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Szczecin - 23.04.1990

%zę:aęw53;oi.co:fEtóyyzi:ię
dycyjnie odbył się na Pl.
Grunwaldzkim.   Kplejne

3scę:gtnpirkz.yiąc3gż.snistrdaę
qji    w    czasie    przejścia
przez miasto.

Wrocław - 26.04.1990

E:Zfebypł:  k°rkó.tk?&° w°łseócbj
ruszyły w stronę Ratusza

gł:5{ekśżgyęś;gcokdłac:śwTa°d=
czył, że jest to miejsce na
siedzibę   konsulatu   nie-
podległej Litwy i że ocze-
kujemy przybycia litews-
kiego konsula.
Demonstrację  zakończył

ggmałt(°w?y#Z=ŁuZS#:
srip°ewcwffe°Ea#EźZE

#r3Bfromw:e:ŁżwŁi#i=

Poznań - 26.04.1990
Lało  także  w  Poznaniu.
Wiec    na    PL.    Wolności
zgromadził jedynie  kika-
dziesiąt  osób.   Wystąpie-
nia jego uczestników nie
wzbudziły  zainteresowa-
nia Poznaniaków.

Warszawa - 26.04.1990
500  osób  zebrało  się  na
godzinnym wiecu na rogu
ul.   Brackiej   i   Kruczej.
RozdawaLno ulQtki i prasę
SW.
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Zacznijmy od generała

Generał   twierdzi,   że
się zmienił,  źe zrozumiał

E:owwn±:zecgr,zżeesj€Łgęręr;
etosem        demokratycz-
nym. Potwierdzają to wy-

!y:c[Ęł:;*i§;ogEgą#ico5c%=
z  Generałem  (Bronisłaiw
Geremek.. Gra p'rezgdA3n-
ta     JaTuzetskrigo     jest

#ż:;ź?ś#%e%O,?!zea.ą::
g%su°„dkę°g`:e,gzŁ:;:8zżezc°.
kće.            Umiejscowienie

ymff:;i:i:eiag%::tzoawkĘg!

potów  - sam  Generał lo-

ŁŁke*łi:groĘYć,kg:c.zwątł:aĘśsź:

Ęąid;yi]Eió;z%|łżJzy:%TŁ:il!

E;%la3łr:ok:u:[gĘ':3D?:r:?s:;
sowieckie, od tego mome-
ntu - polską rację stanu.

Generał  jest  z   siebie

łiia:l#"?Ł:oĘni5::;:-:łis!:
wiedniego        dobierania
masek,   jest   najbardziej

trwałą  z jego  cech.  Gdy
przed laty Moskwa pole-
ciła mu stać się zbrojnym
internacjonalistą -stał się
nim,    gdy    trzeba    było
krwawo tłumić bunty ro-
botników  -  robił  to;  nie
zawiódł, gdy dostał pole-
cenie wprowadzenia sta-
nu  wojennego.   Gdy  zaś
padło   hasło   pierestrojkć
- stanął w pierwszym sze-
regu  odnowicieli.  Bywał
niegdyś ozdobą bolszewi-
c`kich   spędów  -   dziś  bez
żenady tłśu)Źef7tóo uroczy-
ste  msze  i  głosi  patrioty-
czno-łzawe     dyrdymały.

dokońc7enie  na  slr   2
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swRb;łęadĘsckj:s:ja,#rears;:
Fi::E:.ę%ag:izasc,jż:;ewz:Jf;

go°rbóe;ć:'iiaiąocry?Cąhdós;ę.c?}|
brać  w  njch  udział,  czy  ig-
norować,   czy   bojkotować`?
Co    na   to    Przev`łodnicząc,v
SW'.'

Kornel   Morawiecki:
Zgodnie   z   na`7,}m   Progra-
mem       dei`y'7je       dot}c7ącc
spra\\'  lokalnych  w`mny.być
roż'str7}`±THll.  nćl  szczeblu  lo-
k{ilii}/m.   Tak   tcz  postępiije-
m}'  w  iych   siimorządowych
wyborźich.  Np.  oddziały Or-
ganizacji w Poznanlu, Szcze-

Ętjcpcóz|ł.c:z5z3t:n;.;w;1!ciosi%
i  Solidarni,  we  Wrock`a,w.",
Kaliszu i  Jastrzębiu  ograni-
czony  udział  zadeklarowały
Kluby  „W  i  S",   Katowice,
Łódź i Warszawa nie \`.yrazi-
ły  zaintei.csov\'ania   wybora-
nii.  a  na`t`7c struktiir}' w GdŁ`-
ńęku    i    Krośnie   7ćmiicrzają
\\.z}u Ł`ć  do  bojkotii.  To  zróJ
żnii`o\`'anic        powodowane
jes[     zarówno     stosunk{imi
mic`jscowymi, jak i ogóliiymi
wątpliwościami   co   do   roli
i    możliwości    samorządów

!::dd::y;n%żiź:łi;%e:ś#:::
ności komunatnej. na g:`mu-
szku  centrali,  nje  skonipro-
mitują samej  idei  samoi.ząd-
iiości?   Czy  wybory   prowa-
dz,one  przez  walcc  Komite-
tów Obywćitclskicli. pocl cią-
glc  obowiązującym  pŹ`raso-
Lerr+   umów    t>ki.ĆigltJgo    .sttihi
nie  staną  sję  pai.odią  demo-

§:;!J2]:u=Cy::iłk;i#:;kj:;p°Łag;:
g€ęs:ddyon:i`.Zajaruy:ho:§aayzi=

#ytb:;:agn#poar:#ł:z;:#cłj
A   uczestnictwo   w   obecnej

#ilTg::Ł.;gź,i,:i,ęjn:fzz:f§ł2ć
głoszenic   sprzeciwu    wobec
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kłamstw  i  niesprawiedliwo-

;Cr[źyEawkzł:ięg[n|:Łiji:kżgiunse?
specyfiki  oraz  temperamen-
tu członków  i  działaczy SW
w  p.osz'L`zególnych    oddzia-
łach spowodowały różnoro-
dność zachowań w stosunku

#`jełanjebjł'ożrs#zacT]rbw°rwóź#:
ce  o  wspólne  cele  -  uc7yn|\'
sję    szanować    własne    od-
micnności. Uczymy się mąd-
i.7_e  róznić,  co  na  pewno  bę-
dzie konieczne w warunkach
wolnośei.

w   swoich   środowiskach
w układ podporządkowa-
ny  i  ściśle  kontrolowany
przez reżim.

2Ą'oprzez udział w wy-
borach do państwowej in-
stytucji potwierdzenie je-
szcze raz, po wyborach qo
Sejmu i Senatu,  społecz-
nego poparcia dla wszyst-
kich struktur reżimu oraz
ekonomiczno-społecznej
pontyki państwa.

3`   Utworzenie    pseu-
do-władży,   która   będąc
w    najbliższym    zasięgu
obywateli    przejmie    na
siebie    ciężar    odpowie-
dzialności  za  katastrofal-
ny stan kraju. Rady naro-
dowe, nie dysponując ani
władzą   ani   pieniędzmi,
będą   osłaniać   własnym
autoi.ytetem faktycznych
decydentów.

4' Stwórzenie  zasłony
dymnej,      .J    odwrócenie

Wybory do rad narodo-
wych   przedstawiane   są
jako  wybory  samorządu
terytorialnego.      Zmiana
nazw     starych,     fasad_o-
wych  instytucji  systemu
nie  zmienia  istoty  syste-
mu. Rady narodowe pod-
porządkowane są konsty-
tucyjnie      prezydentowi
państwa i ich kompeten-•cje  a  także  źródła  finan-

sowania  zostaną  -  praw-
nie  i  pozaprawnie  -  tak
pr7,ykrojone, aby rady nie
stały  się  samorządem  te~
rytorialnym.  Tak  zwane
wybory do samorządu te-
rytorialnego  to  ff agment
globalnej  strategii  impe-
rium,   której   celem  jest
wchłonięcie  i  spacyfiko-
wanie  rewolucji  społecz-
no-  politycznej  zapocząt-
kowanej   przez   Solidar-
ność  w  1980 r.

Celem    wyborów    do
rad narodowych jest:

Wciągnięcie ludzi ak-
tywnych i z autorytetem

uwagi   społeczeństw.a   od
istotnych  procesów,  któ-
re w tym czasie będą kon~
tynńowane:

-  integracja  gospodar-
cza i polityczna z ŻSRR,

-  usadawianie  się  no-
wej,   solidarnościowoLko-
munistycznej  nomenkla-
tury  w  zakładach  pracy
i   decyzyjnych   centrach
gospodarczych,

- łamanie oporu praco-
wników    organizujących
się  w  obronie  przed  nę-
dzą,  wyzyslriem  i  bezro-
bociem,   dalsze   kompro-
mitowanie    i    osłabianie
Solidarności  jako  związ-
ku zawodowego,

-  odbudowa  partii  ko-
munistycznej

- przywrócenie presti-
żu  i  reorganizacja  tajnej
policj i politycznej ,

-  1ikwidacja  niezależ-
nej opozycji; tej która do-
tychczas nie  została  sko-
rumpowana lub zniszczo-
na.

Ten ostatni cel wydaje
się   jednym   z   wążniej-
szych,  które  reżim  chce
osiągnąć przy okazji wy-
borów   do,  rad   narodo-
wych.

Te wybory są psychQ-
logiczną i propagandową
pułapką dla ludzi i orga-
nizacji niezależnych , któ-
re  w nowej  sytuacji szu-
kąją  formuły  i  pola  do
działalności.      Natomiast
społeczeństwo,   na   pod-
stawie rocznych dośwjad-
czeń,  zaczyna' dostrzegać
istotę oszukańczej gry, ja-
ką\  był   teatr   odegrany
przy „okrągłym stole".

W tej  sytuacji uwikła-
nie się w prawdziwą wal-
kę o pozorną w;ładzę było-
by politycznym błędem.

Realne sukcesy wybo-
rcze kandydatów z ugiu-
powań niezależnych będą
niewielkie,  ponieważ eli-
ty       neosolidarnościowe
i' komunistyczne  są  dob-
rze wyposażone w środki
techniczne   i   fmansowe.
Sprzedanie  za tak  niską
cenę możliwości niezależ-
nych    dziąłań    politycz-
nych, związkowych i spo-
łecznych  byłoby  trudną
do odrobienia stratą.    .

Stratę   ponieśliby   nie
tylko  działacze  i  organi-
zacje. niezależne, ale całe
społeczeństwo. , Likwida-
cja   niezależnej   opozycji
oznaczałaby trwałe zaak-
ceptowanie   mesriweren-
ności narodu i podległości
państwa.

Mamy nadzieję, że Po-
1acy jeszcze nie pogodzili
się   z   brakiem   wolności
i  demokracji,  nie  uznaH
za  stari  normalny  nieus-
tannych kryzysów gospo-.
darczych,   czyli   rabowa-
nia   owoców   ich   pracy
i utrzymywania w nędzy
dla wyższych potrzeb i ce-
1ów imperium.

Pierwsze         wybory,
w jakich będziemy uczes-
tniczyć odbędą się w wol-
nej Polsce.

W  imieniu  Konwersa:`
torium  Sieipień  '80  przy
Uniwersytecie Gdańskim

Andrzej     GWIAZDA,
Jamusz GOLICHOWSKI



Józef       DaT ski
-         dziennikarz,

publicysta,
przedstawiciel
Liberalno-Demo-
kratycznej    Partii`,,Niepod,eglość-
-na  Zachodzie.

Przedśtawiamy
fragmenty       wy-
wiadu,       jakiego

-udzielił  Ewie  Ku-

bas.iewićz w  gru-
dniu  1989  r.

Ostateczna   rozprawa
z    komunistami    będzie
miała  zapewne  przebieg
gwałtowny, ale to dopiero
za   kilka  lat.   Nawet  zaś
w sytuacji

zaburzeń   Morawiec.ki
nie  będzie  w  stanie  ode-
grać żadnej znaczącej ro-
1i, gdyż istniej ąca blokada
informacyjna   powoduje,
że  dla  większości  społe-
c.zeństwa SW ijej przewo-
dniczący przestąje już ist-
nieć.   Na  marginesie  za-
stanówmy  się,  kto  może
odgrywać rolę polityczną
w    komunizmie?    Tylko
osoby znane.

Ale  aby  być  znanym
trzeba  wcześniej  kolabo-
rować z komunistami, by
massmedia   Cię   pokazy-
wały lub zostać uznanym

wzmacniamy naszą pozy-
cję.

Między innymi - mię-
dzy innymi, podkreślam
- motywacja Morawiec-
kiego     dq   lpozostania
w  podziemiu  jest  1;aka,
że  uważa  on,  iż  dzięki
tęmu,   że   on   pozostaje
w podziemiu spoleczeńs-
two widzi, że nie wszyst-
ko jesl; w porządku.

Społeczeństwo   nicze-
go ni`e widzi, gdyż po pier-
wsze   nic   o   Solidarności
Walc.zącej nie wie, ponie-
waż kupuje Gazetę Wgbo-
rczq,  bo  gazeta  ta  leży
w kioskach.  Społeczeńst-
wo  o  SW  nie  wie,  ponie-
waż  jest  pełna  blokada
w raLdio  na SW i  w gaze-

"SpołeczeństwonicnieŃie

o Solidarności Walczącej"
Józef    Darski:Trzeba

więc przejść do działalno-
ści jawnej . Trzeba zmusić
komunistów,  żeby  zasto-
sowali  wobec  nas  repre-
sje.

Ewa
Więc uważasz, że np. ta-
ki Morawiecki powinien
wyjść z poaziemia?

Taktyka Morawieckie-
go polega, jak rozumiem,
na ocżekiwaniu na bliski
wybuch  i  wtedy  próbie
pokierowania nim. Wyda-
je mi się, że wybuchu na
taką  skalę,  by  umożliwił
wyrzucenie  lub  znaczące
osłabienie      komunistów
nie    będzie.     Chciałbym
być   dobrze   zrozumiany:
jeśli dojdzie  do  zaburzeń,
co jest bardzo prawdopo-
dobne,  komuni`ści  zbiorą
owoce      dotychczasowej
taktyki   i   wymanewrują
społeczeństwo     rzucając
mu kogoś na żer. Przecież
mogą   dowolnie   zmienić
Mazowieckiego  na  Gere-
mka  czy Wałęsę  i  na  od-
wrót.

przez     komunistów     za
wroga, by o tobie pisano.

Tak więc w obu przy-
padkach  uzyskanie  pew-
nej  populamości w kraju
zależne jeśt  od komunis-
tów,  a  to  daje  ogromne
możliwości manipulacj i.

A   teraz   zastanówmy
się,  gdyby  Kornel  zaczął
organizować    już     teraz
wiece.   Jeżeli   go   policja
aresztuje to plus dla nas,
ponieważ  udowadniamy,
że nie ma liberalizacji. Je-
żeli nie-aresztuje, to umo-
żliwi mu jawne działanie.
Znów plus dla' nas, bo nie
mogą    nas    marginalizo-
wać.   Co  więcej   -  trzeba
zmusić inteligencję z par-
tii zewnętrznej , nieforma-
lnej, do tego, żeby zerwa-
ła   z   komunistami   pakt
o nieagresji i opowiedzia-
ła  się  po  naszej ,stronie,
albo     opowiedziała     się
przeciwko  nam  i  wtedy
znalazłaby sie już w spo-
sób   widoczny   w   obozie
komunistycznym. W obu
wypadkach   my   wygry-
wamy, bo albo uzyskuie-
my jasność sytuacji,  albo

tach inteligencji partii ze-
wnętrznej.

Masz  na  myśli  radio
krajowe?  ___

Mam na myśli głównie
to  radio,  które  odgrywa
główną  rolę  dezinforma-
cyjną w akcji komunisty-
cznej,  czyli RWE.  To jest
chyba  oczywiste.  W  każ-
dym razie społeczeństwo
o żadnej  SW nic nie wie,
a ci co viedzą, to niedługo
zapomną.

Ustosunkowałeś     się
do   pierwszego   punktu
tej   motywacji  Koi.nela
dotyczącej     pozostawa-
nia w podziemiu. I)rugi
punktjesttaki,że.trzeba
w     podziemiu     trwać,
gdyżsytuacjajestciężka
i  będzie  jeszcze  gorzej,
może dojść do wybuchu
społecznego   i  wówczas
taka organizacja będzie
bardzo przydatna.

Nie  będzie  przydatna,
bo  nikt  nie  będzie  o  tej
organizacji  wiedział,  ona

nie będzie miała kadr, bo
wszyscy    uciekną    robić
karierę do nowej nomen-
klatury,    która    władzy
mieć nie będzie, ale dzięki
współpracy z komunista-
mi będzie miała korzyśći.
Będzie   pasoźytowała   na
państwie, na pomocy za-
granicznej  bezpośredniej  '
i  idącej   przez  państwo,
które  samo  będzie  paso-.
żytowało na Zachodzie.

~     Bo  co  komuniści  w-y-
myślili:   dzięki   paupery-
zacji   społeczeństwa   bę-
dzie     ono     przechodzHo
w stan apatii. W tej apatii
istnieją pewne mechaniz-
my  regulacyjne.  Tzn.  lu-
dziom pozwoli się wyjeż-
dźać  na  Zachód,  pozwoli
się    zakładać   prywatne,
drobne przedsiębiorstwa,
pozwoli   się   co   bardziej
sprawnym  robić  kariery
w nowej nomenklaturze,
pozwoli się na emigrację
itp-.  Są  to  techniki  kont-
roli, techniki utrzymania
społeczeństwa   w   apatii.
Powstanie    kult    paczek
z Zachodu.

Będą nawet wolne wy-
bory  w  tej   apatii  i  20%
społeczeństwa   wybierze
w  nich  swoich  przedsta-
wicieli.  Nie  będzie  miało
żadnego   znaczenia,   kto
będzie    w    parlamencie,
ponieważ parlament, któ-
ry w tych wolnych wybo-
rach  powstanie,   nie  bę-
dzie miał żadnego znacze-
nia, ludzie tam będą gada-
li. ale nie będą mieli wła-
dzy.  Władza będzie gdzie
indziej, w nomenklaturze
i   u   prezydenta.    Parla-
ment  wyłoniony  w  wol-
nych wyborach wybierze
sobie premiera, może so-
bie  nawet  wybrać  rząd,
w skład którego komuni-
ści    mogą    w    ogóle    nie
wchodzić,      dlatego      że
MSW nie będzie miało za-
dnego  znaczenia,   ponie-
waź  obok  będzie  drugie
MSW,  które zostało zało-
żone     przez     Kiszczaka
-  Komitet  Pokoju  Społe-
cznego, który będzie pod-,
porządkowany prezyden-
towi.  Tak,  można  wyob-
razić   sobie   taki   system,
gdzie będą wolne wybory,
będzie  parlament,  który
me będzie miał nic do ga=
dania  i  gdzie  prawdziwa
władza  będzie  gdzie  in-
dziej.

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NRTYGODNIK
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wi\c   rinansów   i   ministerstwie
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spieszen`iem`   reformy    R-akó-

W}dź`ji`    się.    żc   j:ii`}'ś    zło-

śli\\/i     `zi`leńi`}ł    chi`ą     roz\`'alić`

do końi`ii ekonomikę  RP.  któ-
ra jaka  by nie była` jest iedmk
podstawą  naszego  bytu.   Go-
dni    współczucia    zwolennicy
Mazowieckiego  dokonują cu-
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kwitnie   i   rozwija   się   mimo
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dowany    arbitralną    decyzją
wiźidz?    Pytanie   pomocnicze:
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