„Pomoc maieria[na Zachodu najc-Lęściej nie byla dosiarczana bezpośrednlo w ręce nieszczęsnycl. potęi)ie-
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ńców , ale w ręce kaiów , którzy panowall w iych ,salach tor iur o wymiarach
i.urodów.

Inaczej

i)owiedziawszy,

w ręce rządów, kióre , pod nieludzkim
panowlaniem Mosk```y, u|r=ym+.wla!y
w jarzmie nic'``iolnit.iwiJ iuiri)d+t „mepódleg{e" i , .sprz!mierzi»ie" =i! =elu=-

ną ku..iyną, jak

Pu^ka,

Nif!ncy

Wschodme, C2echoslo"`acja, Węgr)`
iwieleinnych,aiakżerepublikisowi_eckie ,.zkłczone" z Moskwą i wszys[kie_
imu teryioria uzależnione ściśą, od
despotównaKremlu.Wlaśrik:tekato.-

wskie rządy najczęściej inkasowaiy

subsydm zachodnie"
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Opolskie środowi6ka niepoleg-

lościowe (LDPN, KPN, SW i Pilsudcżykowski Krąg N iepodleg!oŚciowe.i Myśli Politycznej) zaprote-

y

#_,

fź®-

•E-`,

stowa]y przeciwko nominacji Ma-

riana Szczurka na redaktora naczelnego mającej stać się gazetą

E,E[m

samorządową „Trybuny Opolsklej".
MaJiam Szczurek - byty purtyjny
dzie:nnikaJz. sekretwz redakcji orga::..:`:.::``:;.:.:....:::`.;``..::`;.`.-:.::`.``1.`,:.:':`:.````...`:`..`..`:`....;`:`..:.`.;.``..:`.``:'.`....`:`::``
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21,25i28czerwcaczło-

nkowie oraz sympatycy
SW i Klubu „Wolni i Solidami" w Poznaniu, pi-

nu wojennego.

NIEZNANI SPRAWCY -c,d.
MAREK CllwALEWSKl jest

3:;#ymzmźk::?i:T':;Sf,g:':::ż
założycielem „Solidarności 80..
w swoim mieście i wydawcą gaze-

tki „Co Wy na to?". W ostatnim
okre§ie „nieznani sprawcy" kilkakrotnie włamali się do jego mieszkani;` niszcząc m.in. sprzęt drukarski. 14 czerwca br otrzymał
telefon z pogTóż.kami. Grożono
mu pot]icicm i wyrzuceniem z praCy.

M. Chwalewski i kilka innych

osób znajduje sję pod stała obserwacją. Na czyje zlecenie dzialają

tgąze:g|ra3i;:n:yzwns::c:%rs§:S.:raćk#

kietowali przed siedzibą
Urzędu Wojewódzkiego.
Czerwony wojewoda musi
odejść - taki był cel akcji,

która w dalszym ciągu
jest kont ynuowana.
Wojewoda
Stęplowski

był
przewodniczącym
POP PZPR na Akademii
Ekonomicznej, sekretarzem KW PZPR, od 1984
roku wicewojewodą, a od
stycznia 1986 roku woje-

wodą poznańskim.
ba,

że

nowo

powstały

Urząd

%hpr#kąńś;#e3:zmpj,::z:ŁZs::
Wa.

Akcja
spotkała
się
z dużym zainteresowaniem poznaniaków. Wy- :

wołała także ostrą akcję
wojewody mającego się
za człowieka uczciwego,
dobrze
wypełniającego
obowiązki i zupełnie nie

coś się w Polsce w ostat-

nim czasie zmieniło.
Od 25 czerwca pikietu-

j ącym towarzyszy specjalnie dla wojewody przy-

potrafiącego dostrzec, że gotowana taczka.
EgiE-iii

DEKONHJNIZACJA

POLSKI?

D

zialające w Opolu orgarizaęje niezależne LDPN,

KPN, SW i Krąg Piłsud-

czykowski 21 czerwca wydały
oświadczenie, w którym doma-

Jakie powlmo być wojsko polskie? Na czym rna polegąć przyszła .Ąo}ctryr}ą obr.oma ną?zego
krajti?Ńiejedmokró_trienałaiieqchnaszeg.oTygo.dnika.podfjmoy.ftąepył_y..p,róbyod.pow9dzinatę.
i ińne pyitamia. (Poniższy tekst zosta} przesła}'iy do Agencji lnf. SW ora23_i,unych agencji
prasowych.)

WOJSKO

gają slę m.in.: prawnego anulowania

przynaLezności Polski

do Uldadu Wbrszawskiego
i RWPG, wyprowadzenia wojsk
sowieckich, unieważnienia prawodawstwa komunistycznego,

SPRAWA NIEPODLEGŁOŚ CI

potwierdzenia faktu ciągłości
prawnej 11 Rzeczpospolitęj po-

ojsko ma służyć narodowi. Jego przydat-

przez przejęcie władzy w kraju
przez emigracyjnego Prezydenta
RP bądźjego następoę i uznania
kon§tytuęji kwietniowej za tymczasową konstytuęję RP, uzmania PZPR za sowiecką agenturę

W

ł:mm*rża:,ęĘpom*::?jużąg:

cji dyktatorskięj władzy stanowi niebezpieczeństwo dla
sąsiadów, dla własnego kra-

wciągupółrokuwolnychwyborów parlamentamych i prezydenckich. Swoje postulaty sygnatariusze
oświadczenia
chcą
przedstawić społeczeństwu do
akceptaę)i w powszechnym głosowaniu. Proponują aby zainicł

j:gy.du.thoy|:=a:.ięY#Z3#a:

ność, stawiane mu za-

dania i struktura nie mogą
być rozpatrywane w ode+

rwaniuodkondycjiirodzaju
państwa. Armia w dyspozy-

ju, a w przypadhi mocarstwa - dla świata. Przykłady:
hitlerowska 111 Rzesza, ko-

munistyczny reż)m Pol Pota
w Kambodży, ostatnia wojna iracko-irańska. żołnierzy

instytucji samorządowych. I

Minuta rozmówy teleforicznej
między Warszawą a Moskwą
wynosi 1650 zŻ., a między War-

szawą a Berlinem Zachodnim
6 050 zł.

Bilet lotniczy z Warszawy do
Moskwy wynosi 400 tys. zł., do

Frankfurtu nMenem (RFN),
przy. odległosći 2 razy mniejszej

- 4 mh zł.

Ćiągle, mi]no „europejskiego"
rządu rrumy bliżej do Moskwy
niz di] EriTopy` (Zachodniej ) .

t}N ''wojr[y jaruzelskiej" vry-

danej społeczeństwu. Proces

#r?ik*żn;]%awrołs#Ere%g

Ł%Ei:s#oniaJcgąbm.or#a=

NazQiędu-aoh}r.

należy

Fot. AFSW

przewidzieć

różne

wananty wycofywanja amjż
sowieckiej
z terytorium
NRD oraz przygotować się
na wypadek
w}Jcjekani.a
zbrojnych konfliktów z terenu Ukrainy, Białorusi czy
Litwy na nasze terytorium
itp.

Polska już `obecnie po-

ludzie ódpowiedzialni` za
dziesięciolecia zniewolenia?
Potrzebny jest szeroki ruch
w okręgach, sztabach i szko-

winna podjąć starania o włączenie do NATO lub/oraz

polskie tymo w niepodlegl]m
kraju. I,ecz zarazem od postawy amii zależy szybkość

łach oficerskich aktywnie

i cem dojścia do rzeczywistej
niepodległości. Tajne umowy

kluczyłby z czymej służby
miemoty, służalców i agen-

między komunistami i konstruktywną opozycją ,przypieczętowane
„okrągł)m
stołem" zdają się zabezpie-

tów. Czemu solidamościowe władze raczej wyciszają

wo-Wschodniej pozbywającymi się komiinizmu i hegemonii rosyjskiej. W dalszej perspektywie może dojdzie do międzynarodowych
európejskich sił zbrojnych
strzegących
duchowego
i materialnego dorobku cy-

#%łse&r;ó#Ęłbi°::i#ri:#
Polskie wójsko może t)yć

BLIŻEJ CZY DALEJ
D0 EUROPY?

Kpiną ze zdrowego rozsądku i politycznym oszustwem
są pubricznie wygłaszane sądyjakobytejednostkimiały
qas bronić przed zjednoczonymi Niemcami.
WoJsko potrzebuje wyzwolenia z moskiewskiej dominacji, oczyszczenia z hań-

gdy siłą militamą dysponują

o poparcie swj)jego stanowiska
u powstałych na OpoLszczyźnie-

opuścić jednostki sowieckie.

czać kontrolę Mosk`hry nad

naszą

amią.

Personalnie

gwarantami podległości są
generałowie Jaruzelski, Siwicki, Kiszcz`ak oraz trzon
wyższych oficerów kszpłcoL
nych w Sowrietach. Rząd Tadeusza Mazowieckiego nie
przejawia, woli zmian. Od-

:.oźLtyzi:izpwkj:#mpaę
nowanie dwu cywilnych wiceministrów ®anów Komorowskiego i Onyszkiewicza)
to gesty propagandoF/e, bez
praktycznego
znaczenia.
Opublikowana nowa "lczokfryna obronna", 'przy3ęia

przez Komitet ObTony Kraju, w dalszym ciągu sytuuje
polskie _wojsko podrzędiiie
do Układu Warszawskiego.
Układ` ten należy wypowiedzieć. Polskę muszą wreszcie

xi;pź:raRyu:Eez#gep#:

zamiast pobudzać oddolne
inicjatywy idące w tym kierunku? Wspólne wizyty Mazowieckięgo i Jaruzelskiego

F:.Pc°Łg:g::kh;E:L:WdmedriTńs::
cji z Wałęsą to stanowczo za
mało.
Patriotyćzne
siły

w rządzie i amii powinny
pilnie wypracować polską
doktrynę wojenną uwzględniającą wszelkie realne zagrożenia, w szczególności ze

strony Związku Sowieckiego. Może tam dojść do na-

wrotu ekspansywnego ko-

5:ETŁbd:a;:Fda.d;r.*;

rozpętania
wojnyrakiet
światowej
`do
odpalenia
jądro-,

:żuszEokroop?yzśr:arisć:

wilizacji.

Nadzieje na włączerie się
wojskawdziełoniepodległościwiążemyzmłodsząiśred-

nią kadrą oficerską. Tylko
Wy, zawodowi żołnierze,
możecie odrodzić honor munduru. Możecie zaszczepić
swym młodszym kolegom
hart i poświęcenie. Możecie

powszechnej służbie spodlonej komunistycznym zakłamaniem przwrócić rangę dobrowolnego, zaszczytnego
obowiązku wobec Ojczyzny.
21.06.1990

Komel MORAW"CKI

Wych. W każdym wypadku

J=nz:owkorJ:Sśignpeoz*E#€
przykład należy otwarcie zapowiedzieć obronę wobec
agresji, szkolić kadry walki
podziemnej i powstańczej,

P.S. ZainteTesowanym Czytelnikom
polecamart.WojciechaMyśleckiego

pt. „Uwad o doktrynie i suwerenności

Polskź"
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świadczeniem z 9 maja

w sprawie intelektualistów Lech Wałęsa za-

ród polski nigdy nie zaakceptuje lewicy. Dlatego jeśn

mknął kolejny etap najnow-

w trakcie kampanii wyborczej Wałęsa powie wraźnie,
że Michnik, kh `ń Geremek, Wielowięyski, Ceiiński

szejhistoriiPolski-etapswej
współpracy z lewicą. Nie by-

i:ip:Łyaądpor#oa::;'bżeadda°.

i wielu innych J "przł;wódców
Solidatności" to \eriGa., że
wyżej wymienione osoby nie
są żadnymi "prz}7wódcamź

nia opinii publicznej w kraju
wykazały, że nie tylko nie
prowad2L on w wy,ścigu do

Belwederu, ale że jest dopie-

So/i.d}rnoścz.", bo nikt. ich

ro czwarty po Mazowi»

nigdy nie wybierał a nawet,
żeichpierwotnymcelem,było zneutralizowanie wielgiegoruchunarodovego',riów-

kim, Geremku i Jaruzelsklm.
Rozdźwięki między soju-

sznikami, Iłechem Wałęsą
i lewicą, którzy zgodnym
wysiłkiem wyprowadżili naród polski na manowce porozumienia „okrgJego S/oJw", dały się zauważyć dużo
wcześniej. Sojusznicy nie

przewidzieli

jednego:

że

czas nie mają ori żadnych

CZY KONIEC
LEGENDY'WAŁĘSY?

w krótkim czasie komunizm
obnażyswojąsłabośćiwszy-

stko dookoła zacznie się sy-

prowadzi jego polityka, on
sam zawsze zostaje bez ska-

zy a winą obarcza tych, któ-

:;:.ng,#ł=it:=einTy?Ł

rzy jeszcze do niedawna byli
krajach bloku sowieckiego, jego najbliższymi współpraktóre spowodowały tam cownikami. Z pewnością był
gwałtowny wzrost aspiracji świadom, że lewica posługiwolnościowych. Ich rachu- wałasięjegoosobą,abyzdoby,abyponadgłowąnarodu być władzę. Tolerował to,
i PZPR porozumieć się jak długo służyło to jego
z Moskwą i w ten sposób interesom. Gdy lewica uznazapewnić sobie władzę, cał- ła, że jego rola jest skońkowicie spaliły na panewce. czona i można odstawić go
Koncepcje te przewijały się na boczny tor, co najwyżej
wielokrotnie w pismach Ku- dając mu od czasu do czasu
ronia i Michnika. Również jakiś doktorat honoris causam Wałęsa mówil niedaw- sa, Wałęsa niespodziewanie
no,żeniechodzioodebranie wymknął się spod jej kontwładzy komunistom, lecz roll.
aby byli oni inni, a w)wywiaZastanówmy się teraz nad
dach dla prasy zachodniej
ubolewał nad zbytnią szybkością przenrian w Polsc,e. • Lecłi Wałęsa niedługo

:s::Ł#jŁn:2:nyencJffl

Przypomrieć też wada, że

niewierzerie się głoszonym
ideałom. Lecha Wałęsy nic
się nie ima. Niezależnie.do

jak

fatalnych

rezultatów

2.07.fl.07 1990 ROK IX

szybko do wniosku, że w jego oświadczeniach iiie ma
żadnej myśti, że to zwyczaj-

ny bełkot. Będzie też musiał

Można z pewnym prawdopodobie`ństwem przewidzieć, że naród jeszcze mz
zaufa lłech®wi Wałęsie i jeszczerazdamusiępoprowadzić mean.drami jego polity-

przy każdej okazji udowadniać, że nie jest antysenritą.
Zdziwi się, że ludzie, którzy
do niedawna wynosili go
pod niebiosa, zaczną naj:

ki. Przez lata z głośników,

:[eTóźri=ęd%z i3:SózdĘ

jak o cudzie, który "raz ma

ośmieszać i ocżemiać go na

łamach takich pism jak np.

z ambon i pism w kraju i na
całym śwlecie nieustannie
mó'wiło się o l.echu niemalże
jako o świętości narodowej,

tystącłecta pojawta stę_w pT

:taci objdwienia". Lfie
w

to

wreszcie

uwierzyli.

W ostatnicfi miesiąsąch na-

g;°i°:Ęg:*'|:Wg?ff?P±?gen;i
ności w prasie światowej po-

JŻ*3łsięŁ*e*E:łw=łE::
nów dolarów oddanych do
jego dyspozycji, a w amerykańskim Kongresie jęgo dotychczasowi
wielbiciele
z szeregów amerykańskich

hberałów zacmą dyskusje
nad celowością inwestowa-

:łwo#:j;:źśey=te°t:Udj;mti:

przekona się ,jakiego zręcz- suwając od władzy tak amna, zakończenie obrad "o- negoibezwzględńegogracza
krągłego stołu" w rc>ZrcLgTIP
zmienił z sojusznika na wroŁ#óy;Ęa.kp%:E#Jc;upr:Ł:
z Kiszczakiem powiedział:
Geremek.
ga-. Przede wszystkim skońbędziemy tera? wspólnie z!yLech Wałęsa zrozumiał,
czą się doktoraty honoris
;ać chwasty ;os"zce na drcr.
causa. Ponadto przerzedzą żR od c;zasn "okrągłego stodze do porozumienia. Skqó
/%" sytuacja zmleniła się.
się tłumy zagranicznych kowięc u niego taka zmiana?
Władza już nie pochodzi
respondentów na jego konkh Wałęsa jest jednym
z nadania Moskwy i nie moferencjach
prasowych.
z największych fenomenów
żna jej też kupić pieniędzmi,
W wielkich pismach światodnia dzisiejszego. Jedną z jeDepartmentu Stanu czy
wych speqaliści od spraw
gocharakterystycznychcech Europy Wschodniej prze§taAFL-CIO. Jeszcze do niedaJ;ens;ś?ewĘyĘ#wwar:?si#e:;: ną zastanawiać się, co miał wna pochodziła ona od Kiszczaka i Jaruzelskiego i wóna myśli mówiąc np. '7.ćisfćpm
z4, a nawć7f przeci.w". Dojdą wczas Wałęsa uznał ich za

E3Ejjakrif::ązp3żcmĘy.c?;r=

szanś.'

godnych partnerów do rozmów. Teraz już nie będzie
tak prosto. Teraz trzeba będzie pertraktować z samym

brati trochę wątpliwości, ale

khu sam przyznał, że się
pomylił, że został oszukany.
Naróduwierzy,żeLechuzostał niemalże siłą doprowadzoriy do "okrągłego stołu':.
Naród uwierzy, że to już się
niepowtórzy,żeterazl,echu
już się nić da.

Pomimo

trudnych

do

przewidzenia reakcji Wałęsy
należy wkluczyć aby odwołał on „wojnę" z lewicą. Nic
byprzeztoniezyskałOewica
nigdyniewbaczaswymodstępcom), a pogrążyłby się
jeszcze bardziej w opinii Po1aków. Należy raczej oczekiwać, że zacznie kokietować

Ehóazwnk:ómĘ\cjżeźz=%ź
w jednej sali podczas obrad
11 Zjazdu Solidamości: Jur-

czyka, Chriazdów a może
nawet Annę Walentynowicz?

Najmższe miesiące pokażą czy legenda Wałęsy trwa
czy się skończyła.
Amdrz€j CISEK
(Cmel, Nowy Jork 25.05.1990r.)
3.`

GDYBY PODRÓŻNY WIEDZIAŁ...
W iirieniu redakcji Pa- w Łowrczu przez spółdzielwd Rudnickl przeprowa- rię pracy kolej płaci 150 tys.
dzil rozmowę z kolęiarza- złotych. Takich wahadeł
mi węzła Łódź Kaliska
- Wladyslawem Kowalczykiem,
Krzysztof;em
Gtzywaczem i Ryszardeni
Janiklem.
Pawd RudDicki. Byliście

vSpóbTganizatorami strajku
nakoleiwsierpniu1989roku.
Czy nie sądzicie, że ostatni

zmb;jt°#ych##e?y[Wywohny
Krzysztof Grzywacz. Nie.`
Była to kontynuacja naszego
strajku. 20.10.1989 zostało

podpisane
porozumienie
z rządem przez trzy centrale
związkove i z przyjętych zo-

boriązań rząd do tej pory
się nie wywiązał.
Czy od wasźego strajku nic
się nie zmienilo Da kolei?
K.G. W okresie strajku
§łupskiego Ewaryst Waligórski został podśekretarzem
stanu i tylko tyle się zmieniło. W wielu naszych postulatach wskazywaliśmy, żći pźe-

niądze "leżą na torach" L nie
trzeba podwyższać cen bile-

:gg:ep:#t%apżoszEr:c:żeTy

z naszych obiegów schodzi
dziennie 10. Ja lut> konduktor siedzimy dwie - trzy go-

dzmy i czekamy na pociąg
powrotny, ten sari którym
przyjechaliśmy. Nam wystarczy dać 30 tys. 2a sprzątnićcie wahadła i bardzo chętnie to zrobimy. Taki system
jest przyjęty na Zachodzie.

Dlaczego dyTekcji t)ardziej
oplaca się zatmdniać, do tego
tyiiu prac, pracowników z zeqmątrz niż kolejarzy?
R.J. To się wiąże ze starym systemem, gdzie dyrektor mając określoną sumę
pieniędzy musiał ją wydać.

Gdyby tego nie uczynił,
w następnym roku otrzymałby odpowiednio mniej.
K.G. To się wiąże także
z układami. Nie trzeba być
wielkim menadżerem, wystarczy wejść do naczelnika

staq.i i zaproponować mu
współpracę; pieniądze idą
do faceta zamiast pozostać
na kolei. To są właśnie te

układy
nomenklaturowe.
Niedawno naczelnik stacji
Łódź Olecląś)w, pan Wiśnie-

Tym bardziej, że polskie wski oświadczył, że jemu
koleje są dość drogie i żad- wystarczy jedna lokomotynych warunków komfortu wa, a i tak będzie naczeloraz norm międzynarodo- nikiem.
wych nie spełniają.
Krzysztof JaDik. Ale one
Jak przedstawia się oplaprzecież wymogów polskich cahość i)rzewozów towarorównież
nie
spełniają, wych? Czy coś wiadomo
przejdź się pociągami pod- o opłacalności tranzytów
miejskimi - to jest tragedia. między NRD a ZSRR?
Tabor jest strasznie zużyty
R.J. Nie ma chyba żadi rie ma kto tego naprawić,
nych opłat za te tranzytyĘ
bo nie ma za co.
K.G. To znaczy nie ma
żadnych
dokumentów, któGdzie w takim razie można
it by na to wskazywały.
znaleźć rezerwy?
W.K. Weźmy na przykład
Wladystaw
Kowalczyk.

Pierwsza i najważniejsza
sprawa to kolosalny przerost administraęji.
_ K.G.Pozatymuważamza
wielką głupotę, że remontów
stacji i dworców dokonują
przedsiębiorstwazzewnątrz.
Szereg napraw mogą przeprowadzić rotacyjne brygady
gospodarcze.
R.J. W tej chwili za sprzątrięcie dwóch jednostek

K.G. Tutaj trzeba by zajrzeć do dokumentów Układu Warszawskiego.
R.J. Trzeba by też zajrzeć
do
dokumentów
RWPG,
bo
` Polska
ponosi chyba
najwy`ższe kosztyjeśli chodzi o ko-

lejnictwo,

ponieważ

80%

parku wagonowego RWPG
to są wagony polskie. A jeśli

chodzi o wojsko polskie, to
jest tajemnicą poliszynela, że
większość kwot, które wojs-

ko jest winne kolei, żołnierze

odpracowują na torach.
K.G. Zresztą jeśli nawet,

to są to kwoty znikome,
a np. zniszczenia po transportach, które idą na poligony są ogromne. Tabor nadaje się wówczas do remontu
kapitalnego.
W.K. Jeszcze jeden poważny problem to sprawa chłodni. Stoją one na bocznych
torach w krzakach i rdzewieją. Są to tysiąc€ wagonów,
w większości należące do

PKP.

K.G. lh/ marcu średria
wynosiła 530 tys. zł. `

W.K. Ale tylko, kiedy nie
chorujesz. Jeżen zachorujesz, to dostaniesz 354 tys.,
bo reszta to dodatki.
R.J. Wrócę do oszczędności w kolejnictwie. Kiedyś

pcwien ekononiista zrobił
bilans jednego szlaku z Łodzi do Wrocławia i jednego
pociągu towarowego. Na
każdym nie strzeżonym
przejeździe pociąg ważący
ok. 2,5 tys. ton musi ograniczyć prędkość do 20 km/godz

bynastępnierozpędzićsiędo
prędkości 80 km/godz. Oka-

zało się, że za zużytą w ten
sposób energię maszymsta
po roku mógłby kupić sobie
Polgneza, kierowrik pociągu dużego Fiata , a konduktor „malucha". Brakuje
u nas stosowanych powszechnie na Zachodzie podstaq.i zwrotnych, które pozwalają odzyskać energię.
K.G. Najlepiej byłoby rozwiązać wszystkie przejazdy.
Na strzeżonym przejeździe
nigdy nie wiem, czy drużnik

mi pół ściany wyleci. Zacho-

się wyspać.

dni wagon otwierasz lekko
ręką, a tu są ciężkie, zardzewiałe drzwi z żelaza i drew-

R.J. Przejazdy można zlikwidować. lv RFN zastosowano system e|ektromagnesów zapalających czerwone

na.

R.J. Kolej ma wielki defi-

ciągiprzewożącegłówniero-

mywanie wagonów i nie ma

dziny _wojskowych. To są

mo.żLiwości ich ściągnięcia.

pociągi, które jadą przez Po-

Jeżeli z Zakładów Marchlc+
wskiego, które są winne ponad 20 miliardów złotych
węzłowi łódzkiemu ściągnie
się tę sumę, to zakład będzie
dobity.
W.K. Mam pie potwierdzoną wiadomość, że minis-

A transporty wojskowe?

Jakie są płace kolejarzy,
nie licząc adnrinistracji»

z nich to chłopo-robotnicy
przychodzący do pracy aby

tzw: radzieckie "zźe/onć] " po-

ga°[tsokanjgriiijaać.apieniędzy

niądze reżą na torach.

R.J. Daleko nie szukać
- w Męckiej Woli
w tej
chwili stoi około 150 wagonów i dosłownie korozja je
zjadła, a ponieważ w środku
wykończone są blachą nie+
rdzewną, to rolnicy porozbierali jel na pokrycie dachów.
K.G. Ciekawie się otwiera
wagony towarowe z przesyłkami. Bierze się kawał drutu
przyczepia się go do drzwi
a „Star" ciągnie i otwiera.
Czasem wylecą z zawiasów,
czasami się otworzą, a czasa-

cyt, a tymczasem bil]ony złotych są winne kolei różne
zakłady, m.in. za przetrzy-

lskę, po polskich torach,
prowadzi ` ie polski maszynista i polska lokomotywa.
K.G. Do tego dochodzi

kładom energetycznym i kopalniom dług w wysokości
500 miliardów złotych. Oby
to się nie okazało prawdą.
R.J. Jak sam widzisz, pie-

ter Wielądek anulował za-

nie śpi, ponieważ większość

światło, gdy pociąg jest 1,5

lm od przejazdu. To daje
kolosalne oszczędności, ale

przy naszej młodzieży kto
wie... Ostatnio było bardzo
dużo wypadków spowodowanych kradzieżą soczewek
z semaforów... nadawały się
do dyskotek.
W.K. Kilka lat temu pewien maszynista z Olechowa
opracował stymulator jazdy
dający oszczędności rzędu
10%. Po siedmiu driach to
urządzenie się zwracało, ale

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA NR 243

do dziś rie działa, ponieważ
przełożeni zażądali, żeby pozwolił im podpisać się pod
wnioskiem raęjonalizatorskim.
R.J. Gdyby podróżni wiedzieli, w co wsiadają, po jakich torach jeżdżą i jak się
czuwa nad ich bezpieczeństwem, to w życiu by nie wsiedli do pociągu.

CZY PLURALIZM
•TO

KATASTROFA?

Czy jest możliwa prywatyzacja kolei?
K.G. Nic z tego nie będzie,
ponieważ nikt tego bałaganu
nie kupi.
:1
Ę,J. Ktokolwiek by tu
przyjechał z milionami dolarów, nawet pani Johnson, po
obejrzeniu np. lokomotywowri Łódź-Olechów natychmiast uciekrie.
K.G. Tu wszystko trzeba
zburzyć i postawić na nowo.
Mamy przestarzały system
telekomunikadi kolejowej;
monterów łączności nazywarn:y ."konserwaioranri zabytków".
``
R.J.Dopiero 4latatemu
•-- wycofano z obiegu pociągi

:ggcj:EŁc):.kJggre.:rŁ#*:
ta.

#itł#giffi;ii?j-fiB:
--_:--_:_----_

\

podmiejskie ER-56, które
Pólskadostaławramachodszkodowań wojennych.
W.K. Ponadto okazało
się, że ten typ lokomotyw był
produkowany
tylko
na
okres wojny.
R.J.Polscykonstruktorzy

Ę€,:Fg~*`=.,gź`2:Ła3:#hpłsa€:z5m#±o;
ś;5: # nowoczesny),
5:g::zp_,:\ sH:45,ripn=^*.:
ale wyprodukowano ich tylko 60 sztuk,
bo trzeba było kupić przestarzałe, palące,mnóstwo ropy radzieckie lokomotywy,
które nazywamy „Gagarinami".
Jesteście
czlonkami
NSZZ „Solidamość", jak
oceniacie postawę Związlm

wobec ostatniego strąku?'
K.G. W sierpniu 1989 r. na
naszstrajkprzybyłA.Słowik
i pomagał jak mógł. Poparł
nas, bo wiedział, że mamy
rację. Również teraz dogadaliśmy się z Zarządem Regionu. Natomiast zbulwersowałamniepostawadziałaczy słupskich. Dla mnie to
był chwyt poriżej pasa, ponieważ oddalili się od ludzi,
którzy walczyli o słuszne

#Ęi;;eĘg;?ii#żmfiśżE

Sprawy.

D'ńękuję za rozmowę.
}

i5djęciacli i)dskie nowoczeme po-

ciąó 1 stt.óe koleóowe. Fot. AFSW
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Mimo bardzo`dobrego przy-

:iiozgd;;w;#ggĘj

rów rocznie. Nic dziwnego, że
M.Gandhipowiedziałkiedyś,że
gdybędziewzaświatachistanie

E1:gĘ::ff:If:o::ł#mpąHaż:j
zn,:=aTo#encŃąewpsods:#ce:
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skonc€ntrowana przy J.Kaczy-

Wbdriniierz DOMAGALSKI
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24 CZERWCA

WARS AWA

ZŁOTE MYŚLI
DROGI KORNELU!

(dzięki którym m.in. zyskali co

(...) Moim zdaniem koszty
wlączenia się w struktury nazie-

udajeimsiętowduzymstopnri.
W polskiej TV mówi się czasami
o opozycji nieparlamentamej
(zauważ brzydką konotaęję
- wyrażenie nieparlamentame),

mne, co oczywiście wiąże się

z walką o władzę, byłyby zbyt
wysokie względem efektów uzyskanych. Oczywiście istnieje ta-

ka koncepQja, że je.żeli rirma

j9a=aiTeb#gnł*;o°#Tiz::;
weźmie udziahi w "wo/H}7cA wy-

óoracA ", to jest skazana albo na
niebyt albo na wieczną kontestację. Otóż moim zdaniem nie
ma żadnych przesłanek po temu, by zgodzić się m taką koncepcję.
Każda
organizacja,
a szczególrie Twoja, nieskalana
kolaboracją i kunktatorstwem,
powinna sama suwerenrie postanowić, kiedy uważa za stosowne włączyć się do powierzchriowej działalności, niezaLeżnie

od panującej mody.(...)

Moim zdaniem wolne wybory
są możliwe tylko w wolnym kraju. Nasz kraj będzie wolny, kie-

dy nie tylko znikną stąd pułki
sowie€kie, ale przede wszystkim
sowieccy doradcy wojskowi
obecni na każdym szczeblu do-

wodzeria dywiąą, oraz masa
rezydentów KGB, GRU i in. Na
pewno zauważyłeś, że przy hu-

cznym obchodzmu wycofania
„kierownicy" z Konstytucji nikt
nie wspomniał o zapisie o naszych obowiązkowych przyjaciolach spoza gór i rzek.(...)

Prestiż fimy, który jest doskonały w pe\mych, choć nie
najszerszych kołach na Zacho-`
dzie, me jest moim zdaniem tak
wysoki w kraju. „S" robi wszys-

tko żeby sprowadzić rimę do
roLi terrorystów i karieniarzy
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prawda część władzy). Niestety

ale wymieria się tu neochadććję,
endeę]ę a macznie rzadziej

KPN. Zmęczona i prowmcjona1na Polska o firmie wie niewiele
więcej niż przekazuje się to przez

Drawic2a, Michnika czy Bratkowskiego. Jakakolwiek próba
wejścia w wybory w ciągu najbliższego roku byłaby klęską
(może nie we Wrocławiu), (...).

Sądzę, że sprawna struktura
podziemna je§t jeszcze potrzebna Polsce, bo w razie zmiany,
która wcale nie jest wykluczona,
ric innego rioże nie pozostać do
obrony podstawowych wartości
ludzkich.(...)
Z pewrLością trzeba pomyśleć

o now`ej fomie reklamy fimy
w Polsce, żebyjej ideały i zamie+
rzenia trafiły szerzej, bo przecież
są proste i uczciwe.(...) Nie sądzę, że.oy teraz należało podjąć
wezwanie do gier powierzchniowych. Nieważne, czy tego Ócze-

kuje Zachód, który jednak nie
je§t w stanie zrozumieć naszych

wszelkich uwaninkowań do końća. Niektórzy jednak nawet
tam rozumieją. Droga deklaracjiprogramowejjestprostainic
nie stracila ze swej aktualnoścL
Wiem, że to co tu piszę nlejes[
dla Ciebie nowością. Jest to tylL

::ęm:jęagrT:ba:npao%Pźgiaź_Et9_i

qź.ti#mw#tęEj*żtjst#EF:##Ł#odTriTącyyycbNśźź
„S" Regionu MaBowsze

iD3L';,r:#aębestŁZ8aćĘ::ri","Łiż#|eE;stęqdanudastę
4. „Walęsa do Belwedertt, to jame i proste, ale czy to i.est jakiś`

program dla Polskir - Bronistaw Gemek, przewodniczący OKP

DO REDAKCJI SW

Przepraszamy

(...) Byłem też członkiem komisji wyborczej w wyborach sa~
morządowych {chodzi o legnicę
- prz}ip.redJ z KPN. Zdecydo-

;ż%ągo#:Eeawzs#=

wałem się na to, aby poprzeć tą
wątłą i w wielkich bólach rodzącąsięgrupę,jakteżżebyosobiście obserwować całe zdarzenie.
W tym obwodzie, gdzie byŁem

Dziękujemy

ES:Ł=hGżóŁhu2źoĘiśK3°TĘĘ:
z Chi®go 20 USD.

głosowało 31% uprawnionych.
0lbrzymia większość to emeryci
i ludzie starsi, często inwalidzi
o laskach, wypędzniali, w wys2melcowanych, nędmych łachach. Ten kuśtykający korowód zrobił na mnie wstrząsające

g;T3;Ę#ćE w godz i2.oo.i 8.oo

wrażenie. Takie coś można zo-

żi#ff#ĘŁo,j,Ł+i;"

baczyćtylkonawyborach,naco
dzień jakoś to się nie rzuca
w oczy. Wyraźna większość głosów na K.O. (341_ na 460 głosu-

Poznań
łóKÓKJub»Wis"GómawHda

Wrodaw
1 Stoisko KPN w Domu Towa-

g##ck.;Chtlllm" a>DT) u|.

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

jących). Wynik wzmożonej propagandy w kościołach w tym
dnlu.(...)

Sowieci znowu zasiedlają l,egnicę i oiganizują sbbie sztab
jakby nigdy nic. W ubiegł)m

8g;ds?Uwo?szbyż kśo#:y:

(frag. prywatnego nstu do prze"/. SW,

W mieście widzi się dużo pojazdów, mundurów i cywilów.(...)

imię i nazwisko autora do w]ad. adrcsata)

(Nazmsko i imię do wiadomośa redakq.i)

Redalaę;a zastrzep sobb pm"o
do stmcanh i znlanir tytmh

w ud*pd mterlslsch
Nmer zamknięto 27.06.1990
Wydaje Ag. IDf. SW
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