1. Mówienie o komunizmie

w Polsce ma sens, istnieją
pozostałości tego ustroju,
choć komuniści w wielu

Tamyka

Koktajl

Wybory

dziedzinach ustąpili i nie

salceso"u

dbąją już o masowość swej
organizaęji. Są zorganizo-

wani luźniej , bardziej amorficznie niż poprzednio. `
2. Polska nie przestaża być '
krąjem o ograniczonej suwerenności, w którym komuniści (lub byli komuni-

Ścj!ari:Ze#:Ł#bmyćtŁcOp
że, będą się dzielić (z chętnymi) rolą gwaramta.
3. Gdy opisuje się opozyQję,
wydaje się słuszne riekrze-

pienie serc i zwrócerie
uwa`gi na to, że strategia
jednolitości i płytkości or-
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komunizmu w Pol§ce.

Jakub KARPŃSKI

Dziwna demokracja

Plan ratowania
WąlbrEycha
opracowany przez Wojciecha Myśleckiego,

przedstawiciela Solidamości Walczącej i współautora
koncepcji gospodarczych
SW, został przyjęty przez

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
Wreszcie!

I

Kiip pobkie dhgL
Na giełdzie długów w No-

wym Jorku nastąpiła kolęjna
obniżka notowań polskiego
długu z 14 centów za nomina1nąwartość l

do ll cen-

tów.

1

Jesteśmydojrzalidowyborów,ciktórzywmawiająnam,żejeszczenie,pragną
powstrzymać przemiany, utrwalić monopol nowej - s€arę] nomenklatury.
Trudno powiedzieć dziś

z pełnym przekonaniem,\ że
żyjemy w kraju komunistycznym. Komunizm należy
już do przeszłości, wkroczyliśmy w nową erę. Czy jest to

jednak era demokracji? Czy
rzeczywiście komunizm nie
odgrywa żadnej roli w polskim życiu polityaznym? Na
oba te pytania trzeba niestety odpowiedzieć negatywnie.
Rodząca się riepodległa Polska mszyła ku
nowym czasom po niewłaściwej

Rezygnacja ministra.
Wiceminister sprawiedliwo-

ś:ęŁ#?ksżrfpe:EmąEq?ei:p::::
wych
i
strukturalnych
u\ Swoim resorcie.
1
5

maja

1990

r.

zmarł

w wieku 67 lat mec. STANISŁAW AFUNDA
Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackięi we Wrocławiu, członek Naczehej
RaLdy Adwokackięj i sę-

dzia

Tryb`mahi

Stanu

Rzeczypospolitej. `

Odszedł na zawsze czło-

wiek szlachetny, prawy
i odważny, nieugięty
obrońca w procesach politycznych stanu wojen-

%żgEośćłEGOPAmĘci
Solidamość Walcząca

w Magdalence lub m jęj
obrzeżach. Nowa władza
utrwala swoje rządy, czer-

lidamość" po myśli ówczes-

piąc profity z populamości
idei NSZZ''S" przyswQja sobie tradycję i §ymbolikę ruchu oporu społecznego. Jednocześnie §tosuje styl działa-

8ti*Pu°:°uzkzułEeprorh".y°cbzr"#

nia bliższy komunistom niż
demokratom i liberałom, za
których tak wielu ich człon.

drodze.

tałych grup, znaleźli się poza

układem

wypracowanym

#dłĘŁiowyjszśarYE#:t

dLrią obecnie podwa-

Ey prawne i organiza-

cyjne Rzeczypospolitej.
Nie mają do tego prawa.
Nowa monopartia

hych wyborów, w `mszym kraju hołdujemy

lidamościowego, jak i pozo§-

dowany na tym fLindamencie
wypchnęły dorodoótu na wyżyny. To oni wraz z pozostałościamikomunistycznymi
a{iszczak, Jaruzelski) §tano-

- wybrany według wzorów dalekich od demokraęji - chroni ich przed
gwałtownymi zmiana`
mi politycznymi. Nowa
elita i kaleki parlament

W przeciwieństwie do
NRD i Węgier, których
społeczeństwa wyłoniły
konkurencyjne partie
idoi)rowadziłyjedowo-

n. dst tradycj orr, władzy
monopsrtii.
Obecnie
ruch
obywatelski
z OKP na czele przejął
pałeczkę po komunistach. Komunizm odszedł jako system polityczny i ideologiczny,
pozostał po nim sposób
widzeria i uprawiania
polityki.
Aktualna elita władzy w duż}m stopniu wywodzi §ię z ludzi będących
w okresie walki z PZPR na
styku opozycji i reżimu.
Działaicze podziemia, tak so-

nego rządu.

ogranicza

możliwości

swobodnego
rozwoju
innym partiom i gr`1pom
politycznym.
Ogromna popularność
"Solidamości"
mimo

wyraźnych oznak spadkowych umożliwiła doradoom przejęcie kontroli nad państwem. Wystarczyło przypiąć znaczek związku, użyć jego
ków chętnie się dziś podaje.

Od początków istnienia
NSZZ''S" doradcy związku,
w tym T.Mazowiecki i B.Geremek, odgrywali nieproporcjonalnie dużą rolę w kształtowniu jego polityki. Wielokrotnie oddziaływali na „So-

być?wT#yi#ab°#gboy
Społeczeństwo
wiiadło
w solldamościową m`hpkę.
DaBzło do praktycmeżo
m®nopolizowamia .p ilsklęj
sceny p®lltycmej przez lu-

dzi nawlązuJącyd do tradyqji NSZZ"S".

W tym kontekście ńie

Krok we

d2!iwią poja`riąjące się
z ław rządu, sejmu i senatu
glosy przeciwne szybkim,
wolnym wyborom par|amentarnym. Podobm jeszcze nie czas, nie wolno niszczyć kruc-nej równowagi
powstałej po czerwcowych
wyborach.
Tymczasem
w porówmniu z Węgrami
i NRD Polska pozostaje wy-

właściwym

kierunku

;%iihJ3;gbią:!ił;ź.yi;:oSłiił;

raźnie w tyle. Pó!demokraT
cja nie jest i nigdy nie bę-

g,zn;:;ij=;i%t:e!;łomwgyśś::
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Przyznano SdRP sporą
ństwu, pozostawiono MSW
decydujący głos w sprawie
składu personalnego nowej
SB itd. Przykłady można

miastowe rozbicie staTej no-

mnożyć.

menklatury i jej nowych
form hybrydalnych (wszel-

Brak opozyęji w parlamencie i ponoć powszechne poparcie dla rządu Tadeusza
Mazowieckiego
pozwalaią

- wolne wybory do sejmu
i senatu,
~ wycofanie wojsk radzieckich i wszelkich służb specjalnych.
Czy i.ząd i parlameiit rzeczywiście dąża do tego?

---_

tyczne8O.

Niezbędne warunki do
uformowania w Polsce normalnegosystemurządówparlamentarnych to./- natych-

stkich sił politycznych,

_-_

rzetelnych podstaw funkcjonowania państwa demokra-

dde demohacją.

- równouprawnienie wszy-

J;iijĘis:iołgjaa:K:gŁ#s:E;:i;

solidarnościowo-komunistyczny, nie twor7{ą przy tym

część majątku PZPR zagrabionego uprzednio społecze-

kich spółek itp.),

ł:r;ł!:::z:w;::oijłz;Ed3;:łiłysfwit

Dotychczasowa praktyka
dowodzi, iż w pracach ustawodawczych parlament respektuje interesy starej władzy i rodzącej się nowej nomenklatury. Kolejne akty
prawne podbudowują sojusz

władzy m pełną swobodę,
pozostawiają ją poza kontrolą społeczną. Niektóre jej
działania np. poparcie obecności
wojsk
radzieckich
w Polsce i protekcy]na pontyka wobec ex-komunistów
rozmija]ą się ski.ajnie z oczekiwaniami ogółu obywateli.

Kadłubowy

parlament

nie mai prawa uchwalać
ustaw o zasadniczyin zmaczeniu dla ustroju i przyszłości
państwa. Wielkim i niedopuszczalnym błędem byłoby
pozwolenieobecnymposłom
i senatorom na opracowanie
oraz przegłosowanie nowej
konstytuqii.
Czas najwyższy doma`gać
się natychmiastowych wolnych wyborów do sejmu i senatu, powołania rządu większości parlamentamej. Tyl-

ko taka władza będzie ńaszą
władzą.
Jedynie reprezentatywny
dla społeczeństwa parlament ma prawo kształtować
poprzez działalność ustawo-

dawczą przyszły ustrój państwa. Jesteśmy dojrzali do

wyborów, ci którzy wmawiają nam, że jeszcze nle, pmgną
powstrzymać
przemiany,
utiwalić monopol nowej

- starej nomermtury.
' Demokracja już teraz
- oto racjonalny program
naprawy Polski.

Nie wolno czekać.
T.CZECH
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- t4t{}gaszczemże społeczeńst-

pOzNAŃ
Solidamość Walcząca, Klub

„Wolni
i
Solidarni"
i LDP"N" utworzyły poi.ozumienie wyborcze SoŁódarność i NóepodLeglość i zgkos+
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ky 50 1comdudn;tów ncL Tadnuch w 11 ołcTęgc.ch wvboTczuch.

W deklaracjó u)t/borczęj Poroztłmienóo 7Łapósa7®o m.ó7Ł.

Kosztamć rzqdou)uch op#oę}óobcóqżo7Lej€stz7iótuspoze-

Wojciech STANDO

Et#SŻĘ##n;%nkĘ#%

czeństtŁ)o. Poszerzo s®ę obszor bćedt/ ó ubóstu)a. Pou)oL

ir\e, połou)iczne i riek:onsek-

wensne poczunam4a Tządu
dowodzą, że clzża&aqria podej.mou7an€tpspóz7®ćeZjc07mł7bó-

stomć mźe przę/moszd pożq-

damuchęfektów(...)Ncuzum

F%fy:rff:yn#ęann.feuzKoosff:l

cele+?o sQ Zasad7Łtcze Z7nóa7Łu
tł)

dzóedzó7tće

tŁ}łostbośct

wc., a "ri tudb, któr2:v doprowadziłi nc.sz kTai do rw+
"u. Naszum cełem jest zb€k-

Sttiójprogramporozt.m6emóe
przedsfau)óa tD czosće spoŁ
Jcań 2 mćeszJcańocLmć, łŁa ttrie-

cc.cł. ć poprzez masou)ę koL

tuódou;o7)ie starej. 7Łome7ikzaturu ó móedopqJszczenóe do
tu;orze7}óo notpej, rozzóczenże
osób, które dopuśctze/ sćę

portou)a%óe deklaraę)ó ttJuboi.czę7. 25 maj.a orga7.ózt4e
cakoaz±enmufestunpTzed:uni-

przestępstw.

7m P!. wOz7mścó.

Porozumienie Solódamość
ó Nóępodkgłość dqże/ do obmóże..Lóa podatkótł), obu u7nożZó"óć rozti)ó przedsćębóo7.czośc® 6 pruwokyzacgę. ZcL-

borczu tł) oer>t"7n Poz7.a7ri

Zapraszamy
wszystkich
mieszkań€ów Pomania!

SZCZECIN

mbeTza tcmio sprzedać mkeszko7®óo komu7zol7&e !okoto-

ro7w. Db roztoćqzoł.ća probzemóuj

Zcomumókoc«j7ęz/ch

3 maia
w Szczecinie na
..Grunwaldzkim Solidar-

`_

ność Walcząca zorganizowa-

pToponuóe wkwo`rzerie spózkó
zkopótazemprę/u)ot7Łgmózcr

ła mityng przedwyborczy.

grańicznum w cet" zc±koń-

reklamowany,
zainteresował wielu Szczecinian, któ-

cze7Łóa bt.dou7e/

tTamwc.Śu".

„szt/bJcóego

Mirno, że nie był wcześniej
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Panie

chowania takie jak Pańskie.

Marszalku

I

Stelmachowski,
uczciwy czlowiek nie
idzie na koktajl do ambasady ZSRR wydany
z takiej okazji!
We wrześniu 1939 r.

K©KTAJL
w Moskwie rozpoczynał się

mocarstwa świętują okrągłą
rocznicę podpisania tego
układu. Oni mają się z czego
cieszyć - układ trwa... Ale

zupełme nlezrozumiała jest

lipca 1989 r., w którym na

Takwyglądałpoczątek

obecność na fecie z tej okazji

trybunie honorowej wystą-

Pana

pili razem panowie Jaitiżelski i Stelmachowski oraz
świętowarie obchodów dnia
tzw. Rewolucji Paździemikowej przez Pana MazowieckiegowambasadzieZSRR.

®omijając juz ime osoby,
których nazwisk reporter
„Ż.W" nle ujawnla).
Przypomnijmy - And-

go prz€konywać. Wystarczy
przypomnieć, że układ ten
był jednym z głównych aktów zniewalających i podpo-

rzej Stelmachowski jest m]szym demokratycznie wybra#})m senatorem, profesorem,
luminarzem polskiej kultury, człowiekiem o podobno

go w czasie, gdy polscy patrioęi byli mordowani i wywoźeni w głąb ZSRR przez

24 kwietnia 1990 r., po
45 latach, czytamy w notatce
zamieszczonej w Zyciu War-

proces 16 przywódców Polski Podziemnej, gdy agentu-

tzw.

przyjaźni

rządkowujących
ZSRR.

polsko-ra-

Polskę

s:zńa::wy.. Na COCTAIL w a]'i'.-

basadzie
ZSRR wydany
z okazji 45 rocznicy podpisania Ukladu o Przyjaźni,
Współpracy i Pomocy Wza-

rzy w ten pogodny dzień zrezygnowan z wyjazdu poza
miasto. Ogółem przez trzy
godziny mityngu, przewinę-

jemej

ło się od 2 do 3 tysięcy osób.

i ZSRR i)rzybyli: prezyden.t

Było to prawdziwe spotka-

WojciechJaruzelski,marszałek Senaiu Andrzej Stelmachowski, członkowie rządu,

między

Polską

Dyskusje, polemiki, pytania przedstawiciele partii polityi odpowiedzi wypełniły cały
cznych, organizacji społecz-

ten czas. Najczęściej pytano:
Do c:zego tem Wa}ęsa doprowodzćł?

Kćedg

u)ugo7®ócte

stqd Soii;óetótŁ)? Kćedu ujre8zcóe rozlóczg s€ę komtł7Łri-

tów za żch zbTodmh? Co bę-

dzie 2 b€zrobotnumi? Jok
qrna wę!żvć e'meTgt za 240 tęis.

z'? itp.

Spory toczyły się głównie
wokół osoby Lecha Wałęsy;
okazało się, że ma on sporo
wrogów ale też i wielu zwo~
lenników.

Komlsarz

Wojewódzki

w Szczecinie odrzucił protest Forum Demokratycznego ai'D), w sprawie obsadzenia obwodowych komisji wyborczych.

Na

około

1800

miejsc w tych komisjach, 22
miejsca oddano do dyspozycji FD, co stanowi 1,22%,
podczas gdy obsadza ono
wszystkie okręgi wyborcze
w liczbie 47 kandydatów.

21.05.-27.05.1990 ROK IX

W ostatnich czasach

ralne bojówki komunistycznesuzelałydożołnierzyAK.

dzieckiej. A jak wyglądała ta
przyjażń, współpraca i wzajemnapomocprzeznastępne
45 lat nie trzeba chyba niko-

nie Solidamości Walczącej
z mieszkańcami Szczecina.

swoją obecnością na koktajlu u Browikowa też głosował
nogami. Głosował Pan za
podporządkowaniem Polski
ZSRR.

podobnych koktajli Browikowa było już kilka. Wystarczy wymenić dwa - dneń 22

następujeniemiecko-sowiecka
agresja
na
Polskę.
W kwietniu 1940 r. sowieccy
zbrodniarze mordują oficerówpolskich w Katyniu.
W kwietniu 1943 r. ZSRR
zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W kwietniu
1945 r. podpisany zostaje
układ pomiędzy Sowietami
a ich agentami i zdrajcami
Narodu Polskiego. Układ
ten
nazwano
Układem
o Przyiaźni, Współpracy
iPomocyWzajemnejmiędzy
Polską a ZSRR. Podpisano

sowieckich w)/zwo/!.c!.eJz., gdy

Ludzie często, jak Pan
wie, głosują nogami. Pan

nych i zawodowych, świa.ta.

nauki i kultury. Gospodarzem spotkania był ambasador ZSRR Władimir Browikow.

Nie dziwi to, że przedstawiciele i agenci (Browikow i Jaruzelski) obcego

A.Stelmachowskiego

wielkim autorytecie moralnym. I co robi ten luminarz?
Czy stara się w jakikolwiek
sposób zaprotestować przeciwko tak haniebnemu układowi? Nie! !! On idzie święto-

wać zniewolenie swego narodu!

To już jest prawdziwy
koktajl. Zupełne pomieszanie nie tylko osób, ale przede
wszystkim postaw, pojęć,
zachowań.
_ Panie Stelmachowski,
czy Pan zdaje sobie sprawę,

że swoją postawą robi Pan
zupełny zamęt pojęciowy
w mózgach Polaków, zwłaszcza młodych Polaków?
Znaczenia pojęć takich jak

prawda i fałsz, dobro i zło,
odwaga i tchórzostwo, honor i hańba są zniekształcane poprzez postawy i za-

Zachodzi pytanie - cze+
mu ma służyć sporządzanie
takich koktajli? Otóż, koktajl Browikowa jest bardzo
podobny w swoim działaniu
do koktajlu Mołotowa. Oba
służą niszczeniu. Ale jest pe-,
wna zasadnicza między nimi
różnica. Koktajl Mołotowa
niszczy materię, natomiast
koktajl Browikowa niszczy
ducha. Niszczy ducha Narodu, niszczy system wartości

moralnych, łamie sumienia.
Jest

o.. wiele

groźniejszy

w swoim działariu niż koktajl Mołotowa, gdyż działa
na większą skalę i jest trudniejszy w postrzeganiu. Jest
jeszczejednaróżnicaponriędzy tymi koktajlami, samo
sporządzenie koktajlu Mołotowa nie prowadzi jeszcze
do niszczenia materii - należy go użyć. Sporządzenie
koktailu Browikowa jest równoznaczne z jego użyciem.

Panie Marszałku Stelmachowski, uczciwy człowiek nie idzie na koktajl do
ambasady ZSRR wydany
z takiej okazji, a jeżeli idzie
to bierze ze sobą koktajl
Mołotowa.

Michał TYTKO
(koktajl - w języku andelskim słowo coctail dosłownie
znaczy koguci ogon. Jest to
słowo - przenośnia, które
oznacza pomieszanie róż-

nych napojów tak jak poinieszane są barwy w ogonie
koguta.)

ZACHÓD POPEŁNIA NIEBEZPIECZNĄ POMYŁKĘ
Wywiad Gary Kasparowa dla „Wall Street Journal"
to wiele mówiący fakt. Jed-

nie
praw
człowieka
IJeśli
chodzi o Radzieckim,
przestrzegaw Związku
to syt`uacja jest tu w najwyż-

wołał Beniamina Jarina
i Walentina Rasputina. Mo-

szym stt.pniu riepomyślna.

Żna się domyślać, jaka bę-

Do tej pory brak w kraju

dzie polityka kształtowana

wolnej prasy, środki masowego przekazu są w całości

przez taki skład rady.

pod kontrolą państwa. Nie
istrieje instytucj a prywatnej
własności.

Poza

tym,

w ZSRR zatwierdzońo ostatnio wybór Gorbaczowa na
prezydenta, obdarzając go
nieograniczonymi pełnomocrictwami i czyniąc zeń nowego sowieckiego dyktatora. 0 jakiej tu demokracji

nocześnie w skład rady po-

Wydaje mi się, że zupełnie bezpodstawne są obawy
o rzekome zagrożenie Gorbaczowa ze strony Ligaczowa czy innych partyjnych
konserwatystów.
Przede
wizystkim, zmieriając system, buduje go on od nowa
w taki sposób, żeby aparat

mimo że w stolicy Azerbejdżanu było wtedy mnóstwo
korespondentów
zachodnich stacji teiewizyjnych.
Cóż, nie chcieli denerwować
zachodnich
odbiorców,

a i samego Gorbaczowa dowodami, że w Azerbejdżarie
trwa autentyczny, krwawy
terror oczywiście

Stany

dłużej w socjalizmie. I będą

pamiętać, jak demokracje
zachodnie wyrażały swoje
milczące poparcie dla wszelkich poczynań Gorbaczowa.
... Czego bym chciał jeszcze? Demokracji w Rosji. Końca komunistycznego mdnopolu na wladzę. A osobiście

Zjednoczone nie mogą przeszkodzić
Gorbaczowowi
w rozprawie z Litwą, ale

chciałbym widzieć Związek
Radziecki jako konfederację
wolnych, niepodlegbrch re-

właściwa reakcja na to jest

publik.

Waszym moralnym obowiązklem.
Sowieckie wojska wyco-

Jeśli imperium się rozpa-

dnie, władza dłużej nie będzie mogła istnieć. Komuniści nie mogą do tego dopuś-

może być mowa, jeśli cała

cić. Wszystko wskazuje na
to, że dla zdławienia niepodległej Litwy dojdzie do uży-

władza skupiona jest w rękach jednego człowieka?

Nie wierzę, aby Gorbaczow inicjując pierestrojkę
zdawał sobie sprawę, za co

cia siły. Później będzie Es-

się bierze. Poza tym, w jego

Jestem na pół Żydem na
pół Omianinem. Do czasu,

planach nie było ńic poza
chęcią uatowania istniejącego systemu. K]-aj rinął
ekonomicznie, ekologicznie
i moralnie. Jedynym sposobem zachowania władzy
przez komuristów było pójście

na

określone zmany

w życiu kraju. Potem jednakże sytuacja wymknęła się
spod kontroli. Obecnie naród jest już tak zmęczony
mowami i obietnicami Gorb;czowa, że ponowflie krajem owładnęła apatia. Obywatele ZSRR nie mogą zrozumieć, skąd bierze się taka
populamość
Gorbaczowa
na Zachodzie. U siebie,

w kraju, wyczerpał już ofiarowany mu kredyt zaufania,
ostatecznie zaprzepaścił swą
popularność.

Gorbaczow obiecał obywatelom, że na czele państwa staną wykształceni, kompetentni Ludzie. Tymczasem
do nowo sformowanej rady
prezydenckiej nie włączył
premiera Nikołaja Ryżkowa, zaprosiwszy do niej ministrów obrony, spraw wewnętrznych i przewodniczącego KGB. Moim zdamem

toria, Ukraina, Mołdawia,
Azerbejdżan...

jak to wszystko się zaczęło,
mieszkałem w Baku. Widziałem jak zabijaLi ludzi,
sam cudem uszedłem z żystracił możliwie najmiiiej,
zachowując przy tym przy-

fane
z Węgier,
Polski
i Czechosłowacji, jadą pro-

ciem.

wileje. Całkiem jasne jest, że

ściutko do Pribałtiki, na Za-

pełnia mebezpieczną pomył-

chodnią Ukrainę, na Zakaukazie. Wojska wycofane
z Afgamstanu zagospodaro-

kę, jeśli chodzi o to, co dzieje

Gorbaczow wytknąwszy sobie jako główny cel utrzymanie władzy za wszelką cenę,
będzie się imał różnych chytrych sztuczek i wybiegów,
a w razie potrzeby nie zawaha się przed użyciem siły.
`Oto dlaczego wydają mi się

zupełnie bezpodstawne nadzieje Zachodu, że na Litwie
nie dojdzie do użycia siły.

W rzeczy samej dlaczego
nie? W zeszł}m roku zabijali
Ludzi w Tbilisi, w tym roku
- w Baku. Czym, według
Was różni się od nich Litwa?
Zachód milczy. Administracja Busha jakoś nie może
zdecydować się na uznanie

Litwy jako

niepodleżłego

państwa. Kiedy do Baku
sprowadzono wojsko i na
ulicach lała się krew, na Zachodzie ani razu nie pokaza-

Uważam, że Zachód po-

Narody sowieckie rie są

się w Rosji i co się może tam
zdarzyć. Sądzę, że mam prawo i obowiązek uświadomieria tej pomyłki narodowi
Ameryki.

wzburzone reakcją Busha.
One po prostu nie mogą . yć

OVowy Jork, 6.04.1990)

wały się w Baku.

Niezależne! Niedrogie! Interesujące!
oferuje 'Księgarnia "DRUGI OBIEG"

Rdyrfęk85żsb,]ł5°otsłkła6Ww°ie&ćŁZźW
W sprzedaży m.in. książki
Józefa Mackiewicza:

#:ii88Acźżi:ł:#:'sź]łuwflfay85°p°azła
Boga„
"W cieniu krzyża" wyd.BAZA, 12.500
zł

no tych straszliwych sceno
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byli bardziej pewni swego
i wcale jeszcze nie przyINiegdyś,
chodziło im
kiedy
do komuniści
głowy udawać, że ich nie ma, stosowali
prostą i skuteczną taktykę
rozwalania partii niekomunistycznycirL.

Najpierw

sprzymierzali się z nimi pod
szczytnymi sztandarami ludowej demokracji i walki
z faszyzmem - cuchnący wódką enkawudzista za plecami _` iiekomuriistycznych polityków odgrywał oczywiście

swoją rolę. W rządzie koalicyjnym komuniści obsadzali
i.esorty bezpieczeństwa i wojska. Wkrótce jednak bezpieka wykrywała, że politycy

Słpęop#:żĘ°s*p*ęt?r?mp:ę!::
rwonych - chyba, że miał pecha i komuniści nie zdążyli
go jeszcze wykopać ze swego
towarzystwa (takim pechowcem był chyba Reiff, obecnie
szacowny prezes Związku
Sybiraków). Po wprowadzeniu stanu wojennego przez
parę miesięcy byliśmy świa-

dkami, jak działacze związ-

p'rc.uricowego

ogół z kulą w potylicy. Ale
niestrudzony resort bezpieczeństwa wykrywał niebawem, że ce7Ltrotl7ó politycy

sprzymierzonych z komunistami partii są wrogami ludu,
knuią
z
imperialistami
i
stwarzają
zagrożenie.
I znów kolejni 2brod7tćarze

kończyli z kulą w potylicy,
a ich pozostal] przy życiu
i ostatecznle sparaliżowani
strachem party]ni ko]edzy
służyli wiemie komunistom
do końca swych dni.
Schemat
powyższy
z nieubłaganą monotonią po-

=ieI:3E.EyŁup,:p;okś:od±::
wej.

W tamtych czasach ludy
zam:eszkujące ten obszar
wiedziałyjeszcze, co to dobra
wędlina - stąd ów schemat
zyskał miano tołcfuJcć sozamł.

Obecnie czasy się zmieniły. Komuniści próbują przecią{'ś.ać na swą sŁro^ię jak najwię.k;`;}.= , ir>ść polityków opo-

zycyjnyci„ '.|y zniknąć za ich
plecami. P\Tie stosu]ą więc ta-

kiyki odrzucania ale taktykę
przyciągania, jednak również etapami, plasterek po
pla§terku-nazwb-myjąprzeto taktę!ką soLcesonw.

Aby przekonać się, że taktyka salcesonu faktycznie
jest stosowana, wystarczy
usiąsc w fote]u i przebiec myślą ostatnje dziesięć ]at.

Przed 13 Grudnia nastro~
je antykomunistyczne w Polsce były tak silne, a ludzie
tak zjednoczeni wokół ''Solidamości'', żJ: szanującemu
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autorytety: kolaborować owszem - ale wszyscy z.azem,

zgodnie, jak jedna drużyna.
Ocz:srw3śc]e dirwżvT.a Lechc.,

Brunnego - rzecznika „Soli-

ale nie wyprzedzajmy fdktów, bo m raLzie liechu ciągle

darności", czy Kuła]a - przewodniczącego „Solidamoś-ci" Rolników?) publicznie

odszczekiwali swe poglądy
w umundurowanej telewiz]i.
Ta

§eria

została

świetnie

skrzydza

7®iarzg natychmiast ich potępiali i deklai.owali co trzeba,
a tł)rogotuźe lttdtł kończyli na

wa]i załapać się do rod ko?ę8uLtacei5nvch, , ale szsrbko powściągnęły ich opozycyjne

kowi (kt= ~ . = dzisiaj pamięta

zwieńczona przez samego
I.echa, piszącego jak kapral
sprzymierzonych z komunistami partii, f ' wrogami ludu, do generała. (Niektórzy badaczę gnid uważają teraz, że
knuią
z
imperialistami
było to posunięcie genialne
i stwarzają smiertelne zagrow swej nieprzewidywalnośżenie dla ludowej demokraci, co jest swoisę)m przyczycji i walki z faszyzmem. Parnkiem
do dziejów głupóty
ty]ni koledzy owych zbrodz

ku maleje opozycyjna elita. Taktyka salcesonu rozwija się systematycznie, a nadgorliwcy dostają po nosie.
Inni nadgorliwcy próbo-

w Polsce.)

Ważnym elementem taktyki salcesonu było tworzenie koncesjonowanej opozycji, czyli grup i osób udających opozydę za zgodą komunistówi Niesłusznie zapomnlanym pionlerem tej po§tawy jest prorok skrajnego
nberalizmu Korwin-Mikke.
Już wiosną 1982 r., gdy za
mimaturowy opomik w klapie marynarki można było
stracić `zęby i wolność, po

kraiu krążyła bibuła liberałów z dokładnym adresem
wydawcy na okładce - był
nim oczywiście Korwin-Mikke.

Regionu

Gdańskiego
Zdezerterowa=L -`.

jąc się między potrzebą społecznego poparcia a wymaganiami komunistów, Wreszcie mianuje Komitet Obywatelski przy swej naż7aśrięćszęj osobbe - r\ie iest tc.

bynąjmniej opozycyjny gabinet cieri, ale zespół przygotowujący największą zdradę
od czasów Targowicy.
I oto nadchodzi 1988 rok.
Okrągłu stź= ' `u Śak \IFO po-

jawia się na jesiennym niebie, niektórzy go widzą, inni
krzyczą, źe to oszustwo. Teraz tama pęka.' W dzikiej eu-

forii walą wszyscy na drugą
stronę, kto pierwszy ten lepszy, kto szybszy ten zrobi
sobie zdjęcie z Lechem, w nagrodę zasiądzie w 35-procentowym Sejmie lub 100-procentowym Senacie i będzie
mógł wybrać Jaruzel§kiego
na prezydenta.
Nas2; Sejm, gdzie co naj~
mniej 65% to komuniści i ich
sługusy, 7ęosz rząd, gdzie
kluczowe resorty i większość

Innym
zapomnianym
prekursorem jest Aleksander Hall , który będąc członkiem konspiracyjnych władz
„Solidamości"

coś rozwiązu]e i zawiąztrie,
likwidLrie i powołuje miota-

Smiało

z podziemia już w 1984 r.

Wykazał w ten sposób o wiele większy polityczny refleks
niż ubóstwiany wówczas „Adaś",boMichnikzpoża]owaniaL godnym zacietrzewieniem pisał akurat głośny list

opluwąj ący swego przyszłego partnera - Kiszczaka. Ale
ti.zeba mu oddać sprawiedliwość: szybko poszedł po ro-

zum do głowy ijeszcze w 1984
r., PO Zwoinieriu Z Więzlenia
rozpoczął (w towarzystwie
Fi'asyniuka i Lisa) rokowania z dobr2/mó komunistami
na temat sprzedaży podzie-

mia. W swym nowatorstwie
nieco się zagalopował, bo źli
komuniści byli jeszcze silni

i aresztowali go wraz z kolegami w trakcie dobrze zapowiadających się rozmów (luty 1985r.).

I tak plasterek po plaster-

stanowisk ząjmują komuniści i ich sługusy - czyżby to

miał być naturalny kres taktyki salcesonu? Nie, bo ciągle
jeszcze rzesze niezadowo]ol
nych demonstrLuą na ulicach.Jedni twierdzą, że burzliwe demonsti.acje jesieni
1989 to głos ludu, inni - że

głos tych, którzy mieli słaby
refleks i` nie zdążyli zrobić
sobie zdjęcia z l.echem.

Ci, którzy oprą się dotychczasowym pokusom, będą kuszeni dalej - już zapowiadane są kolejne tDozłęe
ti)_ubotę/. A ci, którzy wciąż
nie będą chcieli się poddać,

będą kuszeni innymi mirażami:prezesura, ministerstwo,
fotel premiera, prezydentura
- państwo ma sporo stanowisk, które można obiecać
naiwnym.
Aż wreszcie zostaną najwytrwalsi.
Towłaśnieonitworząhistorię.

ffied B.GRUBA
(ffagmenty)

PRE€Z
Z REKTOREM

-UBEKIEM

z 1982 Toku. Na u]cqywojqcego sćę dzóaJaczo J\7ZS
z ma,Ąemctiuk6 Thhesława
Asmo7}a, KŁómaszeti)sJcó
osob{ścće
p'rzygotowak

ZAMACH W ESTON]I

„ZcocóoZ" ti) su)oóm rekcorskóm gc.bó7Łecóe ó dop7.otoa-

-1924

KO M U N I STYCZNY '

dzćz cło tego, że Asma7Ł
'u) łcoódankach opuŚc4k

kiogo. Sowiety od po-

t"ze'rię.

czątku swego istnienia

KlómaszeujsJcó

pełri

fumtię rektoTa Un€weT-

Ł;ż?.:HĆĘsnt:::#Ji::i

Sutet% ocl 9 lof. S2;tuc2:7tóe

wudkMżo`ncL kxLdmcja bg-

Śląskiego mąją dodatkowy` powód
` do strajIStudenci
Uniwersytetu

ła toę/7}ózcie'm Z%kó p7.cm)-

nęj okrestŁ sta7z,tł tuoje7h

kowania: prócz postulatów ogólnopolskich dotyczących ustawy o' szkolnictwie wyższym wysu-

nego (7móa7)oęŁ)a7Łóe Po óm

E3:#:3i:,=r#ęsi:drzei:

c]o

mira Klimaszewskiego.
Klimaszewski skomproinitował

się

ści§łą,

temoti)cmóu poprzedmóe-

Znę.

wi?Łiś#itgrasttLoutyEsmt::

Decu2!Óq: MEN wuboru
ti)łodz
rektorszcóc7t

ńczyków,

zdołali

oni

w calum lcraóu 2;ostaku
pirzeswrięte do 30 tistopa-

da.

+++

:nn,Ęna!łł7:.!j|J:,;iĘT:'i;

:yocsńę::#:ewzamBaar#kąri

skalę czystek wśród pra-

był

cowników i studentów
uczelni. Jak informuje
ulotka opracowana przez
NZS I SW dTastucznvm

dla

sowi®ckich

`Arładz Ftosji przedmio-

łi::il#i:3::,;akF;:!l#ii';#:j
8ii:g##Of.iiięjiij3iraĘ:cłi:
go.I

tem pożądania w nie

Fanśjasszóy#Sł:tpr:j#j:jf

przulckadem ćest spirc"}a

29 marca Prezydium
Rady Najwyższej Białoruskiej SRR wydało
zdumiewąjące z pozorii

gdrzr:g::jaąE°=J#:rcznł:

go Te:k±o'ra) oraz decuzći
bezwolmego Sematu.

bezkarną
współpracą
z SB prowadzącą do zorganizowanychnaszeroką

łLł+

?ę::::ŁeeacĘ,g#i:ełś:::ńkącf:

BIAŁORUSKIE

Kusząca
propozycja!
Państwotwórczy Jerzy Krą]ewski
w
Gazecie
Bankowej

oświadczenie. Stwierdzo-

(29.04-5.05.br) przydziela ix) 26

no w nim, że władze biało-

mln zł na głowę każdego wolnego obywatela Polski. Proponuje kompromisowy sposót)
prywatyza€ji polskiej gospoda-

ruskie zm%szo7De będq ob-

REWINDYKACJE

:i:zt„e'zć Litp#?y Bt?#:#:

"...CemSTa,l,a w Moskwie Taczej nri może oczekkwać

k;óęj Soęśc.lkstą!czneć Repib
bŁóce Rodzćec7cóej 2;óem

żądnń TewmdulccLcućT.v ch ze stro'nu Potoków. WupuŚ-

bóałoru§kócJi. Te "bóałor%gkże zćemóe" to Wilno

ćźła ujćęc tou)arzgszg z MóńsJca..."

i Wileńszczyżna, zagar-

miecka napaść na Sowie-

ty, prawo międzynarodowe sankcjonowałoby rozbiór Polski! Nie wiadomo
sowiecko-litewskiego.
jednak, w jaki sposób
Dopiero 29 marca 1990 z uznanej przez nich bezr., po 501atach, komuniści prawności paktu wynibiałoruscy „przypomnieli kać mają prawa Białorussobie", że przekazanie kiej SRR do litewskiej
zdobytych na Polakach stolicy. Zwykła logika tu
ziem Ilitwie odbyło się zawodzi.
Pomaga natomiast stobez porozumienia i zgody
Białoniskiej SRR. Posłu- sowanie logiki socjalisty-

3;%teezspoo*g:yłwprź:g:z:=
ne Litwie na mocy układu

fficŁ#e:łdź,ż*jg3:o±

SB§:LZPO*ud±rfłŁ#Eóp;

Ribbentrop-Mołotow

nie o wolności jest niezwykle zaraźliwe. Wznie-

z norma:mż pTcwu)o m;kędzę/7Łarodoti?ego
(pakt

-A.Ż)strac6ł7nocprato7aq
w rnomentie ma;pah;" N6e-

z Mińska, gdyby nie nie-

1.01.1991 r. (cóż to byłby za Syl-

wester!) i rozdać obywatelom

w formie bonów mąiątkowych

gesfgLa:EJub#FgksłkłkjigkĘ?

o nominale 26 mln na osobę. Równoleglenależyogłosićlistęprywatyzowanych przedsiębiorstw
i instytucji, zaczyną]ąc od banków(opróczNBpiBGK).Prywatyzowane przedsiębiorstwa wy-

puszczaią akde, a obywatele kupująje za bony po cenie przetar-

z Białorusir.ami, a marze-

gowej. Właściciele mogliby też
sprzedać bony na giełdzie, bądź
w kantorach, oczywiście po riż-

cenie sporu terytorialnego -\choćby tak absurdal-

:oę€§jr;Okgźt;agżłe%S:§%ćóg::

ku Gospodarstwa Krajowego.
PomysltentokontynmcjapropozyęjiJ.SzomburgaiJ.Iiewandowskiego.
Jest on genialnie prosty: szacunkowawartośćpolskiegomajątku narodowego wynosi ok. 100
mld S ti. ok. 1 tys. bln złotych;
naleźy tę sumę podzielić przez
ilość obywateli RP w dniu

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

g?dćńeńen#ffĘghŁX|ę;

rki bonami mąjątkowymi Ban-

ją poczucia humoru. A.Ż.

szej niż nommalna cenie.
Krajewski pisze też o wadach tej
koncepdi-compewno^dobiie
śriadczy o autorze.

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 237

Mały kącik gospodarczy
kok§owniczego,

czątkowany przed kilkoIKontynuując
cyklprzedstazapoma tygodniami,

%#yk?o#cYĘrT#srtog::
nT*iezioedń:z|:gfcnhypę:zdeti:#
J=SutFeonżt:#:j3rc7|7#aŁhśL|::
wanej zbytem większej serii
danego wyrobu.

cymo3:Ł&Tadcżeeniap%SLlaL*śą,:
7.óczego, czyli stojącym teo-

;Ł!ypc*ea:nguropTop#elnmo;
Eoadłdjóęwcł3:Łęo#o;g#hęłpE%:
ków cementowo - żużlowych
oraz form budowlanych pełnych. Do produkęji pierwszych używany jest odpad
w

postaci

źużlu

natomiast

do produkcji form pehych

=?żknaa=:%Ę.3obo;ot°kE°m|:j

E3Ę°3gcyz:i#%:=hcz:gó:=

Producentom wyrobów
z tworzyw sztucznych pro-

ŁEc#i::OtĘ]k=°#d:P:&&:%-

(compaktowych); całkowicie
brak ich na rynku.
Zakładom papiemiczym
produkLóącym kalkę techni-

i A3. W przypadku podięcia
się produkqji proponLuemy
Wytwarzanie takich właśrie
formatów. Dotychczas pro-

dukowany format 84 jest za
duzy w stosunku do znorma-

W kręgu ncLszvch zKrin-

lizowanych potrzeb (A4,A3).

teTeso.u)ań będą ug'rupo-

W skali kłąju są to tony niepotrzebnie
wyrzucanego

u;G7}ćo ó st"ktt.7.g/ ezcstremo[7e€ - Z )eu>a ó z pratuo
- uc€ekcbśące stę do p`rze-

(przycinanego) surowca. Od

kilku lat brakuie także papieru milimetrowego na podkładzie kalki technicznej , również o znomalizowanych

-ach.

Zakładom
Tółesćl
we
Wrześni proponujemy zao-

mocU.

Krzysztof KOZŁOWSKI -szef urzędu Ochrony
Państwa (była SB)

patrzenie rynku w poszuki-

wane głośniki: posqcha dotknęła większość typów, że

ograniczymy się jedynie do

Brakuje we wszystkich sklepach Grodu Przemysława

głośników
wchodzących
w zestaiw Attus 140.
Tyle dziś. Zapraszamy do
w§pólnego redagowania naszego kącika, chętnie Przyj-

:rżaTózwywnok#Łaę:hEi4Czjp±

gi.

g,e:ż?%oisp:r:e:żm:Z|eTŁ=iĘi:

Kozłowski grozi

(Gazeta

Wyborcza

11.05.1990 r. nr 108)

miemy nowe pomysły i uwa11

Do społeczności polskiej i Żydowskiej w USA
neL MOTcbriecki wystoso-

TokM w połoriónum ra-

INCLpoczątk;ubóeżq:cego
dbo w FtiadA3UĘ®k (USA)

#źd;:k#ł#źkr,kA#óźdg:

gkgŁaĘjĘfted#Ś1%t"S%#Z#
Podaóącum stę za przed-

rym pćsze,
Stanowi§ko Organizacji Solidarność Walcząca

stcm)ótiela

So)óda7`r!oścó

Wabcząceó z Katowic.
Wguńad bęiŁ 2:decudo-

w przełamywaniu uprzedzeń narodowych jest

Zo-

określone od samego po-

stak o'rb nagźośrioinu p'rzez

czątku. Tyczy to wszyst-

tdo7}że

o7}t2/semócJcÓ.

pŁsmo ,Ph,llcLdRl;plria lnq«ćer". Dememtotd,azŁśmu

:Jcchhz=iLqoLxpóz|niąńa:

ju;ż, że pAl,fTed Sl;usaH.z torią.

rie jest i "ri byl pTzedstawicżetem SW.

W zwóq2;ktł z tQ sprch
wą PTze'u>odric2:ącęi Sobidarnośti Watcząceś Kor-

Przykładowo
w 1983 roku deklarowaliśmy prawo Niemców do
zjednoczenia przy niezmienności granic krajów
sąsiadujących. Wtedy ró-

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

zkvmżmżżżwkgź;]nL9jz#E::

Jłlo:ĘjiihłĘ#ioiłi#y
33ąrę%jdzeŁras3e+#tfer

Dziękujemy:
SW Londyn 140Ł; Diana
200; ZZ 100;Rak 16DM

Stale punkty kolportażu:
1. Poznań,

Klub WOLNI I SOLIDARNI,

oba)ó - to komentarz
ISolódcL7`7Łość
WJG w Gazecie
rzqd44Bantłóe

kowej (29.04-5.05) do 11

Zjazdu

Solidamości

w Gdańsku. Komentator
zauważa dzćtułłe propozucóe zw%q±zków zcb:u)odo-

Solidarność

rządu
nie
obali

go, że delegaci po prostt4

piątku

w godz. 12-18.00

7łóe ŁuÓ€dzq, kóm maj.q bę/ć

- poo.tią czy związkkem
zawodowym. Tc.kże wobec Batce`rouńcza nóe potraftkS sf io'r'mukowaó ża,dnuch 2:a;rzulć)W mR:rutoTu-

cz"vch.

tuę/ch,którenjjaksięmąją
Konkluzja: W 1981 rodo ich roli społecznej.
ku
Zjazd sfomułował aż
własnościoSprawy gospodarcze kształceń
dwa
alternatywne proi ekonomiczne nie cieszy- wych nie spotkała się teź
gramy
gospodarcze woz
większym
zainteresoły. się zainteresowaniem
bec rządu. W 1990 roku
waniem,
a
przecież
to
(w przeciwieństwie do
spraw
personalnych). właśnie jtłż 7.ćedzttgo mo- Zśakd rie potTąfil okreśtić
WJG zauważa, że wśród że bąźić czuv®ri:Ftiem decy- nawet zctiq,żków pirogTc\delegatów
przeważali duóącym o pozycśą praco- mu i t» obec7łę/m stcmóe
nierobotnicy, oo jego zda- ti)7z,ó7cóti?. Wniosek: SoZó- Sozóda7'rLość 7tóe obazó r2;qniemjestjednoznaczneze domość ze z;jc\zdu węi~ d;uitoriedlstego,żerzq:d
spadkiem znaczenia Soli- jdz6e jeszcze stabszc. riż jest „nnrsz" . Jest Po Prostu
damości. Sprawa prze- przed 7®ó7yD. Także dlate- za stc\ba.
21.05.-27.05.1990 ROK IX

ul.Góma Wilda 106
od poniedziałku do

2. Wroclaw ul. Świdnicka

®rzy przejściu podziemnym)
od poniedziałku do piątku
w godz. 14-17.00

KorespoDdencję do Redakcji
prosimy kierować na adresy:

1. mub Polityczny
„Wolni i Solidami",
Poznań, ul.Góma,Wilda 106

Ł.Y:jsśeocchki#|2gFi'
52-414 Wrocław

Numer zamknięto 2.05.1990

Wydaje Ag. Inf. SW
Redaguje zespół
Oprac. graf. Res
Nakład 7000 egz.
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