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Szef  KPN  -  ijeszek
Moczulski rie został warsza-
wskim radnym. Warszawia-
cy poparli  inne kandydatu-
ry.

Jan   Waszkiewicz,
mimo iż został dokoptowa-
ny  przez  Lecha  Wałęsę  do
Komitetu     Obywatelskiego
przy jego  osobie,  także  nie
został  radnym  we  Wrocła-
wiu.      Startował      bowiem
w'„złej"drużynie(Wrocław-
ska Koalicja Demokratycz-
na).

Niedoszle spotkanie
25  maja  do   Dobroszyc

koło Wrocławia miał przy]e-
chać   Tadeusz   Mazowiecki
na przedwyborcze spotkanie
z   rolnikami.    W   ostatniej
chwili     wizytę     odwołano,
gdyż  chłopi   niezadowoleri
z  pontyki   rol_nej   odgrażali
się, że obrzucą preriera jaj-
kami.

Prywaty_
zacja ?
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®d  m®m®poEu  do  Em®m®poEu
Po wyborach ma być in`-

na Polska. Jaka? Nie wiado-
mo. Na razie zmiany są nie-
widoczne.  Ogólnie,  przytła-
czające zwycięstwo odniosły
Komitety        Obywatelskie.
Stało się to w taki sposób, iż
można  powiedzieć,  że  stary
monopol  został  zastąpiony
nowym.       Zainteresowanie
wyborców było dużo mniej-
sze  niż  wykazywały  wszyst-
kie       "powĆzŹ7!ć."      sondaże.

W nielicznych tylko przypa-
dkach   ugrupowania   spoza
K0 zdobyły liczące się pro-
centy  miejsc  (głównie  PSL
i  koancje  o  obliczu  chrześ-
cijańsko-demokratycznym).

Na  razie  po  wyborach
Polska  jest  taka  sama  jak
przed. Czy zmieni się na lep-
szą? Nie wiadomo.

Jak glosowano?

Wroclaw
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Poznań
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Szczecin

SW biorąc udział w  Fo-

źĘhóiFep:zse,mśT?atsyjEE
ność  '80,   uzyskała   2  man-
dat,

Kraków
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wencja 49%.
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kwencja  33%.



POWYBORCZE
REFLEKSJE
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Plotki
z kampanii wyborczej
Ze   spotkań   przedwyborczych
KO w Poznaniu wiemy,  że:

-  Matka  Boska  udzieli]a  kan-
dydatce  U.Wachowskiej  wska-
zówek,  w jaki  sposób  ma  wy-
chowywać młodziez.

- K.Kłoskowski, opierając się na

porozumiemach        „okrągłego
stołu" , pragnie rozliczać nome-
nklaturęiniewidziwtymżadnej
sprzeczności.

-  K.Janowski jako  radny  prag-
nie   zadbać   o.  'wyrównywanie
chodników, żeby babcie, idąc do
kościoła nie  potykały się.

-   M.Pudliszak   (syn   w   USA)..
chee  "by nasze dzieci nie uciekiy
z kra/.# ".(cyt. z programu wybo-
rcze8O.

- M.Kaden postuluje by "c&dro-
wić  chorą slużbę.zdrowia"

ii5gotrraĘT#::stcshuGw:%?e:

S
trajk  kolejarzy wstrząs-
nął   rządem   Mazowiec-
kiego.  Ukazał także  sła-

bość  istniejących  związków
zawodowych,  które  nie  po-
trafiły temu konfliktowi za-
pobiec lub  pokierować  nim
tak,  aby  jak  najwięcej  dla
kolejarzy   wygrać.
Solidamość         nie
stanęła  po  stronie
kolejarzy,   bo  jest
związkiem  prorzą

Łwcap|zEĘ;,szp:zoetresstt#żizg:
:eiyr%iqŁ=a?.r#s.j-e#óećE:
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jeszcze  legendę.  Być  może
był  to  ostatni  duźy  strajk,
który  udało  mu  się  ugasić.
Niewątpliwie zyskał tym je-
dnak   uzmnie   społeczeńst-
Wa.

Kapitał polityczny próbo-
wał   na   tym   strajku   zbić

dowym. OPZZ opowiedziało
się  za  kolejai.zami,  ale jako
organizaęja     skompromito-
wana   bardziej   kolejarzom
zaszkodziło     niż     pomogło.
„Solidarnośó'80"jestjeszcze
zbyt słaba (nadal nie zarej es-
trowana!)   i   ciąży   na   niej
odium   rozłamowców.   Tak
więc kolej arze musieli liczyć
na samych siebie.

Strąjk   przerwał  Wałęsa
wykorzystując swój  autory-
tet i istniejącą wciąż  chyba

Fon Torriasz Augustyn

Balcerowicz upiera się przy
realizaQji swojego planu, mi-
mo występowama coraz wię-
kszych  odstępstw  od  zakŁa-
danych  wskaźników  (ciągły
spadek produkęji, a ostatnio
wzrost inflacji). A.w kolejce
strąjkowej  czekaią  górnicy.

OPZZ. Miodowicz -jak wyra-
ził się Wałęsa, grąjący boha-
tera - mezbyt dobrze wyglą-
da  w  róli  obrońcy  uciśnio-
nych.  Nawet  pokazanie  się
w jego obecności Gak to zro-
bił na swoje nieszczęście Jur-
czyk, mimo iż odmówił przy-
witania  się  z  Miodowiczem)
może   spowodować   u]emne
wrażenie.

W kwestii ekonomii stra-
jki nie wpłynęły na zmianę
kursu rządu Mazowieckiego.

Ciągły niepokój pa-
nu]e   wśród   rohi-
ków,  przy  których
nie  wolno  na  głos
wymieniać  nazwis-

ka ministra finansów. Na do-
datek   strajk   kólejai.zy   nie
zmienił dobrego samopoczu-
cia Mazowieckiego i Balcero-
wicza podsycanego przez ró-
żnego  rodzaju  bzdurne  an-
kiety, sond,aże i licznie pub-
likowane słowa poparcia.

Strąjk-kolejarzy był syg-
nałem,  że kończy się dawa-
nie  kredytu  zaufania  w  za-
mian  za   słowa   i  symbole.
Nadchodzi czas weryfikaicji.

Bogdan ZAREMBA
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Niestety ciągle Azja

NIE LICZCIE NA
POMOC ZACHODU

Lubimy was, ale pozostaniemy widzami.
Sorman     uważa,     ze

plan    Balcerowicza    nie
może  się  powieść,  ponie-
waż nie zostały wcześniej
zagwarantowane     pełne
prawa obywatelskie (nie-
demokratyczny      parla-
ment,  brak  pełnego  po-
twierdzenia   praw   włas-
ności).    Nie    przeprowa-
dzono  także  prywatyza-
cji.Jakwobe'ctegomożna
walczyć  z inflacją,  kiedy
sektor państwowy  mdal
notuje deficyt? To pogłę-
bia   tylko    niekorzystne
procesy  deprecjacji  pie-
niądza.

W czasie spotkań i dys-
kusji wynikła sprawa wa-
rtości        poszczególnych
przedsiębiorstw.  Sorman
zwrócił uwagę na błędną
opinięrząduwoceniema-
jątku narodowego. Zapy-
tał, ile jest warta Huta im.
Lenina na rynkach świa-
towych i od razu udzielił
odpowiedzi -  1 zł. Nie ma
wartości, ponieważ przy-
nosi     straty.     Przedsię-
biorstw wystawionych na
sprzedaż nie wycenia się
wedługpasywówleczwe-
dług aktywów.

Znamiema jest opinia
Sormana o elitach polity-
cznycń.   Prof.   Geremek
w rozmQwie z nim stwier-
dził, że wohy rynek jest
okrutny i optował za "bch
rdzóęjZagodngmó7.ozti)iqr
zołLóomó".          Natomiast
wpływowi           działacze
związkowi tłumaczyli, że
nąjlepszym   lekarstwem
na podniesienie gospoda-

=E]=csoąw:Tct2eptrcźgŁr:53
4.06.-10.06.1990 ROK K
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przychylni rozwiązaniom
liberalnym.  Wyjątek  sta-
nowiła   grupa   młodych
dominikanów    krakows-
kich,  którzy  nie  widzieli
sprzeczności między wol-
nym handlem a Ewange-
lią  i  nie  obawiali  się,  że
obniżenie          podatków
i   prywatyzacja   wszyst-
kich przedsiębiorstw zro-
dz± "demonv zgsku".

Sorman przez kilka ty-
godni podróżował po Po-
lsce  i  swoje  obserwacje,
jak twierdził, opisze w od-
dzielnej książce o Europie
Wschodniej.     Jedno     ze
spotkań   zakończył   zda-
niami,  które  zważywszy
na stan naszej  gospodar-
ki, zabrzmiały j ak wyrok:
„Nie liczcie na pomoc Za-
chodu.  Lubimy  was,  ale
pozostaniemy    widzami.
Wasz rząd i wasi politycy
ulegają urokowi legendy
socjalistycznej  i  są  zbyt
ulegli   wobec   Gorbaczo-
wa".

Andrzej JANE CKI

Kupuj
Tygodnik

Solidarność

Walcząca

"Gazeta Wyborcza" prowa-

dzona przez „Europejczyka ro-
ku" Adama Michnika w nr 11 s
z 23 maja pisze:  Darmowy czas
w   lokalnych   sta€jach   TV   jest
wykorzystywarBy niemal w  pelni.
Natomiast Zjednoczemie Chrześ-
cijańsko-Nawdoweiwroclcrwska
„Solidarność Walcząca" skarży-
ły się. że TV odmówiła im sprze-
daży dodatkowego czasu w  pro-

gramie   ogóhwpolskim   (inimta
kosztwje 2 mh zl) .

Na samym początku swoje-
go istnienia  „GW"  przeprowa-
dziławywiadzprzedstawicielem
SW Wojciechem Myśleckim ce-
rzurując doszczętnie autoryzo:

wany tekst wywiadu. Odmówiła
zamleszczenia       sprostowania.
Rozpoczęła następnie "7zak/ałda-
nie  etykiei",  żmyś\arie  [żik:ńw
iprzeinaczaniesłów(np.przypi-
nanie znaczka SW Janowi Wa-
szkiewiczo\ri  w  czasie  ubiegło-
rocznychwyborów,czyostatrio
Tomaszowi Wójcikowi w walce
o   fotel   szefa   „SolidariLośsi").
Tei.az dorzuciza wyssaną z palca
informację o ubieganiu się o ku-
pnoczasutelewizyjnegoza/.edy-
ne  2  mln zł.

"GW"  usilnie  stara  się  być

pismem euopejskim, Lecz ciągle
stosuje azjatyckie chwyty.

Bogdan ZAREMBA
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WZWIĄZKUSOWIECKIM-WŁODZIMIERZEMWYSOCKIM.

U
rodził  się  w  1957  roku
w Warszawie.  Rodzice,
oboje    plastycy,    mieli

niewątpliwy  wpływ  na  wy-
chowanie  plastyczne  Jacka,
jego wrażliwość na malarst-
wo, jego edukację wizualną.
W związku ze  studiami  ro-
dziców   w   ZSRR   przysźły
piosenkarz  bardzo wcześnie
poznał   rosyjskich   bardów,
z których największy wpływ
wywarł   na   niego   Włodzi-
mierz Wysocki.

Studia polonistyczne ko-
ńczy w 1980 roku z renomą
piosenkarza    i    balladzisty.
Wcześriej,   bo  już  w   1976
roku,   (za   namową   babci)
brał  udział  w  eliminacjach
do  Festiwalu  Piosenki  Stu-
denckiej   w  Krakowie.  Za-
śpiewał riezbyt jeszcze uda-
ny „Bieg" oraz,bardzo uda-
ne: „Obławę" i „Przedszko-

le",   które  później   przeszły
do  kanonu jego  twórczości.
W latach  1977-1980 dostaje
nagrody na wszystkich waż-
niejszych  festiwalach  piose-
nkikabaretowejipoetyckiej.
Występuje          półofięjalnie
i nieofięjalnie - na imprezach
organizowanych przez opo-
zycję  demokratyczną.   Wy-
stępuje   w  kabarecie   „Pod
Egidą"  i w grupie  „Piosen-
kariat",  w  klubie  „Riviera
Remont",    gdzie    poznaje
Przemysława   Gintrowskie-
go i Zbigniewa Łapińskiego.
W   1979   roku   cała   Łrójka
tworzy   pierw§zy   program
polityczno-poetycki     „Mu-
ry", a po nim (1980)  „Raj"
i   (1981)   „Muzeum".   Zna-
mienne jest, że w roku 1981,
w   czasach   „Solidamości",
kiedy  odwaga  stała  się  na
chwilę jednym z najtańszych
towarów,   Jacek  wraca   do

refleksji      historiozoficznej,
pisze  cykl  piosenek  o  dzie-
więtnastowiecznych  i  dwu-
dziestowiecmych     dziełach
malarzy  polskich,  przywra-
cająęje współczesności. Z te-
go okresu pochodzi drama-
tyczny i gorzki „Ręjtan czyli
raport Ambasadora" do ob-
razu Jana Matejki i drapież-
ny  w  swej   szarości   „Czer-
wony  autobus"  do  obrazu
Linkego.

lh7  1981  roku  Jacek  zdo-
bywa wszystkie możliwe na-
grody: główną nagrodę Fes-

#[a:i:=OŁoalsk#i#:dzzzari:rpzł;
Wysockiego",   główną   na-
grodę na Festiwalu Piosenki
Aktorskiej    we   Wrocławiu
i  „Srebmy  knebel"  na  Fes-
tiwalu Piosenki  Prawdziwej
w Gdańsku.

W paździemiku tego ro-

ku    wyjeżdźa    na    toume
/' i .  \`. do Francji, gdzie zastaje

go  stan  wojenny.  Oddarty
od rodziny. od ojczyzny, od
korzeni, Jacek dokonuje wy-
borów jednoznacznych:  an-
gażuje się we wszystkie akcje
protestu i działalność, która
jest przedhżeriem „Solidar-
ności"   w   Polsce,   a   także
- i przede wszystkim - decy-
duje się  śpiewać.

Po prawie 9 latach nieo-
becności  gościmy  go  w  kra-
ju._

Udało  nam  się  przepro-
wadzić z nim krótką rozmo-
Wę.

JarekKrot]iński.Kimjes-
teś:  poetą,  tekściarzem,  Hr-
nikiem...?

JACEK KACZMARSKI
Jacek Kaczmarski: Ja się

czuję    człowiekiem    pióra,
człowiekiem  piszącym.  Est-
rada, scena jest raczej drugo-
rzędnym, technicznym środ-
kiem   przekazywania   tego,
co robię. A lunik, bard, czy
skald   to  już   są   określenia
metaforyczne,  które  trudno
precyzować.. Napisałem pio-
senkę „Lirńik i tłum'', nieja-
ko  o  sobie  -  że jestem tym
właśrie     ślepym     dziadem,
który   wędruje   po   świecie
i śpiewa to, co mu dó głowy
prz)jdzie i często nawet rita-
ra mu  podpowiada tematy,
a  nie  rzeczywistość.  To jest
jakby     wyjaśnienie     moich
przeczuć  na  temat  §amego
siebie.

Ązy lul)isz śpiewać swoje
piosenki?

Lubię śpiewać dla przyja-
ciół  -  od  czasu  do  czasu.

Natomiast    scena    bardzo
mnie męczy i nie przepadam
za tym. Oczywiście jest przy-
jemnie,   gdy   ludzie   wstają
i   klaszczą.   Jest   to  jednak
bardzo męczące.

Co, sądzisz o  swojej  pub-
liczności?

Zależy której - różne by-
wają  publiczności.  Najczęś-
ciej  jest   tak,   że   większość
ludzi przychodzi,  bo coś  się
dzieje. Część ludzi lubi popa-
trzeć,jakczłowieksięmęczy,
poci,  chrypie,  a  mniejszość
rzeczywiście rozumie o czym
śpiewam.

W]aśnić,  niekiedy  Twoje
piosenki  rozumiane  są  cal-
kiem  m oi)ak.  Co  czuleś  na
przykład, kiedy pubncmośćć
w Krakowie zaczę]a klaskać

w rytm „Murów'?

Wiesz ja się juz przyzwy-
czaiłem do myśli, że „Mury"
są jednym,

wielkim     nieporozurie-
niem; że są inaczej odbierane
przez ludzi, inaczej odbiera-
ne  przeze  mnie,  że  zostaną
mi odebrane i przeinaczone.
Nie mam na to wpływu, więc
już  się  przestałem  martwić.
„Mury" są piosenką skiero-
wanż    przeciwko    ruchom
masowym     (napisałem    ją
przed powstaniem „SoLida[-
ności").   Mówią  o   tym,   że
każda  rewolucja  obraca  się
w  końcu  przeciw  własnym
bardom.   W   pewnym  więc
sensie,   w   samej   piosence
„Mury" jest zawarta histo-
ria.

Śpiewałeś  zawsze  o  jed-

nostce   i   zagrożeriach   na
jakiejest narażona, ale Two-
ja twórczość odbierana była
jako stricte polityczna, jako
wymierzona  w  panujący  tu

żEt=Fri?#ur?pżi*Ś:ozę
kowej, w związku z umiera-
niem i, miejmy nadzieję, ry-
chłą   śmiercią   komunizmu,
zmieni  się  tematyka Twojej
twórczości?

Sądzę,  że  się  nie  zmieni,
bo  jednostkę  oczekują  za-
grożenia  w  każdej  sytuacji
politycznej i w każdej sytua-
cji  egzystenęjalnej.  Oby  się
tak  stało!  Zniknie  kontekst
polityczny, pozostanie egzy-
§tenęjalny.

Jak  odi]ajdujesz  kraj  po
ośmiu, z górą, latach nieobec-
ności?

Nie miałem okazji go je-
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szcze    zobaczyć.     Z    tego,
co widzę zza szyb samocho-
dów,   czy  z   okien   domów
-  jest  jakby  ładniej  niż  się
mówi na Zachodzie. Nie wi-
dać  tego  rozkładu  cywiliza-
cyjnego.   Na   pierwszy,   po-
wierzchowny   rzut   oka  rie
widać go tak bardzo, jak się
obawiałem.

Kiedy   możemy   się   spo-
dziewać efektów tej pracy m
kasetach i pbrtach?

0 to Łrzeba zapytać Prze-
mka.  Chc€my  to  zrobić  po
tej  turze  konc€rtowej.  Wej-
dziemy.  do  studia  -  jeśli  to
wyjdzie. Potem ja wrócę do
Niemiec,  a  Przemek  i  Zby-
szek będą tego\ pilnowali.

śpieszyć.   To   są   po   prostu
takie  dwa  wątki,  które  się
pojawiają. Napisałem „Try-
logię"     wg     Sienkiewicza,
„Lalkę" wg Prusa, „Podróże
Guliwera" , z „Baśni dzieciń-
stwa"  -   „Głupiego  Jasia",
„Z  chłopa  król",  „Szklaną
górę".  Jakoś  się  to  powoli
klei.

Dlaczego podczas obecnej
trasy  koncertowej  jesteś  tak
śmiertelnie    poważny?    Dla-
czego zabi`ak]o lżejszycl] pioh
senek, w rodzai.u „Spotkania
w  porcie",  czy  „I.imeryków
o narodach''?

Z drugiej strony zabraklo
też „Rejtam", czy też jednej
z najważniejszych, moim zda-
niem,  Twoich  piosenek:"Ru-
blowa".

Dzwoniłem przed przyja-
zdemdoZbyszkaŁapińskie-
go. Bardzo długo rozmawia-
liśmy na ten temat i wybrali-
śmy piosenki, które musimy
zaśpiewać.   Okazało   się,   że
jest  ich 90,  to jest pięć i pół
godziny śpiewania bez prze-
rwy, czego żaden z nas by nie
zniósł. Stopriowo więc, dro-
gą  selekcji  zostały  te,  które
są.  Zarówno  „Rejtan"  jak
i „Rublow" był w tym pier-
wotnym programie. Po pro-
stu się nie mieszczą - sprawa
czysto techniczna.

Co    możesz    powiedzieć
o   swoicli   pLanach   na   i)rzy-
szlość?

Trudno mi coś odpowie-
dzieć w związku z tym poby-
tem.   Jak   wiesz,   marzyłem
zawsze, by wyjechać do Aus-
tralii.  Teraz  się  okazuje,  że
istnieje możliwość żeby wró-
cić do Polski, czy przynajm-
riej żyć i tu i w Niemczech,
gdzie  mam  rodzinę,  dzieci,
za  które  czuję się odpowie-
dzialny. Na razie trudno mi
powiedzieć,   co   będę   robił
w przyszłości.  Składa  się  na
to   cały   szereg   elementów.
Przede wszysŁkim dzieci.

Podobno planujecie  wraz
ze    Zbyszkiem    Łapińskim
i   Przemkiem   Gintrowskim
wejść  do  studia  i  zarejestro-
wać „Raj" i „Muzeum"?

Tak

Nad   czym   teraz   pracu-
jesz?

Nad                koncertami
(śmiech).  Poza  tym  pracuję
nad dwoma nowymi progra-
mami:    „Lektuy   szkolne"
i  „Baśnie  dzieciństwa".  Bez
specjalnego jednak przymu-
su. Nie mam daty, w której
muszę dać premierę, ani spe-
cjalnej   potrzeby,   żeby   się

(Jacek Kaczmarski obie-
cał autorowi wywiadu rów-
nież dłuższą rozmowę, którą
postaramy   się   przedstawić
w    najbliższych    numerach
„SW".  Notka  biograficzna
oparta została na tekście Ja-
cka  Bierezina  opublikowa-
nymwzbiorze„Wieszeipio-
senki" wydanym przez Wy-
dawnictwo CEL w  1984 r.)

pROŚBA
Mów mi to co dzień: oni górą
Jakbyś w.twarz raz po  raz mi pluł.
Chrzest dadzą bezimiennym murom
Seriami kul tłum tnąc na pół.
Postawią miasta sieroclńców,
Nabierze mocy życia smak.
Nim wyjrzy ludzka twarz zza sińców:
Mów mi, ach mów, że będzie tak!

Przy podpalonych bibliotekach
Lud sine ręce będzie grzał
1 odnotuje to  bezpieka
Kto przy tym płakał,  kto  się śmiał.
Dawnych znaj omych nazwiskami
Mignie rubryka - zawód: kat
A nas obwoła ktoś zdrajcami,
Mów mi, ach mów, że będzie tak!
Nasi najbliżsi w łapach hycli.
Cośmy robili - śledztwo trwa.
W przedszkolach gwiazdka dla milięji,
Wojsko na placach i we snach.,
Starcy mrą niepotrzebri światu,
Co dotąd przecież krążył wspak.
Zamiast „Jak się masz!" - „Dać go katu!"
Mów mi, ach mów, że będzie tak!

Bo kiedyś może się przydarzyć
Że z którymś z Nich powtórzę błąd
Szukając uczuć w jego twarzy
Zamiast go zabić z zimną krwią.
Zamiast zacisnąć drut na szyi
1 krtań w ostatni  skręcić krwiak.
Chcę słyszeć, jak przed  śmiercią wyje -
Mów mi, ach mów, że będzie tak!
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#ł:#®#goi:;ei:3:c:hi3:i:;oii;w:gżł:hźlżgĘ:ż#
Eże#achha#jję#Tł:#mułszsobłeamze"owaćriepóźriej

pg;z*%i"fa!dgiE:Ęjgi;a#loiżĘJ!:o:wŁo;!o;:y:ob:łą-

P

SZT`AFETA ZŁUDZEŃ
ółtora roku temu oczy ca-
łego   świata   zachodniego
by-ły  zwi.ócone  na  Chiny.

Pano-w-ah  opinia,  że  to  właś-
nie  tam  dokona  się  przewar-
tościowanie   komunizmu,   że
Deng Xiaoping - człek kształ-

:o#yariwyenFa"mcjkoadnT:#ab#

;:pd::ża:##ips:P:°::omeEur=:
]Ęł:mhęjz;n%°Ę%Czn#aawit
partyjnych    konserwatystów,

zO:r#jzeadhnĘogoa#:;eri
pogląd,  że  chińska  metamor-
foza jest już nieodwracalna.

Okazała  się  nie  tylko  od-
wracalna,  ale  w  dodatku  za

Łqęwksszms:ji:do=Srd„kz?
nym    stanął   jego   inicjator,

F:::%at;:ęi:ł:Ę#;Ł:d::
mokracji  Chińczycy  zagroz}fi

ży]ł:ng;tyno#;tip;:cffempsEź:
mieniami polała się krew.

mó%ris;*h:ą[e:+ą:dśoię#ŁZ

ijgioi#.!dig"i;ałii#:
rzŁdpaęcjżaprro%%Lłó%ęd:r#
słuchiwania             pogadanek

uświadainiających.  \  Studenci
`_--:-_-_       -_          _      ------  :

riwdłd:dzftzmżparnp;?:#:e=#
wyższych  uczelni.  Ogranicza

sł3ripoo=płs::E;ew:n#łłeokŁua[,nuy.
dzie  mają  skoncentrować  się
na edukaę]i praktycznej, ściśle

gkTe°md:Ę;jmis::;„Cr=jnrg.
nącej   z  dnia  na   dzień   sieci
konfidentów.   Miast   historii
pżwgstź?h:żl:#neerka:dŁ#|

oraz  dzieje  zmagań klasy  ro-
botniczej z impemlizmem.

Atmosfera    powieści    Or-
wella bardzo szybko zastąpiła

Ę:%tifłcl:g.ei;:::;:3*;Łl
„reform"     w     komunizmie.
Nadzieje związane a przeria-
ną systemu przenoszą się więc
z miejsca na miejsce na kształt
sztafety.   Dotychczas  jest  to
ciąde sztafeta złudzeń.

Wiesław
KACZMAREK

(frag.T8?.Ę?.z|?.T.R;

Jak prywatyzować?
Życie  Gospodarcze

z  13-19.05  zamieszcza

H*3f= iHE?#rHę=
wskim, współautori| a-
mi poselskiego proje-

::ŁdsięBiĘtawtypzaaźś:
twowych. Obaj pano-
wie   bronią   swojego
projektu przed zarzu-
tem  "Zeu;aczcoścó". H.I-
zdebski     mówi:     Jeślć
pTgwstuzacóa ma buć
ś7.dkóem           słtłżqcum
uprowadzenótł      łtor-
nia,lnęó, ef iektuwnęć, "óe

ksLężucoweć  eko"rik,
musi     buć     pTocese`m
spohczngm,   a   skoro
tak, to -Śeó nctiurcbbmum
eteme"m   nwsL   być
p+ywstuzacća  "wa-
tgzaęjó, aLbotijóem to, co
proponuóe    pekmo"_o_c-
TbSk  Tządu,  to  zwukĘa
eta.kuzcbcja "u5oSuza-
qjó.

A.Miłkowski:    M7}Óe
bo7.dzóęj 7Lćepokoó  su7t,-
dA.om  ccwd.  Koncepcśę
r2:qdowq    możma    2;cL
w'rzeć  u)   d,w6ch   zda-

7Lóoch..   prezes  Agemqjó
Tnoże wszgstko,  a  ćeśLh
n6e qi./ioże p'rezes, to mo-
że Roda Mó7Lóst7.óu)  7La
wn6osek prezesa Age'n-
ęjó. W okresóe b"dowcL-
n4a Ęadu dembkratgcz-
nego,  to  chuba  bekka
przesc.da.

Zauważmy,  że  jeśli
projekt    poselski    nie
jest dobrym rozwiąza-
niem   zmiany   ustroju
(nadal obowiązującego
w Polsce), to z całą pe-
wnością projekt rządo-
TyGODm

wy jest obarczony wie-

giimwoEieęćnpeoTskTe?gr=:

:Zo*;:::?óhicwh#i`oarę
da Actona" , człowieka,
który  stwierdził  prze-
szło 100 lat temu: Kc.ż-
do  triadzo  ps"je,  ak
t#adza absoltłt7t,a pstt-
j.e absol"t7®óe.

Jaka będzie  władza
rządu, jeśli  parlament
sceduje na rząd prawa
decydowania  o  całym
maj ątku         państwo-
wym?                            1
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WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNI]

Krosno
W dniu 4 mąja nie doszło do
spotkania   Henryka   Kuligi
(przedstawiciela SW w Kroś-
nie) z młodzieżą tamtejszego
Technikum  Naftowego.  Dy-
rektor  szkoły,  mimo  wcześ-
niejszej aprobaty, w ostatnię}
chwili odmówił zgody na od-
bycie spotkania w pomiesz-
czeriach szkoły.
20    mąia    przeprowadzono
zbiórkę pieniędzy na pomoc
dla Litwy (zebrano 30 tys. zł.)
i zebrano podpisy pod pety-
cję  do  rządu  RP  o  uzmnie
niepodległości Litw.

Wrocław
Odbyło  się  Walne Zebranźe
Wrocławskiego  Klubu  Poli-
tycznego   „Wolni  i  Solidar-
ni". Prezesem wybrano Jaro-
sława Krotlińskiego (22 1ata,
student    Wydziału    Prawa
Uwr, ul. Grabiszyńska 168/1,
tel.  61-31-75).       ,

E##ermtażgendiwydaw-
niczej SW ukazała się książ-
ka     JakubaL     Karpińskiego
„Portrety lat 1944-1988"
Wydawnictwopetit(SWTró-
miasto) wydało książkę Wła-
dimira  Bukowskiego  „1  po-
wraca wiatr..."

wOLNOŚĆ

SŁOWA

Praktyka

Doredakcjjwsa°a[nJ!Ę=#

;,\::i..;:;...::,:..`.:'.i.`.t,,,..;,..::..:.:::.:`.,::..:,::!``l!,:.,.j`:!.`.::,.\::.....:,::...,.`.`.;.

cźif2#m##p#;,.iaĘ.u#;ycź*:

Nie została nadana.

EOŁjłkfflĘłła:argig;:pŁĘ
kowano.

Nasi w RFN
Od stycznia br działają na
terenie RFN Kluby Poli-
tyczne  „Wolni  i  Solidai.-
ni„.

Działacze i sympatycy
SW zorgańizowali m.in. :

11.11.  89  'manifestację
przed    ambasadą    PRL
w   Kolonii   pod   hasłem
„Preęz z komuną" i żąda-
niami  zmiany  personelu
ambasady.

6.02.brwspółorganizo-

y:L5sP::kmi±ugiszBe°w=
kim,    które   odbyło   się
w siedzibie Genschera.

W kwietniu manifesto-
wali przed am.basadą so-
wiecką - „Przyznać się do
zbrodni katyńskiej" oraz
przeprowadzili.    zbiórkę
pieniędzy na tablicę Piot-
ra Majchrzaka - 19 letnie-
go   chłopca  zamordowa-
nego    przez    zomowców
w Poznaniu 11.05.1982 ro-
ku.

Obecnie   zbierane`` są
podpisy  pod  petyęją  do
rządu RP o uzrianie Litwy
i  udzielęnie  pomocy  Lit-
winom.

Przedstawicielem  SW
na terenie RFN jest And-
rzej  Wirga  -  Mainz  6500,
Berliner       Str.61        tel.
57-32-34.

Kluby „Wolni i Solida-
rni" działają w St hgbert.
Kontakt: Józef Piotrows-
ki, Am Rischbacher Rech
16  (dysponuje  materiała-
mi i zapra§za wszystkich

Ęjii:,r;aĘEB:hżte:ępwds:
ki Brauerstr. 34; 4250 Bot-
trop                            1

i:ęffĘsiuĘ&G:B;:o#ue#ii
.          .`              `--``-``

Ęggw;%c;b;y?żł##igo;:m:;
zygmuntJUR#rYciFi

#kiąaĘ##ó%)Sobieprawodo-

Poznańskie    Porozui
nriehie    Wyborcze

```_`.                                    ``-

iijq;!aa#DĘ;;gjpŁ#!

łĘĘir#ffl:ż3iicE:;W;hwwgeii;
sympatyzuJą

Poznań,  29.05.1990r.

Dziękujemy:

fimt§y,ĄwmŁ;:#F,2ĘSE#t.ó#

Stale punkty kolportażu:

1. Poznań'

Klub WOLNI I  SOLIDARNI,
ul.Góma Wilda  106
od    poniedziałku    do    piątku
w  godz.12-18.00                  -

2. Wrocław ul.  Świdnicka

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

KorespoDdeiicję do Redakcji

prosimy kiepwać zia adresy:

1. Klub Polityczny

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

Numer zamknięto 2.05.1990

Wydaje Ag.  Inf.  SW

Redaguje zespół
Oprac.  graf.  Res
Nakład 7000 egz.
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