiestry będący  pod  „dobrą datą",  obok  którego
leży porzucony bęben z napisem  „Adria".  0 tym, że Vvieniawa lubił
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bieńca  do   picia:   «Panje   Boleczku   -   słyszałam   nioraz   w  sali
Malinowej,  albo  Europejskjej  -wypijmy  Bruderschaft!  Pan jest taki
kochany>>.  Bolek  uległ też  gorliwie pokusom,  pił, tańczył,  "rtował,
aż  nagle  stało  się  to  nałogiem.  Odwożono  go  razu  pewnego  do
domu  około  godziny  czwartej  nad  ranem  i `oddano  w  ręce  jego
ordynansa, lecz do piątej był już z powrotem w knajpie, skąd go tak
niedawno niemal  przemocą wyprowadzono.  Nie raz  zadawano so-
bie  pytanie,  dlaczego  pił?   Marian   Ftomeyko,  z  którym  Wieniawa
współpracował na placówce dyplomatycznej w Fłzymie twierdzit, że
działo  się  tak  dlatego,  ponieważ  „nie  umiał  nikomu  odmówjó wy-
picia  z  nim   kieliszka,  a  że  wszędzie  spotykał  kompanów,   a  że
kompani  wszyscy byli  trunkowi..."  nie  pozostawało  mu  nic  innego
jak się z nimi  napić.  „Na obronę  śmiałbym  mimo wszystko powie-
dzleć -  pisał  Ftomeyko-że  to  nie  on  szukał  alkoholu  -  lecz  alkohol
szukał jego.„"  Lokaje  podozas różnych  przyjęć i  rautów  uważali  za
swój   święty  obowiązek,  aby  bez  względu   na  obecność  wielkich
osobistości, najpierw podejść z tacą do niego przed innymi.  „W ten
sposób formował się przed nim ogonek lokai, z których każdy prosił
«swego» Wieniawę,  by właśnie od  niego wziął  kieliszek.  \Meniawa
nie  odmawiał;  nie  mógł,  były chwile  gdy trzymał  kielichy z  szam-

panem w obydwu rękach; w ten sposób wychylił w ciągu kilku minut
s kleliszków". Należy podkreślić, iż podczas rozmaitych przyjęć Vvie-
niawa  „Zawsze  zachował  mimo  tego  co  miał  w  głowie,  ogładę  i
postawę gentelmena" -wspominała  Jadwiga Sosnkowska.  Swoją
skłonność do alkoholu wykorzystał -czy raczej nakazano mu zrobić
z niej  użytek -w pracy. Wysocki wspominał jak spotkał Wieniawę w
Hotelu   „Europejskim"   (20  sierpnia   1933r.),   który  siedział  z  Miec-
zysławem  Wyzeł-Scieżyńskim  i  z  przybyłym  z   Moskwy  Karolem
Fladkiem.  Piasał:  „F`adek jest ważną figurą  polityczną,  nasadzono
na  niego  dwu  najtęższych  pijusów.  by  go  pociągnąć  za język.  Na
razie opowiadał im tylko anegdoty i pił koniak jak wodę". Wieniawa
był podziwiany „od  salonów ambasad do  karczmy Joska  na Gnoj-
nej".  W tej  to  restauracji  królował  razem  z  „Wołodią"  /Włodzimie-
rzem  Jaroszewiczem". Obaj też prześcigali się w  „pomysłowości".1
tak  np.   pewnego  dnia  wsiadł  na  kozioł  dorożki,  założył  czapkę
dorożkarską na głowę @eneralską musiał założyć dorożdżkarz sie-
dzący z tyłu)  i  przejechał ulicami  Warszawy  Gnojną,  Grzybowską,
Graniczną itd.  Niewątpliwie  wyczyny tego typu  przynosiły  mu  roz-
głos,  i  tworząc  zarazem  jego  legendę.  Był  jednym  z  „rekwizytów
nieznośnej  «Warszawki», jak  «Adria>.,  Ordonka,  dwukonka  na gum-
ach  czy  gołębie  na  mariensztacie".  Warto  przypomnieć,  że   nie-
prawdąjest jakoby Wieniawa po pijanemu konno wjechał do „Adrii".

Prawclą zaś jest to, że był tam mistrzem zabawy, podobnie jak w
innych  lokalach.  W swoim  życiu  okazywał  „kawaleryjską" fantazję.
Loda Halama  -  artystka sceny polskiej okresu międzywojennego -
pisata:  „W  Sokołowie  u  Bardzińskich  (w  majątku  mego  szwagra)
\Meniawę spacerująoego wzdłuż jeziora, zagadnął jakiś mały chło-
piec  -  czy  pan  pułkownik  wszystko  może  zrobić  c®  tylko  chce?
Odpowiedział,  oczywiście  tak.  A  gdyby  trzeba  było  skoczyć  do
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jeziora (była póżna josioń). ozy skoozyłby pan pułkownik? Wion iawa
nie namyślając się  -  w mundurze skoczył.  Przez jakiś czas pływał
sobie najspokojniej.  Potom,  naturalnio, trzeba było buty rozcinaó, a
pułkownika  rozgrzewać wódką,  przod  którą się  nie  bronił".  innym
razom z watatią mzalanych" oficoró`^ł, będąc pijany jak „bela". wkro-
czył  do  jednego  z  liceów  żeńskioh  w  Warszawi®.  Tam  zarządził
zawieszeni®  nauki  i  rozpoczęcie  dancingu  z  uczennicami  w  obe-
cności pedagogów.  Poczucle własnoj populamoścl , wybltny h umor
1 dowclp  powodowały,  że jego sylwetka zarysowała slę w sposób
bardzlej wyrazisty od innych j zwracała ogólną uwagę. Wieniawa iile
wywoływał  żadnyoh  skandall.  „Nle  nazwałabym  skandalom  faktu
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wyższych umundurowanych oficorów niomiockich, bodaj gestapow-
oÓw, zawędrowata do <<Adrii». Szybko sfratemizowali się ze stolikiom
\Meniawy.  Obflcie  racząc ich alkoholem,  \Moniawa,  nastroił  Mem-
cÓw na ton sentymentalsko -przyjacielski wobec` Polski. Wypominał
im  ltrzywdy wyrządzono nam  przez  Niemcó\^r w ciągu  całej historli
Polski.   Podpito  szkopy  rozczulły  §ię  coraz  bardzlej,   az  okazały
gotowość  danla  satystakoji  za  swoje  niesprawiodliwe  dotąd  trak-
towanie Polaków. Wonlawie po\^rierzyli rodzaj satysfakcji. Wówczas
nasz  genorał  kazał  najstarszomu  z  umundurowanych   Niemców
uklęknąć  na  czworakach,  wsiadt  mu  «konno»  na  plecy,  krzyknął
«wio»  i  w  ton  sposób  objochał  na  Niomou  ttAdrię»  dookoła.  Ta

przejażdżka Wieniawy p/ócz  entuzjazmu  sali,  nie wywołała w  na-
stępstwio  komplikaoji  dyplomaqrcznych".   Na  temat  zabaw  Vvie-
niawy zakrapianych alkohol®m opowiadano cuda. Anton i Słonimski
jakby  bronląc  go  napisat,   że  to,   iż   „wypić  lubił  nio  czyniło  go
pijakiem".WspomnianyMinkjowiczMerdziłzaś,iżwrzeczywistości
Wieniawa  pijał  niowiolo.  .,Po  prostu  miał  słabą  głowę  i  kilka  kie-
liszków  starczało.  aby  uozynić  go  bardzioj  podochoconym  i  ha-
łaśliwym od  roszty towarzystwa".  Z kolei  Jadwiga Sosnkowska,  że
„gdyby rzeczywiście  dawał  się  ponosić  nałogowi,  Plłsudski  nigdy
by  nie  wyl(orzystywał  go  do  pełnionia  rozmaitych  trudnych  misji,
któro  wymagały  taktu  zręczności  i  ...przytomnoścr'.  Ważne  było
także jej zdaniom to, iż wszystko  robił na własno konto,  na własny
rachunok  żyoiowy,  nigdy się  nio podpiorał aurotytetami.  nigdy nie

W    „Res..Tsie   Ariys.ucznei"   (193i)):   Slo`msl€l,  Zula   PoqoTzeLska   i   gen.
Bo\Qs\aw  Wleniawa-D.uooszowsk:i

zdobyłby  §ię,  nawet  w  stanio  upojenia  alkoholowogo,  r`a  stwier-
dzenie «czy  pan  wie.  kto ja jostem?»''.  Należy przypuszczać,  że to
ciągło  sięganie  przez  Weniawę  po  kieliszek  miało  jakieś  powaz-
niojszo przyczyny.  Zdzisław Czormańskl  -  karykaturzysta okresu
międzywojennego  -  plsał:  „Smutne też wldowisko dawał nam w
Warszawio  na  kilka  lat  przod  wojną  Wioniawa.  Skończyła  się  już
wtedyjego wesołość. Wypiwszy gniował się już tylko i miotał". Dalej
zaś  notowat:  „A]e  byli  tacy,  któ.rzy  w  wybrykach  generała  ciągle
chcieli  widzieć  ułańską tantazję.  Bo  nlkt  nie  był skłonny  uwjerzyó,
że te  burdy to  nie chwilowe  ekscesy,  ale  oznaki  choroby".  Jakiej?
Zapewneniealkoholowej,byćmożechorobyducha?!Topozostanie
jednak tajemnicą na zawsze.  Niektórzy pisząo na temat \Meniawy
pokazali  go  w  spÓsób  bardzo jednostronny,  jak  zrobił  to  Tomasz
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nych".

Wśród społeczeństwa, a nawet wojskowych , którzy znali go tylko
z widzonia  lub  prywatnie,  sądy o  nim  były powierzchwne  i  często
fałszywi® krzywdząc®. Dużo kawatów krążyło po Warszawi® na jego
temat.  Opowiadani np.. żo i  Pułk Szwolożorów opłacał naukę jego
córki,  ponioważ  brak pieniędzy nie  pozwalał mu  na jej  kształceni®
liib  że  „Adria"  umorzyła  długi  \Moniawy,  bo  nie  był  w  startie  ioh
zapłacić.  „Wszystko to ochydne  kłamstwa!" -wspomniał jego szef
sztabu  z  2  Dywizji  Kawalerii,  pptk.dypl.  Józef  Szostak.  Oczywiście
wiele  ztycn  kawałów  opowiadanych  o  nim  było  zmyślonych  lub

rozmyśme  złośliwie  rozpuszozanych.   Ogólnie  bowiem  wiadomo
było,  że  Wionlawę,lubił  i  ceriił  Piłsudskl,  a  więc  aby  uderzyć  w
Marszałka,  pośrednio  rozpuszczono  różne  kłamstwa o  Wieniawie.
Miało to  dowodzić jakimi  ludżmi  otacżał  się  „Dziadok".  Kazimiera
lłłakowiczówna",  pJzoz p®wien okros czasu,  sekretarka  Piłsudskie-
go  wspominała,  że  od  chwili  kiedy  poznała  Weniawę,  musiato
upłynąć pół roku, aby nagle odkryć, że „nie możria go było nie lubić.
Razem z niechęcią do \Moniawy, rozpłynęła slę we mnie bez śladu,
zaszczopiona z m iasta , legonda o straszliwym «otoczeniu» Marszał-
ka".  Dalej zaś stwiordziła:  „Był wesoły,  żywy żywością niespoż}^ą i

głęboko mturalną,i czarodziejsko uprzejmy [...]". Z kolei  Stanistaw
Cat-Maoklewlcz  -  publlcysta okresu międzywojennego  -tak m.in.
scharaktoryzował  jego  sylwotkę:   „\Meniawa  nie  dbał  o  opinię`  o
sobio, alo  był to jedon z kulturalnych  i  czarująoyoh  ludzi w  Polsco.
[.„]Byłjednym z najmilszyct` anarchizmów XX wieku. Coś z bostros-
kiogo  ułana,  cygana,   szlachcica".  \Moniawa  nigdy  nio   był   „du-
§igrosz®m". Jeżeli „gdzleś §ię pojawiał, płacił raczej dużo i to luqzie
widzi®li,  bo  był  bardzo  populamą osobą".  Skąd  pieniądze?  „Nie.
liczni tylko wlodzieli, że dorabiał sobie takimi pracami jak (...) pisanie
scenariuszy filmowych". Jed®n  z  nioh napisał do komedii  pt.  „Uła.
nl,ułani".  Pragnął w nlej pokazać wojsko  na w®soło, locz z sercem,
a nie jakąś  „szmirowatą bujdę".  F`eżyserem  miał  być  Ryszard  Or-
dyński.  a  grać  mieli  m.in.  Zula  Pogorzelska,  Adolf  Dymsza.  Wła-
dysław Walter,  Kazimierz  Krukowski.  Uwazano,  że  samo  nazwisko
Weniawy, kbóre zostanie wymienione na afiszu będzie „magnesem
kasowym".  Niestoty,  film  nio  został  zrealizowany.  Był  takżo  eks.
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ozając  swój"  i  Pułk  Szwoleżerów  do  kręcenia zdjęó  plenerowych.
Wioniawa dorabiał sobie także tłumacząc książki z języka francus-
kiego, nio mówiąc o odczytach. Wówczas, gdy zarobił ,.parę tysięcy,
potralił dać orkiestrzo sto złotych  lub  zapłacić grubszy rachunek".
„Wadomości  Literackie" z  dnia  4  stycznia  1925  roku  anonsowały
jego  przekład  „Laguny"  -  Josepha  Conrad-Korzeniewskiego,  któ-
rego  twórozość  uwielbiał.  Wiąże  się  z  tym  pewien    zabawny  incy-
dont.  Otóż  na jednym  z przyjęć u  poety Jana Lechonia,  na którym
był  Wieniawa,  „wspólny  nasz  przyjaciel  Wołodia,  wojewoda  war-
szaw§ki  -  wspomniał  Antoni   Stonimski  -  wygłosił  dość  o§obliwą
sontencję:  Bardzo lubię u tego  Konrada-Konarzewsklego jego pas-
telowe  podejście.  U jakiego  Konrada?  -  spytał  surowo  Wieniawa -
Konarzewskiego   (byt  taki  geneiał)  -  powtórzył  wojewoda.  Jakie
podejście? -groźnie już  spytał  \Meniawa.  -  Pastelowe  -  trochę już
zbity  z  tropu  powtórzył  Wołodia.   Masz  za  Konarzowskiego  i  za
pastelowe  podojśoio  -    powiedział Wieniawa  i  wylał  mu  na  głowę
szklankę  porteru.  Przetłumaczył  też  „Kwiaty  zła"  -  Charlesa  Bau-
delairea.  Fragmenty  ukazały  się  w  „Wadomościach  Uterackioh".
Tego samogo dokonywał z poozją Artura F`imbauda.  Przełożył też
pamiętniki napoleońskiego dowódcy kawalerii -Antone de LaśalTes.
Stynny  ów  bohater  na  polu  bitwy,   nieustraszony,  szalończo  od-
waźny,  a  potem  zapamiętały  hulaka,  utraojusz  i  zawadiaka,   był
bardzo  bllski  jego  sercu  i  wziął  go  sobie  na  wzór  postępowania.
„Wadomości Literackio" z dnia 25 stycznia 1931  roku  informowały:
„Sensaoyjna   Nowość!   Żywot  żotnierza  napoleońskiego   -  znako-
mitego kawalerzysty.  Marcel  Dupont -Generał  Lassale.  Przełożył i
wstępem  opatrzył  Bolesław  Wieniawa  -  Długoszowski".  Wysocki
wspominał, iż Wieniawa tłumaczeniem tym nlo mógł się nacieszyć.
To on wreszcie rozpowszechnił w Warszawie powiedzenie Lasal le 'a:
„Dosyó żartów rozpoczynają się schody".  Z innych  przektadów na-
leży wspomnieó  o  eseju  pt.  „Wyścig  z  przeszkodami"  z tomu    Al-
dhousa Huxleya  „Muzyka nooą",  czy też o  pracy  Marcela Duponta
„Szable  w  garść.  Dzieje  bojów  kawaleryjskich",  do  której  napisał
również  przedmowę.  Pisał toż  wstępy  do  prac  polskich  autorów  z
zakregu   kawalorii,  jak   np.   do   książki   Klemonsa   F!udr`ickiego   pt.
„Operacyjna  użytoczność  kawal®rii  w  świetle  m§torii".,  ozy  też  do
pracy Adama  Królikiewicza  pt.  „Jeździec  i  koń  w  terenie  i  skoku".
Redagował  „Księgę jazdy polskiej".  Był człowiokiem  niezwykle  in-
teligentnym.  Bardzo wiele  czytał.  Studiował  njo tylko  literaturę  fa-
chową  z  zakresu  swej  umiłowanoj  kawalerii,  alo  interesowaty  go
wszystkio zagadnienia ówozesnego piśmięnnictwa, w której to ma-
terii doskonale się orientował.

Marek KOZŁOWS Kl
dokończenie w następnym n-rze
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TRZECIA   STRONA   MEDALU
Otwartośó  i  domokratyzacja  polskiego  życia  polltycznogo  zro-

dziły  nowy  gatunek  lit®raoki  -  „\h/ywiad  -  rzekę®  n&  gorąco  przo-
prowadzany z czynnymi joszczo polltykami, podsumowujący jakiś
okres w ioli kaTierz® politycznej.

Do  togo  t)pu  lheratury  należą  wspomnienia  działaczy  NSZZ
„Solidarnośó"  -  A.Griazdy,  lid®rów  neo-„Solidamości"  -  A.Celiń.
skiego,  B.Goromka,  Z.Bujaka,  J.Kuronia,  l.Cyvrińekloj  czy  przod-
stawjoieli   komunistycznego  establishmontu  -   M.Rakowskiego,

Q.  Kiszozaka lub E.Giei.ka. Fłóżm jest wahośó źródtowa t®go typu
litoratury.   Obok  niewątpliwio  oennyoh  informac|l  nledostępnyoh

i.i:oiłi|;ijni#f#iifż".i:::i#fn;u!##;!iĘ.fi:knig;i:ti
#wnś#r.#nłjz:oMz°#ł#r,own,,#g°oV:,aĘ:hyu,ffitz®,r::k{eg:ł
Charakt®rystyczną ceohą wypowiedzi Kaczyńskiego jost szczorość
granicząoa nlgltiedy z cynizm®m.  Pozwala to Cżyt®lnikowi zajrzeć
za kulisy wlelu wydarzoń polityoznych ostatnich lat i zrozumieć

Zasady Gry Politycznej.
W pstocznym  mni®maniu podstawą gry politycznej, rywalizaoji

partii i stromictw, są aiiimozj® i spory samych polftyków.  Fbadziej
uwzględnia się różniceL ideowo-programowe, które mają b)C pod-
stawą wyod/ębniania się ugrupowań polityoznyoh. Sita każdej partii
zależałaby  w  tym  ui.ęciu  od  jasności  i  klarowności  joj  programu
politycznego.Wyboruzaśdokonywałobywnieskrępowanysposób
same  społ®czeństwo.  Tymczas®m  nlopomijalną  składową  żyoia
politycznego jost liczba stanowisk, otatów i posad, którą kazda ze
stron  jest  w  stanie  zaoterować  swolm  zwolennjkom.   Kaczyński
znal{omicio odsłania ton podskómy n url życia politycznego:

„Kuroń odchodząc z resomi pracy miał w rękach fundację
z  państwowych środków,  tak samo jak Paszyński z budow-
nictwaczyCyviiińskazkultury.Wszyscyonizaopa:trz}ilisięwięc
w łundacjo"  |Odwrotna strona medalu -  mówi Jaioslerw Ka-
czyński. Wsrszawa 1 991 1

Jednakże warunkiom  wstępnym  ksżdej  sensownej  działalności
politycznejjestzdobyciewpływunaśrodkimasowogoprzokazii,za
pośrodnictwem  których  można  rozpowszeohniać swoje  poglądy  i
werbować  zwolenników.  Kaozyński  przyznajo,  żo  środowisko  po-
lityczne oboonej Unii Demokratycznej w „tym temaci®" było spraw-
n.`®jsze..„Historiawokół„Tibiegrafu.josttudobnmprzykladermAlbo

gdybyktośznaszsjsitronyzabrsłSolidarnościgszBtę,stałęię
jej prywamym współwłaścicieleni i dzjękl temu, jak na pols[ie
warunki,  milionerem,.to  też by go  rozniesiono.  W wypadku
nGazoty Wyborc;zor nio było nigdzie ani sło\hia.|...l A przoci®ż
nGazotB" była przydzielona calej Soljdamości. Jeszcze wsku-
tek  umów  Okrągłogo  Stołu  Rakowski  dał  na  to  kredyty  -
kilkaset  ówczesnych  milionów  zlotych  i  przydzial  papieru.
Wałęsa  powierzyl  stanowisko  redakiora  naczelnego  Mich-
nikowi, a on z kol®gami zrobił z tego prywamQ spółkę. I nikt
ani  słowal  Powołują się  na  przenissienie  do  „Gazety"  ak-
tywów podziemnego nTygodnika Mazo`^isz®" i _pieniędzy ame-.
rykańskich z Funduszu na Rzecz Demokracji. Tie pieniąqze.tęż
były  prz®znaczone  na  opozycię,  a  nie  nę  prywatną SpółĘę
„Agora. , niiwot jeżeli h spółka irwestiJie i njo wypłaca zysku
udziałowcom. Prz®cioż to bylo przeznaczon® dla całei opo-
zycji, a nie dla Michnika" |tamże, s.100|

Natomiast sam  Kaczyński  zdołał obsadzić tylko  stanowlsko  re-
daktora Tygodnika „Solidamość":

~Tygodnik daweł  mi  przede wszystkim możl^^iość oddzl_a-
ływania politycznego.  Po drugie,  posada w „Tygodniku So-
Iidarność"  dawała  ml  pracę,  Od  wielu  lst nie  mialerri  stałej
pracy,choćtenazprzynajmnieibyłemsienatorem.Wbre,ytemij
co  slę  powszechnie sądzi,  bynajmniej  nie jestem  taki  znó.w
ambi{ny  i  uwazałem,  że  być  senatorem  i  naczelnym  reda-
ktorem tygodnika solidarnośc:icrwego jost karierą godną uwa-
gi, losem zupełnie przyzwohymn| tamżo, s. 71 |

Dysponowani® jaklmkolwi®k zapleczem  mat®rialnym - chociaż-
by lokal®m potrzobnym na organlzowanie spotkań -jest podstawą
każdej  dziatalności  politycznoj.  Dlatogo  toż  rację  miat  bydgoski
rozmówoa  naśzogo  bohatera,  rolaojonujący  o`^/ą  rozmowę.  Naj-
piorw oddajmy jednak głos Kaczyńskiemu :

„W Bygdosz!cą/ peiwion par\, doklsruRoy się |ako nasz ak.
tywista,  poprosil  o  paręnaścio  czy  dwsdzieścla  otistów  dla
proMnc|onalnychdzlalaczy.boinsęzej:m.ytutajbkbeząicze-
goinlcniej®steśmywstaniouoblć.Byliśmywtedypartiąbez
lokalu  1  bez złamansgo  grosza.  Wszystko odbym3ło  się po
kawismiach slbo w redaJ<oji .J;ygodriika Solidarność"|tBrnż®.
8.  1 1 81

i  urzędów.  Dopioro  to  umożliwia  skupionio  większoj  liczby  zwo.
lenników.  W  tych  to  kategoriach   Kaczyński   poró\^mujo  Porozu-
mionio  Contrum   z  Unią  Demokłatyczną  podozas  kampanli
prozydonokloj:
o/:ńr,;;A!rs^;^srS»fisAsfA!.sAr>Azr:.Fz/azr.+ńr+łsrrr:rrzyrrrwr,v!rr,r*rr*rrr.rz"rr*r.~/.+fńr`.rrfxNrrzr{r/rrwrrN"rwrmmGst,,,.
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•:yz;zlr:łpr:ł:lr:cr,scl.sc;++A;/«±^;..+śAA±l!oNy*F/.*qAF;.;ń/lflF/l*l;/;;i;/f;/;FĆIL;}R:3"ŻAIA;.":"-:A h.bżó to inr\y punkt startu? Tiamci ciągle Spadali, tmoili

swojo aktywa, natomiast ja stale zwiększalem, awarB_o`^isłem
praktycznie z niczego, z sytuscji, w której się  mogłem  zas-
tanowić,  czy  zostsnę  łaskiirio  dopuszczorry  np.  do  pow-
8ómego kandydowania w wyborach do parlamentyl ...1

0d utworzenia rządu Mazowłeokiego od chwlli  obięcia q-
godnikawszystkopostawiłemnajednQksrięiwledzialem.źe
jeżeli  w tej  czy  innej  skali  ooś  mi  się  nie  uda,  zostBnę. ?al-
kowicie  wyeljmino:wan}h  i to  tak,  że  będę  musiał  póftć  .w_
Polskę",  szukać iakiejkolwiek marnej prapy. Pr7e.pież z moim.i
upraŃnieniami  nawet radcą  prawnym  nie  mógłbym zpstać,
doktoratzteoriiprawaiesttuzupełnionioprzydatny,aodpracy
naukowej już się jakiś czas temu oderwałem" l€amże, s.1 ?ęl

Bądźmy  więc  konsekw®ntni  i  dokonajmy  analizy  wydarzoń  lat
1989-90  kategoriami  dostrzeżonymi  przez  Kaczyńskiego.  Zasto-
sujmy je również  do interpretaoji  działań jego  środwiska  polityoz-
nego.   nawet  jeżeli  wynik   przeprowadzonej   analizy  nio  będzio
zgodny z jego \^ryjściowyrni int®ncjam .

Podjęta przez środowiska lowioy warsza`^rskiej próba zmonopo-
Iizowania za pośrednictwem Komltetów Obywatelsklch ni®zależnej
aktywności społecznej zepchnęłaby inno środowiska polityozne na

&::ginr:3śi%C|a"Supśłaeł:Z:%%:.aTwk:#uaną&ap:r'kęt:%y''#La#aw
tych,  którzy  najlopioj  zabozpieczali  ich  interesy.  Ponioważ  grupa
lewicy  laickiej  miała  niezależne  kontalq/ z  reformatorską ozęścią

:Z;:y:ogmł3Ły.;o.i5aferg:ićp::::ctiepodi!cj;oioTuamYo:igyćog,i:mT
Powstanie tego ugrupowania było z koloi wyrazom przokonania ich
przywódców,  że  tylko  w ten  sposób  można zapewnió  sprawied.
liwszy podział wpływów.  Zrezygnowano więo z tajnych  rozgrywek
na rzecz.otwartej rywalizacji.
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Próba przywrócon ia równowagi pomiędzy poszczególnymi frak.
cjami  w  obozie  neo-„Solidarności"  miała miejsco już  latem  1989
roku.  Wtedy  środowiska  lewicy  warszawskioj  rozpoczęły  monto-
wanio  rządu  w  koalicji  z  „reformatorami  z   PZPF!".  Według   Ka-
ozyńskiego:

Już co  najmniej  od  czasów Okrągłego  Stołu wśród  na-
szych  znajdowaJa  stę  grupa,  stawiająca  na  tę  proreformer
torską łrakcję w łonio PZPR i planująca połączonio się z nią w
jap::!śz:°srk:;ć#ń°Pą%:ałbay'oanfa#|#zŻś;#eómm,nz:§#nay
PZPFl wyraźny col polityczny" |tarriże, s. 28 -271:

Kontrpropozyoją była idea:
„tzw. małei koalicil z SD i ZSL. Nie miałem wą;Żpliwości, że

jest lepsm  od  tamtoj. Omiiało  się  sprawę  kompromitacji w
oczach społeczeńst\^ia, nieodłącznej moim zdaniem, w przy-
pa[dku skumania się z PZPFl ltamże, s. 271

Zgoda Wałęsy  na idoę  koalicji  z  nreformatorską częścią  PZPF`"
jeszczo bardziej  zwlększytaby  przewagę  I®wicowoj  frakcji  w  neo-
„Solidarności"  grożąo®j   nawet  zachwianiem   pozycji   Przewodnj-
oząoego Związku.  Dlat®go też Wałęsa zd®cydował się  powierzyć
mi'sję  prowadzonia  rozmów w  sprawie  ut\^rorzenia rządu  braciom
Kaczyńskim:

nTirzeba  w  pełni  zdać  sobio  sprawę  z  tego,  jaki  był  to
ewenemerTt. Od ośmiu lst wytworzyła się praktyka, że różnymi
sprs"iarrii opozycji zajmowały się różne osoby, ale kiedy do-
chodzjło  do załatwiania spraw wagi superciężkiei, to w grę
wchodzili  właści\^iie  tylko  Mazowiecki  i   Geremek,  czasem
Stelmacho:wski.  Flząd  koalicyjny to  była  spra:wa  najwyzszej
wagi,amieliśmyiąprowadzićjarazemzbralem.Wyznaczenie
nas do tej roli zo strony Wałęsy było całkowitą zmianą frontu,

Śro:;ęwcizs:ok:g:=?%'cokTo;'fTś,;is;3,t,opłynącostądzagr-
żerlie:

„Rozpoczęła  się  burza.  Najpiervii  zastako:wał  mnie  Ariur
Balazs,  a  potem  z  jeszcze  większą furią  przystąpił  do  boju
Andrzei Celjńskj. W tym przypadku rozumiem - prawdopodcr
bnje  było  mu  przykro,  że  mimo  iź  był  wieloletnim  bliskim
współpracownikiem Wałęsy. został jednak pominięty. Zupeł-
nle stracil panowanie nad sobą. Ja się w to nie będę wda[wał,
to  jest vrielkie  śmi.erdzące  g ....  Kuroń  i Wielowiejski  byli  nie-
chętni, ale bez agrosjr |tamże, s. 38|

Udzielone  Kaczyńskim  pełnomocnictwo  do  formowania` rządu
było dla nich sukcesom w wymiarze osobistym , było też sukcesom
dla  ich   środowiska  politycznego.   Dla  Wałęsy  powodzenie   misji
Kaozyńskich  oznaczało  zachowanie  pozycji  arbitra  i  utrzymanie
kluczowyoh  deoyzji  w jego  rękach,  a  nie  bezwolne  patronowanie
poczynaniom  „konstruktywnej"  lewicy.  Ale  nie  na  długo.  Szybkie

zlanie się  „familii" ze  „świtą" oddaliło tylko odsuwani®  Wałęsy od
kluczo.voch docyzji :

^ vńęc  już w  chwili  poi^iorywania  rzĘdu  tlił  się wynaźny
konTlikt  między Wałęsę a  Mazo:wieckim.  Premier wręcz de-
mop_8tro`Mił wobec Walęsy, że nie zamlerza z nim się lic:zyć"

„T]ak więc Mazowieoki gam tworzył rząd, sam tworzył nowe
ukl&dy i w istocie odsiiwał Wałęsę" |tarnże, s. 651

Jożeli jednak rozpatrzymy sprawę  powołania „solidarnośoiowe-
go" rządu w kategoriach intoresu ogólnonarodowego to w zasadzio
koalicyjny  rząd  solidamośclowoj  l®wicy  z  „reformatorską  ozęścią
PZPR"  niczym  nio  różniłby  się  od  rządu  Mazowieckiego.  Osta-
teozna decyzja leżała bowi®m w gestll Jaruzelski®go. Ten wybrał
tę  koncopoję,  która  lepiej  zabezpieozała  iriteresy  komunistyoznej
nomenklatury w Polsoe. Desygnowanie Mazowieckl®go oznaczało,
żo  rolę  tę  lopiej  spełnlał jogo  rząd  niż  rząd  neo-„Solidarności"  j

:no7:P[::ę|;gć;ęi35n3a:iz:!tęk*usaz§łi:k8ń2is#::U:kk:ę°o8ę:?g%i:ą:'C±ąmd°#aa.
Wielkie oszustwo.

Przede wszystkim nie był to nigdy „nasz" rząd  -ZSL otrzymało
w  nim  3,  SD  -  2  a  PZPFą  -  3 teki,  w tym  ministerstwo  obrony
narodowej,  8praw wownętrznych,  handlu  zagranicmego  raz tran-
sportu  i  łączności.  Mówl®nle w t`m  przypadku  o jakiś samodziel-
nyoh   rządach   samej   koalicji  /z  ZSL  i   SD/  jost  najzwyklojszym
kłamstw®m  skoro  żaden  z  koalicjantów  nie  zamierzał  pozbawić
PZPF` kluczowych stanowisk:

„AJe ZSL i SD nio chciały na;wet słyszeć  o takim ukłsdzic}.
żeby PZPFl-o:ihii zabierać tamt® resorty |MON i MSW przyp. mój
K.B.|, nie było tu poparcia"| tamże, s. 561.

Piorwszym  zagraniczym  rozmówcą  premiera  „naszego"  rządu
był szef KGB gonerał Kriuczkow. Jak wspomlna Kaczyński:

„Było to we wrześniu, nie uczestniczyłem w niej, ale byłem
wtedy w UFIM-ie z jakiegoś powodu. Po rozmoviiie z Kriuczko-
wem zap}ftailem  Mazowieckiego o iej przebieg, a on  mi  od-
powiedział, że opowie to bezpośrednio Wałęsie. Ambrozjak
powiedzjał  mi połem, że z tej rc]zmcrwy Mazowiecki wysz®dł
cały spocony  i zaraz  poszedł  na  długi  spacer.  A więc -
Kriuczkow - szef KGB - musiał mówić coś nieprzyjemnego
dla naszego promlera." ltamż®, s.63l

Być  może  pośrednim  rezultat®m  rozmów  z  Kriuczkowem  była
stanowcza  niochęć do zrywania,  nawet symbolicznych,  oznak za-
leżnoścl od  ZSF]S:

„Kiedy  przysz®dłom  do  pracy  do  Kancelarii  Prezydenta,
zastalem na stoliku spis telefonów rządowych. w ltiórych było
26  numerów  telefonic:znych  ambasady  radzieckiej,  włączo-
nych w sjeć. Nawet korespondent „Prawdyn miał telefon rzą-
dowy  Oczywiście  polska  ambasada  w Moskwie  nie  miała
dostępu  do rosyiskioj  sieci telełonów rządowych. Tio jest po
prostu horrendalne, bo  posiadając końcówkę. bardzo łatiwo
można  podsłuchiwaó,  tym  bardziej,  źe  były  to  urządzenia
produkcii radzieckiej, czyli sygnały mieli zdekodowane. Byle
trzeciorzędny urzędnik ambasady -nawet nie ambasador, co
też byłoby nie do przyięcia, ale jakiś trzeci sekretarz - miał
polski teleFon urzędcrwy.." |tamżo, s. 85 - 861

Natomiast w polityce wewnętrznej obowiązywała zasada „griibej
kreski".

Zaczęła  sję  ona  zresztą  przed  Mazowieckim.  Zasada  ta  byta
konsekwoncją tajnych porozumień zawartych w „Magdalenco". Jej
pierwszą ofi.arą padła sejmowa Komisja do Zbadania Działałności
MSW pod przewodniotwom posła F}okity:

„W prezydium OKP panowsło jednak publicznie głoszone
przekonanie, że  poworywanie takiej komisji jest bezsensow-
ne.  Sam  Rokita  używał  określenia:  nioszozęsna  komisia.  Do
dziś tego nie roziJmiem. W chrilę po utworzeniu komisii spoi-
kałem  w  Sejmie  Michnika  i  Lityńskiego,  rozrnawiających  na
ten  temat.  Powiedziałem  lm,  że  cieszę  się,  iż  mam  pewien
wlasny udział w jej powofaniu. NatychmiĘist stwierdzili,  że ta
komisja to bzdura |...|  Komisia ta nie wprowadziła żadnego
przołomu, ale jednsk funkcjonuje,  zbadała to i ciwo. Zsspo-
koiła przynajmniej minimum poczucia sprawiedliwości. Dzia-
ła mało energicznie, ale trudno się temu dziwić, skoro jej szef
od  począ:tku  uważał,  że  to  bezsensowne  przedsięwzięc:ie"
ltamże, s. 29|

ciąg dalszy str.19
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WSPOMNIENIE (2) *
Kwietniowe  słońco  stało już  wysoko,  kiedy sl(ończyliśmy,  ćlwsj

praktykanci,  swoje  śniadanie.  Czas wyruszyć do  pracy,  bo  kazdy
pomagał swojemu leśniozemu. U mnle teren przyszłej „szkółki" już
wyznaczony, pniaki i  korzenie wykarczowane, teraz tylko clerpliwe
wielokrotno spulchanianio ziemi  pod zasisw sosny.  Prosta robota,
leśniczy może na mnio polegać. Muszę tylko doglądać, by chłopaki
i  dziewczyny ton  kawałok gruntu  któryś tam już  raz  przekopywali
usuwająckażdykamykczykorzonek.Adopierokiedyziomiabędzie
pulohna już jak w ogródku,  nastąpi  zasiow sosny. A'może i  dębu.
Dolek  zaś   pójdzio  do  wyznaczania  kopałniaka.   Chleb   i   butelkę
hełbaty każdy ma zo sobą. na późny obiad wrócimy tu, do naszej
siedziby.  Mamy tutaj swój  pokój przy nieczynnym od cza§u wojny
tartaku  a  u  roclziny  dawnego  mechanika  stołowanie.  Można  żyó.
Oczywiście   -   jeśli   niekledy  rodzice  przekazowym   zastrzykiem
wspomogą ohudą  praktykancką  kieszoń...  Bo  szozególnym  zbie-
giem  okoliczności Wszy§cy trzej  pochodzimy z  miast.  Nikt  nie ma
tu w pobliżu rcidziny.  -  Co te kukurużnikl tu robią? -mruknął Do]ek

już przed domem.  lstotnie,  nad  namj  krążył dwupłatowiec z  „sza-
chownicą" a w dali, nad horyzontem drugi. -No, oześć! -wsiadłom

:::;#;;ś;:Łzydł:#::gknaęj:Fęzżcazryóswąk,dśęiEą.cJe°s::ś:ś3t%Tn%ko:
mierza do poblisklego Staszowa. Mnąwszy ostatnie zabudowanla,
na łąkach pod lasem spotkałom starego  Bublika.Z daleka można
było  go  rozpoznaó:  nlowysoka  beczułka  w  starym,  wysłużonym
mundurze,  zawiesiste wąsy i  krzaozaste  brwi, torba  i  trąbka przy
boku jako nieodłączne insygnia.  Był jednym z gajowych -jak i jego
ojciec, dziad i pradziad -w tutejszych dobrach Fąadziwiłłów. A kiedy
pałac w  Rytwianach  wraz  z polami,  lasami,  gorzelnią,  tartakiem  i
ozymś tam  jeszczo  zabrało  państwo,  stary  Bublik  mimo  siedem-
dzjosiątki  na  karku  niestrudzonie  wykonywał  swoją  pracę  gajo-
wego.  Bo  bez  lasu  żyć  by  r`ie  umiał.  Smętnie  tylko  głową  kiwał
widząc  na  polaoh  gospodarkę  PGF]ów  w  miarę  wykruszania`się
dawnych  kadr.   Uważał,  że  trzeba  zaohować,   ile  tylko  można  z
nadszarpnlętych  wojną  drzewostanów,  czyścić  i  podsadzaó.  Me
według  jakichś  tam  ruskich  wzorów,  o  których  trąbloą na  odpra-
wach, ale według wypróbowanych sposobów. Pół roku stat tu front,
całe  miasteczka  ziemianek  w  lesie,  piły  tartaczno  łamią  się  ria
odłamkach w drewnle -prawda. Ale las przeżyje nas byle nie dobiła
go   ludzka  głupota.   1  tu  stary   Bublik  lubił  cipowiadać  jak  to  do
pomocy w  sąsiednim  nadleśnjctwie  dyrekoja  przysłata  adiunkta.
Gorliwy  partyjniak  i  napompowany teoriami. Łatwiej  by z  głębem
kapuścianym  się  dogadać.Wziął  ze  sobą  gajowego,  znajomego
Bublika  i  poszli  w  las do  szacowania  posuch.  Łazlli  po  śniegu  aż
doszli tam,  gdzie  liśoiasty drzewostan  przetykały liczne  stare  mo-
drzewie  -  chluba  leśnictwa.  Tu  aqiunkt  az  zakipiat  świętym  obur-
zeniem:  co  za porządki,  tyle  posuch  sosnowych?!  Nie  było  komu
tego jak najszybciej na szczapy usunąó??? 1 ryms, ryms cechówką
pod  wyrąb!.  Łypnął  na  to  oczyma  stary  gajus  i   milczkiem   uś-
miechnął się -co głupiemu po rozumie? Ani to nie wie, że modrzew
zimą  igły  zrzuca.  ani  po  korze  nie  rozpoznaje„.  1  dopiero  w  nad-
leśnictwie  leżącemu   z  gorączką  „staremLi"  opowiedział,  jakiego

pomocnika mu  przysłano. Ten aż za głowę się złapat.  Nie  można
• powiedział -tak zwyczajnle go spławić bo ma drań  mocne plecy

i możo świntuszyć. Lepiej go stąd wystraszyć bajkami, wjecie sami
jak,  panie  Antoni:   o  kłusownikach,   bandziorach,  wściekłych  wil-
kach_.

-   Darz  bór,  panie  Bublik!  -  zsiadłem  z  roweru,  wyciągnąłem

paczkę  „triumf".  Zapalillśmy.  Stary uśmiechnął się tajemniczo.
-  Słyszy pan,  panlo Olek? jeszczo nasi walczą„.
lstotnie, gdzieś z dala dolatywało charakterystyozne pukanie -to

pojedyflczo,  to  seriami.   Raz   czy  drugi  wyraźniejsze  grzmoty.   A
samolot nadal  w tamtej  stroriie  zataczał  swoje koła.  Drugiego już
nie  widziałem.

Ćwiozenia jakie czy co? -zapytałem.
-   To   nie  ćwiczenia.  -   uśmiechnął  się  -  Jeszcze  komuna  nie

całkiem  zapanowała nad  nami.  Byle wreszcietamci Anglicy i Ame-
rykańcy  rozumu  nabrali ...-  Zastanowiełem  się.Gdyby to  były  ma-
newi'y wojskowe  na  terenie  nadleśnictwa,  uprzedzono  by  służbę
leśną zawczasu.  Lubiał stary gajus pokpiwać z durniów miejakich,
z  uroczystych  matołów, opowiadać niesamowite dyrdymałki, Ja z
początku  też  bywałem  ofiarą żartów,  ale  dziś jestem  nie zielenia-

kiem,  a  swo|aklem.  Zrosztą  Bubllk  nlgdy  nio  traktował  w  swoioh
żartach tego, co głęboko szanował:  Boga, pamięoi  nieboszozyka
księoia i walki o wolną Polskę.

wjdBnyj#Ugdóuj®Śk;jTt:'k°#:oś.nR'owjpś°wę=tdenkyzdazŁ:#o:k°a#j?nwcŁ:
skotorówkę z®  Staszowa  do Jędrzejowa według  rozkładu  trzoba
było jochać  7  godzin.  Bo to  1-2 wagony osobowo  przy  pociągu
towarowym,  dwa razy na dobę...  F}ozmach  operacji  świadozył,  że
nie jest to  akcja  mllicyjna prz®ciw jakiejś  bandzio  rabunkowoj  na-

::::ją3:Łnp,'ebb;łno'°p!oaaT8:,nś:łi:#:t:#,Pjóąww,Pę°owk:Łns`:wpn?3U:
paruosobowebandykryminalne.Aletakjednijakdrudzydziałalina
bardzo  małym  toronie,  gdzie  zriali  każdy  kamień.   Dalej  nlż-6-7
kilometrów od  swych  chatup  czuli  się  niepewnie.  Brutalni  woboc
bezbronnych  starannie  omijali  wszelkio  obiekty  pilnowano  przez
uzbrojonego  strażnika.  Sukoesy  takich  miojscowych  szakali  były
krótkotrwałe,  bo  wiodzieli  sąsiedzi,  co  w  kim  siedzi  i  gnęblona

samolotów  i  wojska.  Ale  partyzantka  teraz,  wiosną  1949  roku,  w
cztery lata po wojnie?

-  Lepiej nie chodź pan dziś w teren, można oberwać, Od  świtu

jestem  na  nogach,   widzę  oo  się   dzieje.   Źniwa   bezpieki.  Łapią
kazdego, kto się nawinie, biją i w Śamochód. \Mdać, trzeba im dużej
liczby do statystyki,  do zasług,  swołoczom„. A co wy tam  rob.Lcie,
szkótką?  1  tak  ludzie  do  roboty dziś  nie  przyjdą,  jeszcze  by  ich  z
samolotu  oszczelali,   niby  jako  lośnych.„.   Prowadząo  rower  do,
szllśmy  do   siedziby   nadleśnictwa.   Przed   wojściem   stał   „gazik"
wojskowy, a nadleśniczy zamknął się w Śwoim gabinecie z jakimś
oficerem  i  cywilami.  A w biurze wszyscy sledzieli  oicho jak  myszy

pod miotłą.  Bublik po chwHi  poszedt do mioszkania woźnego.
-  Co się dzi®je? -zapytatem rachmi§trzynię Nelę.
~   Symuluj  pan  tu  jakąś  robotę,  byle  nie  w  teren.  Stary  musi

tłumaczyć,  że  zające  to  nie  wielbłądy,  bo  połapali  naszych  ro-
botników kiedy szli do praoy.-odpowiodziała półgłosem.  Podałaa
mi jakieś stare bruliony odbiórki ze zrębu i tabele kubatury drewna.
Wymknąłem slę  na chwHę z  budynku  i za jego ślepą ścianą wsze-
dłem w gęste maliny. Tu nikt mnie nio widział. Wyjąłem z kieszeni
moją Śzóstkę  FN  i schowałem  pod  kami®niem. W razie  rewizji, co
najmniej  pięć lat, a z  pistoletu  bez amunicji żadnego pożytku.  AJe

przywiązałem  §ię   bardzo  do  tej   „belgijki"  i  traktowałem  ją  jak
amulet.  Ostatecznie  można  było  postraszyć  tam  jakiegoś  zawa-
lidrogę, durnego kmiotka.  Broni  służbowej  leśnicy nie  mieli,  każdy
z  kijem  po  lesie  łaził.  Wróciłem  do  biura  clyskretnie  dopinając
spodnie -niby to musiatem wyjść za potrzebą naturalną, a ubikacja
była zajęta. Zatopiłem się w powtórnym wyliczaniu metrażu dawno
już zdanego na tartak drewna. lnni w milczeniu też pracowicie „siali
lipę  na  papierze".  0  normalnej  pracy  w  tym  napięc.iu  nie  można
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było myśloó. Wreszclo wyszedł nadleśniczy i w obecnoścl ubeków
przemówit do personelu.

-Jeszcż® i.az przypominam, że każdy obywatol ma obowiązek
nizwłoczn®go  powiadomienia  organów  b®zpleczoństwa  publicz-
nego o wsz®lkich znanyoh sobi® przejawach dzlatalnośoi prz®oiwko
władzy ludowej. Dotyczy to szczególni® nas leśnlków. bo w codzien-
nym  żyoiu  i  pracy  moż®my  zetknąć  się  nlo  tylko  z  przykładami
postaw  r®akoyjnych  al®  i z działalnością band faszystowsklch., To
właśnie iia8, lośnlków, bandy torrorystyczne mordowały tak samo
jak mmcjantów, aktywistów partyjnych,  ozłonków ORMO I  UB.  Oto
na naszym ter®ni® trwa likwidaoja takiej bandy którą tu wytropiono
w  ucioczco.  Gdyby  j®dnak  ktokolwlok  zauważył  jeszoze  coś  po-
dojrzanogo,  a  nio  zawadomlł  władz,  będzle  winnym  zatajonia  i
trsktowany jako współwinny bandytów. Bo na naszym terenie ban-
da moż®  ma swoich  wspólnikó`^r.  Posłyszawszy warkot odjeżdża-
jącego   „gazika"  odotchnęllśmy  z   ulgą.   A  wracając  po
odprowadzen lu tamtyoh, nadleśnlczy mruknął:

-Siedzicio tu do fajrantu a póżnioj prosto do domu ! . i zniknął w

gabinecie.  Do fajrantu  było parę godzln.  Skończyło slę  milozonie,
omawlano wydaTzonia.  Ale  niowi®le,  prócz  wwaśnień  o zatrzyma.
nych nie wiedziano. Ja myślał®m o tycri słowach nadleśnlczogo, żo
„bandy terrorystyczno"  mordowały  leśnlków.  Czy on w to wlerzył
czy dyplomatyzował wob®c ubowoó`^ri' Bo riadleśniczy był partyj-
niakietm  i  lubit popisać  slę  gorliwością.  Chciał z  nas trzoch  prak-
tykantów   utworzyć  tu   trzon   ZMP,   a.  mnio   ohoiał   ziobió
przewodnjczącym. Ale wykręcitem się od togo zaszozytu. Oo prze-
ozytałem w gazlecie o potrzebio czujnośoi klasowej, bo coraz więc®j
zakapturzonej  reakcji  usiłujo  wloźć  do  partii  i  joj  awangardowej
organizaoji  młodzieżowej. Węc on  by się uśmiał ze Z`^riązku  Mło-
dzieży Polsltiej,  gdybym ja tam  był,  którogo  ród  z  nad  Dniepru  a
pochodzonio spoteczno mocno nieciekawo. Ja proponuję Leonka,
kazdy wio, że to szoz®ry ptoletafiusz. Nadlośniczy ni to gię skrzywił-
ni  to  uśmioohnął słysząc  imię  znan®go  w  okolicy przygłópka ale
Węc®j już nas do ZMP jak małogo Jasia na l®watywę nio namawiał.
AJe z tym mordowaniem leśników to bzdura. Mordowali lch niekjedy
pospolici  krymanaliśoi,  ktusownicy  i  drewnokrady.  Ale  zdocydo-
wana większość służby leśnej, tak państ`^/owej jak i  majątków pry-
watnyoh,  współpraoowała  tak  w  czasi®  ostatniej  wojny  jak  i  w
dawnych  powstaniach  właśnio z  partyzantami.  Dobrzo o tym wie-
działa  nowa,  czerwona  władza  nie  dażąc  lośników  zaufaniem  i
tiaktując jak zło konioczno. Z `^ryjątkiem nadleśniczogo 1 nas, trzoch
praktykantów przodszkolnych , cały terenowy personel składał się
z  członków tutejszych  rodów leśników.  Syn gajowego  brał zawód
po ojcu i żeniłsię z córką lośnlka choćby z dalszej okolicy. Nezwykle
rzadko  do  togo  zamkniętogo  klanu  wchodziła  kobieta  z  innogo
środowiska.  Było to uzasadnione specyfioznym trybem życia. 0 ile
dla  rolnika zima  była  sozonom  wypoczynku,  dla  leśnika  była  ok-
reserń  intensywnoj  pracy.   Flolnik  miał  roczny  cykl  produkcyjny,
ieśnik  ścinał  drzewa  któro  sadzono  w  ozasach  jego  dziadka.  Te
różnjce  rzutowały  na  mentalnośó  i  sposób  byoia.  Zhś  panna  z
miasta wychodząo za leśnika. oozarowana lasem w leoie,  uoiekała
zmęczona monotonią zimnej połowy roku. Wśród  rodzin  loóników
jak  i   mi.ędzy  oficjalistami   majątków,  było   sporo  potomków  zu-
bożałoj szlachty.  Byty to  rody  patriarchalnego typu,  zachowująoe
stare tradycjo.  Natomiast wśród chłopów najczęstsze były rodziny
matriarchalne, w każdym pokoleniu  zmieniające nazwiska w®dług
wchodzących do rodziny mężczyżn. Krewni ze strony matki byli tam
uważani  za bliższych    niż ci  ze strony ojca.  Pojęcie  zaś  rodu  było
nieznane,  a  pamięć  rodzinnych  powiązań   nio  przekraczała  po-
przedniego  pol{olenia.  Chłop w chacie  zdominowany przez żonę,
teściową, ich krewno i sąsiadki, nie mając wiol® do gadania szukał
azylu w karozmlo. Choć środowisko tutejsze było tak zróżn icowane,
podczas  11  wojny światowej  silnie  była tu  rozwinięta  part)ffantka  i
konspiracja.  Dwio  wsio:  Stróżki  i  Wiśniówka  zostaty niemal  dosz-
czętnie zniszczono przoz hitlorowskie okspedyoje karno,  a w losie,
w dwócti mogiłaoh leżało całe wesele, 50 osób. Po prostu Niomcy
przyjochali  niespodziewanle,  otoczyli,  zabrali  wszystkicn  razem  z
dzieómi, wywieźli w las i rozstrzelall. Nikt jednak nie wiedział, gdzie
są mogiły Zydów ze  Staszowa,  których  Niemcy wywozili  do  lasu.
Kiedyś  gajowy  Szaniewski   pokazał  mi  dwie  zapadnięte  mogiły
powstańców z 1863 roku. Wiedział o tym z tradycji, bo nawet krzyża
tam  nio  było.  Wielo  też  było  w  lasacm  mogił  z  obu  wojen  świa-
towych. były i  zapomniano mogiły pariyzanckie.  Nic dziwnego, że
po okolicznych wsiach pełno było opowiości o zjawach  i widmach
w tych lasach..  Były tam „złe miejsoa" które nawet w dzień ludziska

#J:'t:#f;=śśml#,:ąJw#szib##A#,;:okanf.ro#e;ói%%
bunkry starannie otoozono niesamowitą logendą? lepiej tej legen-
dy nio  rozwlewać...  Ale żeby stąd  na  Kiolocczyźnio  były oddziały
leśno?  1  wreszolo zasl®dllśmy z  Dolkiom  do  obladu.  Wszyscy byli
mrukliwi.  Nawet  lrka,  córka gospodarzy domu,  dziewucha,  któr®j
żad®n pi®s by nio przoszczekał, t)m raz®in patrząc prz®z okno na
olężarówkl wojskow® odzywała slę monosylabaml.  Doploro w na-
8z)m  pokoju  pogadallśmy z  kolegą swobodnioj.  \Mdząc obławę
zasz®dł  do  znajomego  wozaka  1  w  jego  chałuple  parę  godzln
prz®sl®dzlał. Nlowlelo tam wledzlano, obława rozwinęła sję gdzieś
daloko.  Jednak  widok  munduró`^r  w  ciężarówkach  i  samolotów
nigko   krążących   przypomniał  chłopom   hitlero\^rski®   pacyfikacjo
sprzod kllku lat. Na wsz®lkl wypadek kobleta co cennlejszo wyniosla
z  chaty  do  poblisklego  zagajnika  -  rowor,  z®gar,  nowy  kożuch...
Opo`^riodzlałom  Dolkow],  co  sam  słyszał®m. z  przomową nadloś.
niczego włącznio. Slodzloliśmy w zadumie aż po chwlll trąolł mnio
ręką i wskazał drzwl.

-  Taak„  co  z togo,` że  gębusia tadna,  kiedy  nogl  na bepzco

prostowane? . gadał ldąo prz®z sleń.
-A może dzleclak w drodz® i taty szuka? Moż® myśli, że Andrzoj

już leśnlczy? -`Arszedłom w t®mat. -Wadomo jak taka umio zagraó
w mężołapię ...-

Tak gawędząc usledliśmy na kłodzl® w końcu dziedzińca. Wokół
by'O pusto.

-Wosz,  0lek, tak myślę„. zmrok njodługo.  Możo tam jakl ranny
skrył się i potrzebuj® pomoc`Ó Wziąśc z naszej apteczki, co trzeba
do  opatrunku,  ohloba  i  słoniny  kawatek...  tamta  zgraja już  odjo-
chała...-

Ja  też  o  tym  myślałom.  Zdążyłem  jodnak  sprawę  rozważyć
szerzej.

• To  nio taka prosta sprawa.  Taki  ranny wio,  żo choć  bozpioka i
KBW odjochały samochodaml,  choć samolotów już nio  ma, to w
csłej  okollcy  napuśolli  zgraję  szpicli.   Prz®z  parę  dni  ta  psiarnia
włóczyć  się  będzie  po  wsiach,  lasach  i  polach.  Będą  węszyć  1
prowokowaó by znalożójakiś ślad. My. oczywiście, do lasu możemy
iśó w dzioń cży w nooy, w razl®  potrzeby możemy udawaó, żeśmy
poważni® przrięli to wezwanie do ozujności obywatelsklej. Tak... ale
taki   ukryty ranny gotów wziąśc ciobio za szplola i strzeli w łeb ani
się ob®jrzysz... A później zrobią ci pogrzeb propagandowo -młody
praktykant oflarą roakcyi noj bandy. Nio, specjalnie szukać nie moż-
na.  Jeśli  ta  griipa  miała  swoich  ludzi  gdzieś w  tej  okolicy.  to  się
wzajemnio  rozpoznają.  A my tylko w najbliższych  dniach  bierzmy
zo sobą w teren wjęcej jedzenia i opatrunki z apteczki. Na wypadok
przypadkowego  spotkania.  - powiedziałom.  Ciężko  nam  bylo  na
duszy. Wróciliśmy do swogo pokoju, a wkrótce przyszedł Andrzej.
Od  paru tygodni  siedział  na wakująoym  leśnlctwie o 6 kilometrów
stąd.  na  skraju  cywilizaoji  gdzio  diaboł  dobranoc  powiedział.  Co
kilka dni odwiodzał nas spragniony nowin  ze świata.  Za pociechę
miał dobry bimbor pędzony  przez  sąsiada,  wyjątkowego  speoja.
listę.  1 tym  razom  przynlósł flaszkę.  Chronicznoj  rzygaozki  można
dostaó od takiej strawy duchowej - rzucił na parapot okna broszurkę
z biografią Bieruta. Dał nam to nadleśniczy byśmy nie byli zaco(ani
ideologloznie.

-  1  co.  czytałeś już jak  urodził slę w  Nogawkach  Jezuiękich?  -

spytałem.
-  Mniojsza z tym,  gdzie go ciotka z  litości  porodziła,  w rurach

jezuickich czy nogawkaoh, ważno tylko gdzie go i kiedy powioszą.
-sl(omentowat  Dolok.  Zapaliłem  naftówkę  i  zasłoniłom  okno.  An-
drz®j  nalał  bimbru  do  szklanki.   Półgłosem  omawialiśmy  wyda-
rzonia dnia.  Ale  i  Andrzej  mato  co wiedział,  bo  ludzle  których  po
drodzo spotkat nic istotnogo nlo umiell powiedzioć. Nazajutrz była
zwyczajna robota w lesio.  Szkółkę robili  ludzio z wiosok odlogtych
od  miejsca  walki.  Vviedzieli  tylko,  żo  bozpieka  zaczepiała  przo.
chodnlów na drogach. a żo chłop nle nosi ze sobą dokumontów. to
ni®j®den  miat kłopoty z wykazaniem  swej tożsamości.  No a teraz
jaoyśoboykręoąsiępookllcyiwyciągająludzinasłówka.„Popracy
siadłem  na  rower  i  pojechałem  do  Staszowa z torbą na  zakupy.
Zairzymatem  się w  rynku  przod znajomym  sklopikiem  gdzio  - jak
przed wojną kupowallśmy „na książkę".  Przy wypłacie regulowało
się  nalożnośoi.

-  Czość panie leśnik! Zapraszam na kielicha. -nieznajomy facet
wskazał pobliską knajpkę. -Może pan wie jak z buduloem?

-   1  co,  pod  gazem  na  rowerze  mam  jechać?  lntormacje  w
nadleśnictwie! -odpowiodziałem krótko i wszedłem do Sklopu.
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-  Ładnieś go  pan  spławił,  panie  Olek -sklepikarz  uśmiechnął
się -To jeden z wilków. Pełno ich się tu teraz szwęda, wciągają ludzi
w rozmowy a później wrabiają dziecko w brzuch...

-  Co tu słyohać, panie Kaźmierski?
-  Co słychać? W szpitalu pełno rannyoh bezpieozniaków, osob-

no ioh trzymają. \Melu z nich to  ponoć robota dobrego strzelca co
ze strychu grzał w nioh  póki sam nio zginął.  -mówił półgłosem. -
AJe gdyby wszystkioh wzięli czy zab'ili, to by teraz tak nie węszyli . -
Nie  wiedział,  jaki  to  był  oddział  leśny.  Podobno  ni®  tutejszy.  Ale
choćby i z tutejszych  ludzi, to  lepioj tak mówió... A kogo bezpieka

przesłuchiwała  i   puściła,  to  tera,  obity,  z  domu   nie  wychodzi.
Złobiłem  zakupy,   rozllczyiśmy  książkę.  Wychodząo  zapytałem
widząc na środku rynku świożo wykopaną, ogromną jamę -co to?

-A to, panie Olek, tu będzie kocioł. Jak już zrobią tą wspólnotę,
znaczy  kołchozy,  tutaj  będą  gotować  kartofle  dla  wszystkich.  -
uśmiechnąt się. -  A komu nie nada, że w łupinach może nie jeść. -
W parę  dni  późnioj  nasza trójka  rozjeżdżała się  na  święta.  Każdy
miał do domu szmat drogi, a płatni byliśmy dniówkowo, więo prócz
dwóch dni  Welkanocnyoh,  mogliśmy mioć nieco bezpłatnogo  ur-
lopu.   Po  drodze  zatrzymałem   się  w  Fladomiu.  W  tym  mieście

ż;zte;y:eaTe#,ęs[ęzuą;z„ęjg„wóołn5;T,:jłnej:z,Łukcr::Tuy%łę,pkr::enęśs,:
Na  widok  mundurowej  czapki  stryjenka  w  pierwszej  chwili  miała
wystraszoną minę.  Codżiennie opłakiwała syna jedynaka, któiego
w   1940  roku   NlgĄ(D  zabrało  na  zagładę.   Poznawszy  mnie  roz-
pogodziła się. Jednak widać w niej było nieufność do wszystkiego
i  wszystkich.  Strytek  chyba  dziś  później  z  pracy  wróci,  ma  jakiś
bilans.  Wobec  tego  zostawiłem  plecak  i  ruszyłom  w  miasto.  Od
rodziców Radzika dowiedziałem się że studiuje on w Warszawie, a
Mietek w  Krakowie.  Natomia§t  Sylwek z  naszych  kompletów gim-
nazjalnych,   ten   chłopek  -   roztropek,   ześwinił  się   i   do   bezpieki
wstąpił.  Później  dowiedziałem  się,  ze  i  Włodek  Dulęba,  niegdyś
kolega  z  siódmej  klasy,  też  w  bezpiece  służbę  pełni.  Wreszcie
spotkałem Weśka, niegdyś kolegę z powszochniaka. Rodzice jego
już nie żyli, mieszkał samotnie. Zaszliśmy do jego mieszkania,

•  Więc  jeszcze  się  w  lasach  coś  dzieje?  Desperaci.„  W  czasie
wojny  była  jeszoze  nadzieja,  a  teraz?  Ot,  wiedzioli,  że  byłem  w
Szarych   Szeregach   to   zrobili   u   mnie   rewizję.   Całe   mieszkanie

:mweay;ic|'i,naa,;a,Tii:łze.ma,gź';.z8;nza#%|:i?i:`e?:ezsni.T,k:,::;s:ojeianTj
już nie ma. A wiesz, że profesora Biilczyńskiego, tego oo was uczył
na tajnych  kompletach gimnazjalnych, nie rna już na tym świecie?
Przedwojenny prawnik,  więc krótko  po wojnie  NKWD zabiało  go i
wywiozło.  Ktoś z łagrów wrócił i mówił, że Bulczyńskiego w kopalni
węgiel  zgniótł ...- opowiadał  powoli Vviesiek.

-  To stamtąd ludzie wracają? -zdziwiłem się.
-  Zupetnie wyjątkowo.  Kto  ma  mocne  znajomości  i  kogo stać

na to. AJbo ci, co z jakichś tam względów komunie są tu  potrzebni.
-  Zostawitem Wieśkowi trochę szmuglowanego tytoniu w liściach
i  idę dalej.  Zachodzę do  kuzym  matki,  parę  lat starszej  ode  mnie
..nowoczesnej ciotki", jak ją kledyś   nazywałem.  Dostatem  po łbie
za  nazywanie  jej   przy  ludziach  ciotką  i  wypiliśmy  brudenszafta.
Dzielna  dziewczyna.   Dzwonię.   W  drzwiach   obok   stoi   Krysia,  jej
współlokatorka.  Patrzą  na  mnie  jakieś  zmieszane.  To  samo  co  u
stryjenki.  Fiaptem  Krysia woła:

-Ach, to ty czarcie! Właź, właź żywo, ale zwal tą czapę!

Cóż, mleszczuchy nie rozpożnają tak łatwo czapki leśnika od tej
groźnej.  U  Krystyny jest akturat jej  narzeczony.  Ona była podczas
okupacji w wywiadzie AK, więc teraz  bezpieka próbowała zrobić z
niej  swoją szpiclówkę. Wywinęła się od  tego  ale  ma ciężkie  życie.
Czy naprawdę jedynym wyjściem może być wstąpienie do  PZPR?
A]bodojudaszowskiego„Pax"-u?Natrzeciąwojnęniemacoliczyć,
zachodni sprzymierzeńcy sprzedali nas bez skiupułów. Rozgłośnia
Wolna  Europa to wynik  zwyczajnej  kalkulacji  Amerykanów  mniej
kosztują  ich  miłe  słówka  niż  utrzymywar`ie  jednej  dy\^łizji.  Niech
komuna  ma  trochę  ktopotu  na  swoim  podwórku  byle  żaden  an-
glosaski żołnierz  kropli  krwi  nie stracił.

|          -Naszą  konlecznościąjest  przetrwać,  nie  dać  się  wyniszczyć

[   fi:ytcjii;epso:znoł:?r:'eę?:;:z3%:s:z:#::3p:::;:śy?aą|łó:ę3n;ns,Zęcoz:y:e;:z8;z;y-
Trzyma  u  slebie  wszystko za  mordę,  zachodnich  głupców za  nos
wodzi  ale  i  jego  diabli  wezmą.   Zrobi   się  wtedy  zamęt,  walka  o
spadek  i  to jest  nasza  szansa:  albo  dojdzie  do  tej  trzeciej  wojny,
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albo Sowiety rozpadną się na małe państwa pod rządami choćby
dotychczasowych pomniejszych kacyków. A teraz z kijom na czołgi
nie  pójdziemy,  politykę  zawieśmy  na  kołku.  Spoteczeństwo  j®st
zmęczone,  naród  wykMawiony.  Komuna  ohce  wyłowić  wszelką
potencjalną  opozycję    więc  nio  dajmy  się  spFowokować.  Zadne
pańswo nio może istnioć bez fachowców z przemysłu, transportu,
czy budownictwa choćby. A kogo potrzobuje,  tego  ni® wyniszczy.
Nie   kostium  wazny  alo  to  co  w  nim.„  -  tłumaczył  narzeczony
Krystyny, inżynler z zawodu.

-  Nie w'iem, czy im tak  rzeczywiście na fachowcach zależy jeśn
zaufanych  durniów  po  symbolicznym  kursie  robią clzrektorami.  -
Ale  nie  pora już  na  czynny  opór,  szkoda  krwi.  Kto  był  zupełnie
spalony,  to już  wyjeohał  gdzieś  clo  Szozecina,  Olsztyna  ozy Wro.
clawia. W tamtejszej  mieszaninie tatwiej  Się zagublć i  żyó na lewe
papieryjakojakiśrepatriantzGrodna...-powiedziałaKrysia.Stryjek
przy kolacji był tego samego zdania . szkoda ludzi i `ich daremnego
bohaterstwa. Czerwona bestia tylko szuka pretekstu do masowych
represji.  Zniszczy  ona  nawet  większość  narodu,  aby  przerażona
resztabyłaślepoposłuszna.Aot-milionyludzigłodemnaUkrainie
wygubm,  łajdaki. A co tam w Łucku działo Śię... Łuck był przecież

przed wojną w  Polsce, tu  wtedy o tym  głodzie tylko  w gazetach
pisano.Alejakwtrzydziestymdziewiątymprzyszłyczubaryki,toteż
pokazali,  do  czego  zdolni„.  Przenocowałem  u  stryjostwa  i  rano
pożegnałem się. Mając parę godzin do pooiągu odwiedziłem jesz-
cze  panią Józefinę.  Szczęśliwio zastałem ją w domu.  Siwe włosy,

bezpośredniość.  Pielęgniarka z

kons-pirantka z Óowołania.  Małe jej  mieszkanko zawsze  było pun-
ktem  kontaktowym,  dorywczym  miejscem  schronien`ia,  centralką
informacyjną,  Ubeki  zawzięcie  węsząc  wśród   młodzieży  nie  do-
myśll  się, kim  może  być ta samotna pięćdzieśięcioletnia kobieta. A

pani  Józefina  lubiła  mnie,  bo  ponoć  byłem  podobny  do  Zawoja
którego,  bezpieka zamordowała w Kielcach.

-  Wchodź, wchodź młodzleńcze. Jesteś głodny?  Nie? To ohoó

;i::;:!;S:PałięęskłĘ=:r;i:Ózr;,:b;oPc:%S,:uełdnł::e%:l!Cnpa:S;!isg:°`z!!'.UÓJś
koronypolskiej!Wszystkiewspaniałośclwpropagandzieapopraw-
dzie, to żal było te dzieciaki w taką biedę przywozić„. -zżymała się
z  oburzenlem.   Przy  herbacie  wymieniliśmy  nowiny.  W  Fladomiu

panowało przygnębienie. Ci, którzy niedawno działali w konspirac-
ji, teraz urządzali  się gdzieś  na Ziemiach  Zachodnich.  Dzlęki wza-
':erTg:t'mk:e!§ź3zńasł:;jj:°ż?cę3YGb::2e;:waynsszi,ę;,Z::rroa?!,Sdwyśs::rbyrT,i

się  na  piękne  apele  do  ujawnienia.  Ze  to  niby  dość  rozlewu  krwi,
wszystkie  ręce  do  odbudowy  kraju,  że  pojednanie...  Trąbm  to  na
wszystkie  sposoby  to  i  wielu   ludzi   zmęczonych,  wyczerpanych
uwierzyło. A bezpieka cicho czekała.  Cicho,  do czasu.  A kiedy już
wszyscynaiwnisięuiawnHi,bezpiekamiałaichwgarści.Odczekała

jakiś  czas  i  rozpoczęła  swoje  zniwa   Ł.apała  ich  systematycznie,
zamykała  i  wrabiata  we  współpracę  z  hitlerowcami  albo  szpie-
gostwo.   1  znowu  więzienia  pełne.  A  jak   kto  w  porę  uclekł  to  za
granicę  nie   przeidzie,  juz  nie  te  czasy.  Może  jedynie  mścić  się,
drogo  sprzedać  swe  życie.  Nawet  ci  akowcy co  po wojnie  już  nie
działali,  też  mają ciężką dolę.  Nie  daje  im  komuna spokoju,  stale
życie zatruwa, wmawia niesamowite brednie.           `

-   Nigdy,   nigdzie   i   w  niczym   nie   może  wierzyć  czerwonym.

Choćby przysięgali  na tego swojego wypchanego Lenina, oo go w
Moskwie  jak  bożka  pokazują.   Bo  oni  wszyscy,  złodzieje  korony
polskiej, od diabła pochodzą, jednego diabła warci.1 dotąd nie ma
kary  na  nich.  Popatrz  tylko  -zaraz  po  froncie  można  było  ich  na

energiczne ruchy, szczera
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palcach policzyć. Wańka ich tu wprowadziła, boz kaeapskioj
łaski jedn®go dnia by się nie utrzymali. A teraz? \^Ą/łazi z nor
i  sp®lunok  robactwo  do  koryta.  Złodzioj®,  alfoney.  w.szelkie
szumowiny.  Do  partii,  do  bezpiekl jedon  za drugim.  Zeby to
nio były ofiary sanaoji,  biirżuazji...  Zwęszyli,  gdzio takich jak
oni  potrz®bują,  gdzie  zrobią interes.  A  bezkamość rozzuch-
wala.  Bo  gdzio  p'ójdziosz  ze  §kargą  na  bandziora,  do  jego
herszta? . mówiła kiwając głową.

-   Pani  Józofino,  nlo  wle  panl  gdzlo  znaloźć  naboje  do
szóstkl? . przypomniałem sobi®. Zdjęła z komody koszyczek.
W nim klębki włóczki, szydełka.

- Może tu co znajdziesz. Zostało po ohłopcach. Me ma ich

już...  Pod  przyborami do  kobiecych  robótek cała kupa amu-
nicji pigtoletowej. Były tam dziewiątki do visa czy ompi, wielo
p®p®8zówek,  parę  siódemek  zwykłych  i  długioh  naboi  do
nagana a nawet grubas - jedenastka.  Ale do szóstl(i nic.  No
trudno.

-  Bęclę  pamiętać, jakby się co  znalazło.  Pistolotu  się  nie

pozbywaj.   Przyjdzie  jeszcze   kiedyś  cza§,   przyjdzio.   Za  to
wszystko. . . żeby tak rozwalić choćby kitku riajgorszych zbirów
i szpicli, inni by się porlamowali...  Tal{ jak było za niemieckiej
okupaoji . rozwalili konfidonta, ostrzygli babę, co się ze szwa-
bami  pu§zczała  i  pomogto.  Odechciało  się  judaszowskich
srobrników  innym,  bo  podtość  ni®  dawała  profitu.  A  dziś„.
Społeozeństwo     bozradno,  świń  coraz    więcej...Trzeba  by
znów tajnych sądów i wyroków, to by psiarnia z podkulonym
ogónem do budy uciekla. AJe trzoba to mądrze, na chłodno,
bez gorączki prowadzić...  Bo w losie nikt się już nie utrzyma i
tylko żal tych od  Staszowa, o których mówiłeś. - Szedtom już
do  dworca  w  zamyśloniu,   kiedy  ktoś  mnie  trącił  w  ramię.
Dawny  kologa,   Miot®k.  Ojcioo  jogo  był  przod  wojną  dzia-
łaczem  PPS, w czasie wojny przyszła wiadomość,  żo jost na
Zachodzio.  Mietek studiował  medycynę,  teraz na Wielkanoc
przy]echał do matki.

-Co, leśnlk;em zostałeś? Odprowadzę clę do dworca.  ldąc
wspominaliśmy wydarzonia naszego młodzieńczogo światka,
kolegów i bol(rów. Naturalnym trybom doszliśmy do tematyki
aktualnej.

• Trzeba  z  żywymj  naprzód  iść,  jak to  mawiał Asnyk.  Try-

kanie  głową  w  śoianę  nio  da  nic,  poza  rozbitym  łbem.  W
kazdej kabale można się urządzić. Jakbyś w wańkę -wstańkę
rzuoił, zawszo się podniesio. Alo zobacz chorągiewkę, żaden
wicher jej nie zerwie, bo w porę ęię obraca. Tak i teraz z nami,
Jałta,  Poczdam,  sam  wiesz...  Zaden  Don  Kjchot  nic  tu  nie
zdzi.ała.  Dura lex sed lex. Trzeba myśleć jakie korzyści mogą
być  z  tego  co  jest   -  mówił  ze  swoim  dawnym  ironicznym
uśmieszkiern  -Jakie  korzyści?  De  publicis  czy  de  privatis?  -
zapytałem.

-  Ooh,  jedno  z  drugim  może  iść  w  parze.   Bohaterowie
dawno ziemię g/yzą, a Wallenrody mają pierwo\A/zór od wiesz-
cza  narodu.  No  i  już  dworzec.  AJe,  ale...  w  razie  czego  pa-
miętaj. że mój ojci.ec zginął we wrześniu na wojnie, bo ja teraz
szukam jego grobu. Tak trzeba i szlus!

Z ulgą go  pożegnałem.  1 znów  monotonnie stukają koła,
sapie parowóz . Stoję w tłoku na korytarzu . Możo w warszawi.e ,
na przesiadce znajdę miejsce siedzącego? Atam na Śzczęście
dopiero  pociąg  podstawiają  za  godzinę.  Udało  się,  siedzę.
Trzysta kilometrów jeszcze„. W głowie kłębią się  myśli.  Dla-
czego starzy, nie znający się ludzie, Bubik i Józetina sątwardsi
od  wielu  młodych?  Czyż  nio  ma  tamy  na  rozlewającą  się
powódź  zgnilizny?  Zmrok  dawno  zapadł.  a  rytmiczny  stukt
usypia  1 słyszę jak koła wystukują pios®nkę którą nucita pani
Józefina:  0  cześć  wam  -  czerwoni  panowie  -  za  czułą  nad
nami  opiekę -o cześć wam  za zdolność w pjśmie  i słowie -o
cześć wam za waszą bezpiekę...A więc co,  kontrterror? Ale z
kim?  Z  chełpliwymi,   lekkomyślnymi   choć  pełnymi   zapału
chłopcami   ze   Świeżej  daty  konspiracji?  Tylko   by  zasług   i
awansów  dodali  ubewiakom...   Nic  by  takim  cmopcom  nie
pomogła najlepiej nawet obmyślana struktura konspiracyjna,
chcieli by odgrywać bohat®rów w otoczeniu... Stukoczą koła,
sapie parowóz, za oknom  uciekają światełka„.

0lgiei.d ZARUDZKI
*  Pierwszą część wspomnień  Olgierda Zarudzkiego publi-|

kowaliśmy w n-rze 5-6  (273-274)

cląg dalszy ze slr.14
Sam Mazowiocki , mimo teatralnych póz i gestów, nie miał świadomości

dokonującego się wokół niego przełomu:
.Wracsiąc  do  propozycii,  jakie  dostalem  od  Mazo\^iieckiego.

Wszystko to raczej mnie śmieszyło, ale interesuiąco uja:wniał się tu
stan umysłu Mazoriecklego. Ciekawo polityc;znic) było traktowariie
iego własnoj  roli, to  mówienio  „może  Jaruz®Iski  się  zgodzi", albo"wstawimy nogę®. Widsć było, że iest promiorem, Eile nie ma w nim

sarnyrn  poczucis prz!ołomu;  przeczuwalem,  że wszystko leraz  się
będzje  „sarno"  dokonyviialo,  poza  riększ:yrn  wpływem  solidarno-
ściciwym.  Tio  był  t®n  sam  typ  rnyślenia,  jak  przy  Okrągłyrn  Stole.
Wt®dy Mazovriecki tlumaczył nam, że w gruncie rzeczy chodzi tylko
o to, żeby na riowo powołać msolidamość" jako związek zawodowy;
może utworzyć jakqś \^ispólną komisję z rządem, że wchodzenie do
Sejmu nio ma żadnego sensu. On wyrsźnio nie wyczu\^ral, jak gi^iał-
townjie wszystko się zrnienla: ltamże, 8. 631

To wyraźno blokowanio przomian dopro`^radziło do sytuacji, którą moż-
na okroślió jako -

Wojna na górze
Nienaruszalność stery wpływów  komunistów  ograniczała sferę  wpty-

wów, która mogłaby stać slę przedmiotem podziału pomiędzy poszcze-
gólnymi frakcjami  „Solidarności".  Przowaga frakoji  lowicowej  blokowała
kanały awangu  innym grupom.  Gdyby podział  s(er wpływów wewnątrz
„Solidamości"  dokonywał  się   mnioj  więcej   Jównomiomie,   konflikt  zo-
8tałby rozładowany w  ry\^/alizacji wownątrztrakcyjnej.  Ponieważ do togo
nie doszto, monopol lewicy zacząt zagrsżać nawet pozyoj i Wałęsy. doszło
do  wyodrębnionia  nowoj  formacjl   politycznej.   Hasto   „przyspieszenia"
oznaczało  w  tym  przypadku   zwiększenio  puli  wpływów  fl{osztem  ko-
munistów/ do podziału, a w tym poprawę pozycji Porozumienia Centrum.
Gdyby  natomiast  pozyoja  komunlstów  była  nienaru§zalna,  hasło  „przy-
spieszer`ia", by dać pożądano efekty, musiałoby zostać zastąpiono zwię-
kszoną   ugodowością.   Tylko  ta   postawa   bowiem   zapowniałaby
zwiększono  wpływy za  przyzwolonlom  PZPFl.  Na  szczęścio  do  tego  nie
doszło  i  stronniot\^ra  polityozne  nio  musialy  pTześcigać się  w  serw`ilizmi®
lecz radykalizmie.
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Z drugiej  natomiast strony układ z monopolistyczną przewagą jednej
formacji politycznej byłby szalonie niestabilny. Stan wojny na górze przyz-
nając  poszczogólnym  ugrupowaniom  zwiększoną  pulę  wpływów,  zwię-
kszał   zarazem    §tabilność   układu    marginalizując   opozycję
niepodległościową.

mNluszą istnieć siły zdolne absorbować niezadowolenie, ale mimo
wszystko sklonne do reform. Jeżeli się zaprzeó, że my tu razem. ze
sztandarem Solidamości na c;zole , naiwyższe auŃorytety moralne 1. ..1
po prostu doprowadziłoby to do momeritu, w którym wszystko zo-
stałoby zmiecione przez bunt społecznv llamże, s.1121

„Ale  nie jest prawdą,  że jeżeli  odsurięło  się  od  wf adzy eliv ko-
munistyczne. że iuż zostały tylko opozyc;yjne. Choćby „Solidamość
-  80"  -  ostateczniei  zsreiestrowana  {eraz  we  wrześniu  -  jest  t}r

poi^iym przykiadem organizacji , która mogłaby łatwo wziąć w żagle
ten  wiatr  niezadowolenia.  Ni.edawno  był  strajk  Wolnych  Związków
Zawodowych Anny Walentynowicz w Stoczni Gdańskie|; otóż to iest
klasyczny przykład na to, że można stę organizować nio tylko poza
elitami  i  „Solidarnością"  ale  nawet  poza  „Solidamością  -  80",  ria
jeszcze radykalniejszoj plaszczyźnie" ltamźe, s.1111.

Widać  więo  jasno,  czemu  służyła  „wojna  na  górze"  -  Służyta  mar.
ginalizacji  niepodległościowoj  opozycji  nie godzącoj  się  na  ugodę  z  ko-
munistami, obniżanie  poziomu życia i pozostawanio w stanie zależności
od ZSRS.  Stan  „wojny na górze",  kanalizując niezadowolenio spoteczne
w bezpieczne dla układu formy, jest bardziej korzystny dla systemu i całej
okrągłostołowoj klasy politycznej.  Pytanie tylko czy na długo?  Fenomen
Tymińskiego,zatn^rażająconisł{afrekwencjawwyborachsamorządowych
i parlamontamych zdaje się wskazywać. że spoteczeństwo odczuwa sztu-
czność i  bezalternatywność  pol§kiej  sceny politycznej.

Krzysztof   BRZECHCZYN
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W  sierpnlowym   numerze   „Solidarności   Walczącej"   p.   Stefan   Buchholz   przedstawił
czytelnikorn   mstorię  i'ego   działań   na  rzecz   SW  w  artykule   pod   tytułem   „Solidarność
Walcząca w pryzmacie amerykańskim". Oplerając się na artykule. krajowy czytelnik mógł-
by wywnioskować,  że  działania te  były  raczej  mizeme,  nie  odpowiadające  potencjałowi
reprezentowanemu   przez   Polonię   USA.  Jest  więc  koniecznym  rzucenie  dodatkowogo
Światła na ten wybrany aspekt działalności z lat osiemdziesiątyoh.

Notatka p.  Buchholza intoimujo o dwóch akcjach podejmowanych w latach  1988 i  1990
w Portland, stolicy stanu  Maine  (nie  Main).  Nacląganie powyzszego pod określenie  „pryz-
mat  amerykański"  to  co  najmniej  nieporozumlenie.  Na  tei.enie  USA  działalność  pro-SW
była  znacznie   bardziej   zaawansowana  niż   nalepianie   plakatów  na  samochodzie.  Ak-
tywnośoią w popieraniu Solidarności Walcząc€j wykazywały się organizacje zlokalizowane

głównie na zachodnim Wybrzeżu  USA, ale palmę pierwszeństwa na kontynencio północ-
noamerykańskim  należy  dać organizacjom  w  Kanadzie.  Nie  będąc w  posiadaniu  szcze-
gółowych  danych,  będę zmuszony do poinformowania o  działalności jednej  organizacji,
zlokalizowar`ej w  USA.

W najmniejszym stanie kraju, Fmode lsland, organizacja prosolidarnościowa powstała w
tydzień po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. w grudniu  i981 r. Rok później, Solidarity
Support Committee of  Rhode  lsland zostaje  członkiem  Conference ot  Solidarity Support
Organlzations  (CSSO),  po  polsku:  Porozumienia Organizacji  Popierających  Solidarność
Na jednym ze ziazdów CSSO który odbył się pod koniec lata 1986 r. w Lundzie w Szwecji,
delegat organizacji  nawiązał kontakt z przedstawicielem  Solidarności Walczącej na Skan-
dynawię  i  od  tego  momentu  rozpoczęła  się  uregulowana współpraca.  Komitet  z  Flhode
lslandpomagatnamiaręjegoskromnychmożliwościw,(ormjesłaniainformacji,akcjHobby

pośród reprezsłitantów stanu w  Kongresie  USA, a także pomocy finansowej.
Bardziej  dociekliwym  czytelnikom  mogę  doradzić wertowanje  sti.on  „Solidarności  Wal-

czącei'.zlat1986-1990iszukaniahasłaLOCKWOODFąlwdziale„Dziękujemy".Organizac-

ia  z  F\hode  lsland  była  też  jedną  z  wiodących  przy  organizowaniu  starań  o  uwolnienie
Kornela Morawieckiego  i Andrzeja  Kołodzieja.  Między innym  dzięki  temu  naciskowi,  duża

grupa senatorów amerykańskich wystosowała pisma do władz peerelowskich z żądaniem
przywrócenia  wolnoścj  zatrzymanym.   Należy  podkreślić,  że  w  okresie  organizowania  i
przekazywania pomocy dla „Solidarności Walczącej" organizacja w Rhode lśland nigdy nie
napotkała i.akiegokolwiek  nacisku czy też  prześladowań  ze  strony władz  amerykańskich.
Korespondencjajak i inne formy kontaktu nie były inwigilowane  -także teraz miesięcznik
„Solidarność Walcząca" dochodzi w nienaruszonych brązowych kopertach.

Teraz jest  to  już  historia,  ale  chyba  warta  gtębszego  spoi.rzenia.  Wielka  kiedyś  NSZZ
Solldarność całkowicie zignorowała wysiłki tych z zagranicy,  kwitując to paroma suchymi
komunałami.   Kontynuoatorka   SW,   Partia  Wolności   powinna   spojrzeć   na  tę  tematykę
odmiennje  i  podjąć  starania zgromadzenia infomacji  na temat pomocy dla  SW w latach
osiemdziesiątych.  Wstyd  byłoby,  gdyby wysiłek  stosunkowo  niewielkiej  grupy  ludzi  po-
szedł w zapomnienie.

25 Iistopada 91 , lcranston FIll USA

Jacek  ŚIUSAREK
Popieramy  apel  Pana  Jacka  Śiusarka  o  gromadzenie  informacji  i  qpk.umentacji .do-

tyczących  óomocy  i  działań  emigracji  na  rzecz Organizacii .So!idamoś.Ś  ylalcząc.a`  Ąpę-
i-ujeń]i do naszych  zagraniczrrych przyiaciół , premuy.eratoręiw i czytelników o naq.sył^:.rie
wspc;mnień  -- inf orm-acji  o  swoi'ch  lorganizacjil  działeniach  ria  rzecz  p.omc:?y_.g.Ia_SW w
krśju.  Bardzo  przydadzą  się  one  w  powstającej  właśnie  książce  -  historii  SW,  Z.  Przy-
ieńnością będziemy je również publikować na łamach sw. Czekamy na w_asz.e !.:y!

Fled. SW
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WYDAWNICTWO „Wis" poleca:
skład  komputerowy;
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Krótka pamięć Pana
Redaktora

W  „Głosie  Wolkopolskim"   z   13-i4  lipca
ukazał  się  obszemy  wywiad  z  redaktorem
naczolnym „Czasu Kultury" F`afałem Grupiń-
skim,  pisma które nakładem  SW Odział Po-
znań  ukazywało się przez 5 lat w podzlemiu
/1985  -  1990/.  Odpowiadając  na  pytanie  o
początki  pisrna  redaktor  Grupińskl  zapom-
niał  dodać  tej,  jak  nam  się  wydaje,  jednak
istotnej   informacji.   Może   rzeczywiście   w
dzisiejszych  czasach  njestosownym jest się
cłiwalić  informacją  iż  pismo  ukazywało  się
nakładem  SW,  lecz  uważamy  że  przyzwo-
itość tego by wymagata.             .

Publikując  tą  drobną  uszozypliwość,  za-
chęcamy jednocześnio naszych czytelnLków
do   lektury tego  interesującego  pisma.  Nie-
bawem  w  księgarniach  i  kiosl(ach  „Ruch"-u
pojawi się n-r listopadowo/grudniowy.

DZIĘKUJEMY!
panu Marianow Gołębiewskiemu za wpłatę

20S na fundusz wydawniczy pisma, Sławkowj
Mikołajczakowi za  przekazane n-ry Commen-
tary, EncoLinter8, The Nstional  lnterest,  F'olicy
fiew/ev, książki dla bibliotek polskich w Sowie-
tach  i  na emigracji.

Fledakcja  SW  sk'łada  serdeczne  podzięko-
wania wszystkim Czytelnikom, których wpłaty
na Fundusz Wydawniczy umożliwlają wydaw-
anie pisma.

STARE ULICE
Zdarzyło  mi  się  zawędrować  do  Ząbko

lc.  Zagościłem   u  Andrzeja  i  Tereski.   Na
stępnego dnia,  a był to niedzie[ny poranek
ruszyłem  na  spacer  po  mieście.  Wylazłem
na  plac,  który od  wielu  miesięcy  nazywał`y
jest Rynkiem. Łażę, patrzę, a tu z muru świe-
ci  mi w oczy  napis  pl.  „15 Grudnia".-Gmina
biedr`a, więc tablic nle byłc) za co wymienić
•  pomyślałem   i   wpadłem   na  wariacki   po
mysł,   żeby   się   czepiać  przechodni   pyta
niem  „Z czym  panu  /pani/ kojarzy  się  clata
15   Grudnia?".Większość   indagowanych
zbywała mnie  przysłowiowym  „cholera wi'
ale  było  kilka odpowiedzi godnych  odnoto-
wania.   Dziesięcio   albo   jedenastolatek
stwierdził, że to było „jakieś komunistyczne

ś:r':!i;;t:adnś:ęn:ad:,::%:audnTe?``tźjae':X=
zył   ślę   wieprz   ze   świnią".   Facet   na   tzw`
drowym  cyrku  poczęstowat  mnie  piwem  i
yliczanką:  „Trzynastego  nie  wypadato  fe

ować.  Siedemnastego  tym  bardziej.  No to
asz  pan  prosty  rachunet{".  Kiedy już  wra

ałem  do  Wrocławia  zadałem  sobie  py`a
ie:  „Czy ta gmina z powodu  biedy, czy tez
a wszelki wypadek zostawiła owe nieszczę-
ne    tabljce?"

Antek    R()SZAK

Numer   zamknięto   01.09.1991   r.   Wydawca    Wyclawnictwo   „Wis"    Fledaguie   zespół:   Krzysztof   Brzechczyn,   Maciej
Frar`kiewicz, Fiomuald Lazarowicz, Zbigniew F`utkowski  (red   prowadzący)   Adies redakcji: 61 -120 Poznań .22, skr. poczt.
59.  Stałe  punkty kolportażu.  Poznań  -Klub  .,Wis"  ul.  Góma Wilda  106,  pon-piąt   w godz.10 -18,  tel.  33-00-91 ;  Wrocław
-Biuro  Partii  Wolności  ul.Kotlarska  41111  p.,  tel.  38-236,  lódź  -Klub  „Wis",  ul.  Próchnika  1,1  p.  pon  -środa  17-18.30  .

Fiedakcja zastrzega sobie  prawo  skracania  i  zmiany tytutów w  nadsyłanych  materiałach.  Tekstów  nie  zamówionych  nie
zwracamy   Pr;LLm;ra`a:  pół'roczna  (ówarantuie  otrzymanie  6-ko-ieinych  r`-rów)  -cona  i8.500 zł  za  poiedynczy  egz.  i  12000 zt  za
każdy kolejny, np. za 2 egz   18.500 zł  +  12.500 zt. Prenumerata roczna (12 n-rów)  -63 000 zł za egz. pojedynczy i 39.000 zł za każdy
koleiny.  Przekazy pocztowe  (z dokładnym adresem  prenumeratora i ilością zamawianych egz.)  prosimy kierować iia adres wydawcy.
Wydawnictwo  „WS",  61 -655 Poznań ul. Gromadzka 23.


