
"Polska  ma  być  fenome-

nem światowym. Nie sztu-
ka wygrać wybory; sztuka
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monopolu w imię demo-
cji,  trzeba  ustalić  mo-
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W  oblic

EWSKI
ć   nr   26   (93),

jest    wyjątkowa
matyczna.    Impe-

Sowieckie      stoi
rozpadu  lub  na-

ądów  silnej  ręki  ty-
unistycznego. Postę-

puje załamanie polskiej gos-
podarki i nadziei społecznej.

rzed  ubożejącym  i  oszuki-
nym narodem pojawia się
mo   rozpaczy.   Tracimy
cenny czas. Ani mesiąca

ożna już tracić  na  po-
ne rozgrywki, na kłó
amach jednej  orien-
1itycznej   -   dawnej

która zawarła po-
komunistami.

udTŁmż#yrozwiąg#rn°i::

::ęfj:i;śclp*i3:1eł:d#
wym obozem, obecnego kry-
zysu. Muszą być jednak spe-
łni one następujące warunki:

a' Ugodowa  opozycja  ze-
rwie kontrakt zawarty z ko-
munistami,  ujawni  wszelkie
okoliczności i przesłanki za-
warcia tego  kontraktu  oraz
treść uzgodmeń.

b/Gabinet Tadeusza Ma-
zowieckiego  złoży  rezygna-
cjęiwmiejscerząduzkomu-
nistami powoła się rząd tym-
czasowy wyłoniony w wyni-
kuporozumieniawszystkich

ij,ł#°#;y::n"ysthówz;*hącpz::
pleczników.

c/Rząd ten odwoła się do
narodu  i  wymusi  samoroz-
wiązanie    Sejmu   i    Senatu
orazustąpieniegen.Jaruzels-
kiego.
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d/   Z    „solidarnościowej"
części  Sejmu i  Senatu w peł-
nym   składzie   ukonstytuuje
się  tymczasowe  zgromadze-
nie narodowe, które przygo-
tuje   i  jeszcze   w   tym   roku
przeprowadzi w pełni wolne,
proporcjonalne  wybory  do
parlamentu i wybory prezy-
denta w głosowaniu powsze-
chnym.

9'Na  okres  do  wyborów
zgromadzenie to powoła ty-
mczasową   głowę   państwa.
Za  oczywiste  uważamy  wy-
sunięcie   na   to   stanowisko
Ryszarda   Kaczorowskiego,
urzędującego       Prezydenta
RP na uchodźstwie.

RZ3;d;#pCozrgą°dwkyo:#esno:bie

w pełni wojsko  i policję.
b/Zaniechać planu Balce-

rowicza.   Obriżyć   podatki,
uruchomić  rezerwy  dewizo-
we  i   znieść   blokadę  wyna-
grodzeń.  Płace  w  przedsi

żio;S;rkaacŁns:eoguŁę:y#=+
i sprzedażą. Są to najpilniej-
sże  działania  dla  ożywienia
gospodarki  w  jej  obecnym
kształcie.     Nie     unikniemy
wzro§tu inflacji, ale dopiero
rzeczywista       niepodległość
i głębokie zmiany §truktura-
lne, przeprowadzcme w wa-

runkach   ożywienia   gospo-
darczego   umożliwią   likwi-
dację  patologii  ekonomicz-
nych.

c/ Poprzez  zakupy  inter-
wencyjne  i  wzrost  spożycia
rozwiązać   problem   sztucz-
nych / nadwyżek  żywnościo-
wych.  Ustanowić  opłacalne
dla chłopów ceny skupu ży-
wca i płodć)w  rolnych.

d/       Wycofać        Polskę
z RWPG i Układu Warsza-
wskiego.

e' Poinformować  wierzy-
cieli,  że  nie  czuje  się  odpo-
wiedzialny za wszystkie dłu-
gi   zaciągiiięte   przez   rządy
komunistyczne przed wrześ-
niem  1989 roku.

F'  Gruntownie   wymienić
kadry  w  administracji  cent-
ralnej i wojewódzkiej, w wo-
jsku, pohcji i wymiarze spra-
wiedliwości.

konfidentów
i współpracowników Służby
Bezpieczeństwa.

h'  Do   czasu   wyłonienia
nowego  parlamentu  i  pod-
Jf;;źł;:!:ś!Jl:ek:rziećyn:Si:p;3j

za zmjnowanie Polski nale-

i%jffldżfazł:inSci°;8?i#cę:e::

a zagrabiony przez nich ma-
jątek poddać konfiskacie.

i/Formalnie  uznać  państ-
wowość  Litwy,  Łotwy  i  Es-
toni]  i  nawiązać  z  tymi  i  in-
nymi     wyzwalającymi     się
z  lmperium  krajami  stosu-
nki dyplomatyczne.

ypodpisać z NSZZ „Sqli-
darność",   NSZZ   „Solidar-
ność - 80" i NSZZ „Solidar-
ność Rolników lndywidual-
nych" umowę o pokoju spo-
łecznym  do  wolnych  wybo-
rów.
Altematywą  naszej   propo-
zycji są rządy postkomunis-
tycznej dyktatury  lub rewo-
lncyjne     zniesienie     całego
układu politycznego ustano-
wionego    przy    „okrągłym
stole".

2.    PW    będzie    ęzymie
uczestniczyć   w   budowaniu
demokracji  parlamentarnej.
Będzie przygotowywać swo~
ich   członków   do    udziahi
w  pracy  publicznej,  w  cia-
łach przedstawicielskich i sa-
morządowych.     Weźmiemy
udział w wolny.ch wyborach
do  sejmu  i   senatu,  a  przy
rozpisaniu      powszechnych
wyborów na prezydenta RP,
samodzielnie  lub  w  ramach
sojuszu,   wysuniemy   swego
kandydata  na  głowę  państ-
Wa.

sięwm:żfi;p.aśęfubuzda;a#a3;:
mokracji   na   drodze  parla-
mentamej   PW   stanie   po
stronie   wolnościowych   dą-
żeń i aspiracji  narodu.

/



PLAN BALCEROWICZA
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prof.Stefan   Kuowski
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Lider ruchu na rzecz nie-
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Z
akończenie  roku -szkol-
nego to znakomita oka-
zja  do  napisania  kilku

zdań o naszej  oświacie.
W     pierwszych     dniach

września   1989   roku   resort
oświaty   objął   prof.Henryk
Samsonowicz,    a    departa-.
ment   szkół  podstawowych
Anna     księżna     Radziwiłł.
Znany históryk i arystokrat-
ka gwarantowali, jak się wy-
dawało,uczciwośćipewność
zmian.

Nowy ` minister miał sytu-
ację ułatwioną  w porówna-
niu    ze    swoimi    kolegami
z rządu. Reforma w przemy-
śle   lub   rolnictwie  wymaga
ogromnych nakładów inwe-
stycyjnych.  W  szkolnictwie
zaś  wystarczyło  pozbyę  się
balastuijeszczenatymzaro-
bić. Otóż, w każdej dzielmcy
znajdują się wydziały oświa-
ty.-Ich podstawow zada-
niem  była  kontrola  prawo-
myślności dyrektorów i nau-
czycieli.   Pamiętam   dobrze
rozmowę  z  inspektorem  d6'
ruchu    kadrowego,     który
wręczając mi decyzję o zwol-
nieniu z pracy thmaczył. że
historia  to  przedmiot  ideo-
logiczny   i   z   tego   powodu
bardzo   ważny   dla   partii.
Uczyć mogą go tylko ludzie
sprawdzeni,      do     których
mnie  nie  zalicza.  Ten  sam
człowiek nadal pracuje, a je-
śo  pobory  wrynoszą  ponad
1  mln  zł miesięcznie.  Zwol-
nienie   jego   i   dalszych   30

OSTATNI DZWONEK
osób   z   Wydziału   Oświaty

przyniosłoby    przynajmniej
40  m]n  oszczędności  i  żad-
nych strat merytorycznych.

Takie rozwiązanie narzu-
cało  się samo.  Nowy minis-
ter nie zrobił nic w tym kie-
ruku. Nadal zatrudnia nie-
potrzebnych  `i   wręcz   prze-
szkadzających       pracowni-
ków.

Nie jest to niestety jedyny
•'grzech     zaniedbania"     ze

strony   Henryka   Samsono-
wicza. Dokonał bowiem rze-
czy znacznie gorszej. Na sta-
nowiska   dyrektorów   szkół
i  nauczycieli  przyjął  byłych
pracowników       komitetów
PZPR, SB i cenzury. Na py-
tania  dlaczego  to  robi,  od-
powiadał,  że  takie jest  pra-

wo.  Pytam:  jakie  to  prawo
nakazuje robić zamęt w głó-
wach  dzieci  oraz  moralnie
i intelektualnie niszczyć całe

pokolenia?
Ministerstwo       Edukadi

Narodowej   nie  przystąpiło
do    prac    nad    rzetelnymi
zmianami   w   programach.
Ograniczono  się  do  ich  me-
chanicznego        „odchudze-
nia". Nie zorganizowano ża-_
dnych kusów dokształcąją-
cych dla nauczycieli historii.
Z  tym  zresztą  byłyby  duże
kłopoty, ponieważ na wielu
uniwersytetach wykładowcy
historii najnowszej nadal za-
kazują   studentom   umiesz-
czania w  spisach lektur wy-
dawnictw drugiego obiegu.

~.  _Nąuczycięle  i  dyrektorzy
szkół oceniani są wg starych,
biuokratycznych        kryte-
riów.  Najwążniejsze wskaź-
niki  to  procent  promowa-
nycń   uczniów   i   reałizacja
obowiązku  szkolnego.  Wo-
bec  tego  nauczyciele  więk-
szość  swojego  czasu  @o  nie
umiejętności) poświęcają na
przekonanie       „dwójkowi-
czów",abynauczylisięprzy-
najmniej   jednego   tematu.
Wtedy można\ ich z czystym
sumieniem    promować +  do
następnej  klasy.  Prawdżiwą
paranoją są rady pedagod-
czne, na których 90% +czasu
poświęca   \ Śię     na]`gorszym
uczniom.   Namawia\' ±się   co
bardżiej   upartych., nauczy-
cieti dq wystawienia pozyty-
wnej oceny. Uczniowie bar-
dzo dobrzy nie' są wyimeria-
ni  nawet  z.nażwiska.i Rada
pedagodczna   T       oceniana
przez Wydział i Kur'atorium
wychodzi   z   załóżenia,   że
uczniow'ie  ci  poradzą  sobie
sami. Pewnie±że tak, ale wy-
korzystają pie więcej niż po-
łowę  swoich możłiwQści.

Wszystkie powyż`sze uwa-
gi uprawriają mnie do stwie-
rdzenia,  że  system  oświaty
w roku szkQlnym 198990 fu-
nkcjonował   tak  jak  przez
poprzędnie 44 lata/,

Andrzej JANECKI
(Redakcja zamierza szerzej zainte-

resować Bię problematyką szkolgict-
wa.  Prosimy  nauczycieli,  iodziców
i uczniów  o  nadsyłanie  swoich  opi-
nii.)

TAJNY 0BÓZ UPA W AUSTRALII
R

eporterzy    australijs-
kiej                      8azety
„TRUTH"   w   Mel-

bourne,     odkryli     tajny
obóz wojskowy znajdują-
cy  się  w  gęstym  lesie,  60
mil  na  północny wschód
od Melboume.  Obóz ten
jest  własnością  Związku
Młodzieży      Ukraińskiej
i jest ramieniem ćwiczeb-
nym Ukraińskiej Powsta-
ńczej Armii UPA.

Obóz rozłożony jest na
przestrzeni 10 akrów, po-
siada boisko sportowe do

nożnej, terenna Pa-

9.07.-15.07.1990 ROK clx

rady,    kilka    budynków
i strzelnicę. Brama obozu
posiada  budkę  strażrika
i jest umocniona baryka-
dami.  Na bramie napisy:
„Private            Property"
-  „Keep  out".  Dookoła
obozu krążą jeepy pilnu-
jnąż:pbryzeEłoksttaFseżĘonżaąfe:::

°bf|#}łuku  bramy  Wejś-

ciowej   napisy  w  języku
ukraińskim:  „Bohaterom
UPA".   Na   budynkach
i  drzewach  szereg  napi-
sów   cvrvlica.   w   ięzyku

ukraińskim, które zostały
przez reporterów  sfotog-
rafowane i dane do prze-
tłumaczenia:   „Komenda
Taboru  -  Sotnia  Lastiw-
ka" Oaskółka), nazwa dla
żeńskich oddziałów UPA
-  „Kantyna".

Mieszkańcy małej wio-
ski, 3 nrile na połudrie od
obozu, byli zaniepokoj eni
słysząc     riejednokrofnie
strzelaninę   jaka   docho-
dziła  z  lasu.  Ci,  którym
udało się zmylić czujność
strażników    i    przekraść

d  obóz, widzieli  mło-

dych ludzi w szarych mu-
ndurach     odbywających
ćwiczeria wojskowe._

Według  spisu  ludności
z roku  1971  ponad 4 000
Ukraińców   osiedliło   się
po   11   wojnie   światowej
w prowinęji Victoria. Nie

:*d:am:ba5Ł.i'Fęiei:;:
ne    Biuro    Prokura'tora

;oĘ::jgr:#°:fs,;asTetłg:\
dztw°.          Rudoif vEIT
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„MAM CZYSTE RĘCE I CZYSTE SUMIENIE"
Wywiad z przewo-
dniczącym       SW
Kornelem    Mora-
wieckim.

Pytanie:  7  Hpca  ma
Pan uczestniczyć w Ze-
braniu   Zdożycielskim
Partii  Wolności.  Rów-
nocześDie      przystęiiuje
Pan  do jawnej  dzialal-
ności     publicznej.     Co
spowodowalo    poqjęcie
tych dwóch ważnych Ua
Pana i dla Solidarności
Wdczącej de®yzji?

Komel Morawie€kl: Przed
miesiąoem  Komitet  Wyko-
nawczy   SW    zadecydował
o zwołaniu w listopadzie br
zjazdujawnej stniktury poli-
tycznej, kontynuującej myśl
programową  SW  i  opartej
o  ten  sam  system  wartości.
Mnie powierzono przewod-
niczeniezespołowiorganiza-
cyjnemu  zjazdu.   Dziś,  gdy
nad Polską gromadzą się cie-
mne chmury, uznałem że nie
wystarczy mój dotychczaso-
wy  sprzeciw  wobec  całego
„okrągłostołowego"    ukła-
du, wyrażający się odmową
jawnej działalności. Czy na-
prawdę nie ma innego wybo-
ru, jak tylko nriędzy I,echem
Wałęsą  a  rządem  powoła-
nym  pośrednio  przez  tegoż
Wałęsę?  Podejmując  budo-
wę partii, rozpoczynając pu-
bliczne  spotkania  chcę  po-
kazać, że jest inny wybór.

Czy  oznacza  to  ko-
Diec dzialahości SW?

Zgodnie z decyzją kierow-
nictwa  Slh/  fakt  tworzenia
Partii Wolności nie 2mienia
zasad  działania  SW.   Część
członków SW zakłada obec-
nie partię,  obydwie  organi-
zacje wzajemnie  się uzupel-
riając,  będą  realizować  ten
sam   lub   bardzo   zbliżony
program. Proszę też zauwa-
żyć, że samo powołanie par-
tii wynika ze spełnienia na-
szych prognoz ujętych w fa-
zyAi8wprogramieSolida-
mości Walczącej  z  1987 ro-
ku.

Na zqęciu Komel Morawiecki. Fot. AFSW „Bez Pardonu"

SZANSA WOLNOŚCI
Jeżeli   zostanie   Pan

wybrany i)rzewodniczą-
cym         nowopowstałej
PW,  to  czy zrezygnuje
Pan  z  przewodniczenia
SW?

Sposób  ki'erowania  orga-
nizaęją  SW  dalece  odbiega
od   potocznych   wyobrażeń
i jest pilnie strzeżoną tajem-
ricą.  Dlatego  nie mogę od-
powiedzieć   na   to   Pytanie.
Dodam  tylko,  że  na  razie
jestem  na  czele   SW  a  nie
Partii Wolności.

Jeszcze  do  niedawna
Pańskie      i)rzebywanie
w podziemiu wskazywa-
ło na nienomalność sy-
tuacji    w    kraju.    Czy
przyczyny   te    obecrie
ustały, czy też pojawily
się nowe elementy skła-
niające Pana do podję-
cia jawnej działalności?

Zdecydowałem się na jaw-
ność nie dlatego,  że już jest
dobrze,  ale  dlatego,  że  jest
już bardzo źle. Sytuaęja Pol-
ski  pogarsza  się  szybko i to
w   momencie   ważenia   się
przyszłego  kształtu  Europy
i miejsca w nięj Polski. Poli-
tyka rządu Tadeusza Mazo-
wieckiego      -      powstałego
w wyniku kompromisu z ko-
munistami     -     wyczerpała
swoje możliwości. Plan eko-
nomiczny  rządu  jest  kata-
strofalną  recesją  gospodar-
czą, i to w czasiejednoczenia

się   Niemiec   i   rozpadania
Związku Sowieckiego.  Stoi-
my u progu nowej fazy prze-
obrażeń.

Jaką   rolę   zamierza
Pan odegrać w najbHż-
szych wydarzeniach po-
litycznych w Polsce?

Trudno  jest   dziś   ocenić,
jaki będę miał wpływ na bieg
wydarzeń.    Przypomnę,   że
reprezentuję  tę  część demo-
kratycznej   opozycji,   która
była konsekwentnie deprec-
jonowana    i    eliminowana
z  życia  publicznego.  Robili
to  nie  tylko  komuniści,  co
jest  oczywiste,   ale  również
wszystkie    siły   grające   na
ugodę   z   nimi.   Zostaliśmy
praktycznie  odcięci  od  po-
mocy    techhiczno-material-
nej  i wsparcia propagando-
wego,  gdy  inni  -  zwłaszcza
ugodowi i lewicowi przywó-
dcy  i  doradcy  Solidamości
-   otrzymali  i  spożytkowali
na rozbudowę swego zaple-
cza  ogromne  środki.  Obec-
me obóz ugodowy korzysta
dodatkowo  z  państwowych
mass mediów. Na tym tle do
cudów   należy   zaliczyć,   że
nasza  organizacja  -  mówię
o SW -przetrwała ijest zdol-
na do powołania nowej par-
tii. W polityce - wbrew gło-
szonym     cyniczrie     tezom
o ważności tylko sił i intere-
sów - liczą się również racje
i  moralność.  Jak  celnie  po-
wiedział Juliusz Mieroszew-
ski,  polityka  musi  być  naj-

?ełirwsks#ti:nź:a::3?łżerŁP:ć
i    wytrwać    można    tylko
w imię słuszności.  Sądzę, że
silną  stroną  polityki,  jaką
prowadzę wraz z całą orga-
nizacją SW jest klarowność.
Nigdy nie zawieraliśmy żad-
nych  paktów  z  komunista-
mi.   Nigdy  niczego   oprócz
klęski im nie obiecywaliśmy.
Nie ukrywaliśmy swoich ce-
lów i nie oszukiwaliśmy spo-
łeczeństwa.  Nie  zmienialiś-
my co kilka miesięcy sądów
i  sojuszy.  Mam  czyste  ręoe
i  czyste  sumienie.   Dlatego
uważam za potrzćbne otwa-
rte  przedstawienie  ludziom
W°jcohwkr%nćęipycjłdjo°SSbŁ

WoLności.         Dlaczego
przyjęto   taką   nazwę,
w   niewielkim    stopniu
nawiązującą  do  ethosu
i symbonki SW?

Proponowana nazwa wy-
bija  pierwszy  człon  dewizy
SW i dewizy powstającej pa-
rtii  -  WOLNI   I   SOLIDA-
Rjv/. Nacisk na wolność od-
zwieciedla  tendencję  wśród
młodych ludzi,  którzy  chcą
tworzyć tę  strukturę.  Słowo
„partia",  mimo  zużycia  go
przez   komunistów,   nadaje
się do odnowy. Nie nazwali-
śmy  się  sojuszem,  porozu-
mieniem, ruchem czy komi-
tetem - co jest obecnie w mo-
dzie -  gdyż nie zamierzamy
kamuflować   swych   poczy-
nań i intenęji.  Chcemy brać
udział  w  życiu  publicznym
jako  partia,  nie  ukrywamy
ani  swoich  celów,  ani  pro-
gramu, ani charakteru orga-
nLzgcżLkie  zdaniem  Pana

są szanse m faktyczne
zaistnienie  Partii  Wo]-
ności  w  życiu  politycz-
nym?     Dotychczasowe
doświadczenia  z  różne-
go rodzaju partiami nie
są najlepsze.

Szanse  PW  są  takie,  jak
szanse   wolności   w   Polsce.
Jeżeli nie dziś to jutro, nasza
czy też inna partia opowia-
dająca  się za wolnością  tia-
bierze  wielkiego  znaczenia.
Wiek  Xxl  będzie  wiekiem
wolności i  solidamości.

Dziękujemy za rozmowę.
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W KRĘGU CZWAR" WŁADZY
Największe agencje imformacrine świata (3)

AGENCE
FRANCE PRESSE

Charles Havas był założycie-
lem pierwszej na świecie agenQ)i

prasowej.  Uprzednio był finan-
sistą,  udziałowcem  w  „Gazette
de la France" i właścicielem naj-
większego pary§kiego dziennika
„Constitutiomel".     Następnie
zaczął   proponować   paryskim
gazetom przeglądy prasy, zatru-
dniając kilku kopistów. W 1835
roku  jego  biuo  zamieniło  się
w Agencję Havas. Wiadomości
byłyprzesyłanezapomocągołę-
bi  pocztowych.   W   1850  roku
stworzono  po]ączenie telegrafi-
czne  między  Paryżem  a  Berli-
nem,  a  w  rok  późriej  między
Paryżem  a  Londynem.  Ch.Ha-
vas,   JTilius   Reuter  i   Bernhard
`^lolt[ `  i`-warii   "wielki   sojusz.'

zapewnijłjący   francuskiej,   an-
gieL§kiej    i   niemieckiej   agencji
monopol infomacyjny w  całęj
Europie,trwającydo1914roku.
Lata 1 wojny światowej przynio-
słyAFPupadek.Uproguwojny
agencja ta była śęąĘętnie zorgani-
zowanym     . przedsiębiorstwem
dysponującyp kapitałem w wy-
sokości  8,5miln  franków  i  za-
trudniającym ponad 400 drien-
nikarzy. Wybuch wojny spowo-
dował, że władze francuskie za-
częły    cenzurować    infomatie
i komunikaty Havasa. Zagrani-
czni  klienci  zrezygnowali  w  tej
sytuacji  z  ushig  agencji.  W  la-
tach  trzydzie§tych  kryzys  eko-
nomiczny przyczynił się do tego,
iż Havas po raz pierwszy zano-
tował   deficyt.   Najgorsze   lata
miały  jednak  dopiero  nadejść.
W   czasie   11   wojny   światowej

okupacyjne władze hitlerowskie
wykorzystywabragenęjędowła-
snych  celów  propagandowych.
Havas  był  skompromitowany.
Trzeba było mienić nazwę i ta
agencja o przesżło stuletniej wó-
wczas  tradycji,  od  końca  1944
roku  je§t  znana  jako  Agence
France Presse. AFP powoli od-
zyskała płestiż.  Jej wiadomości
zaczęły pojawiać się w Ameryce
Południowej, Indiach, Singapu-
rze. Wielkim sukcesem było po-
danie 4 marca  1953 roku infor-
macji ®ilnie strzeżonej na Kre-
mlu) o agonii Statina. Oficjalna
agencja §owiecka TASS podała
ją dopiero dwa dni później. We
wrześniu  1960 r.  podała wiado-
mość  o  odwołaniu  sowieckich
doradców  z  Chin,  w  paździer-
niku  1964  r.  donosila  o  pierw-
szej eksplozji nukleamej w Chi-
nach, potem o upadku Chrusz-
czowa.    We    wszystkich    tych
przypadkach wyprzedzila o kil-
ka godzin inne agenQ)e uzysku-
jąc przez to dużą wiarygodność.
Stale się również unowoc2)eśnia.
W latach  1976  -  1986  szybkość

p[zekazywania           informacji
wzfósła z 50 do  16 800 słów na
minutę.

Pomimo tych sukcesów AFP
nohje  stały  dericyt  i  korzysta

źe:nńfaEżż;c#isi::kwf:?!
we Francji i 60 2a grahicą. Wy-
syla   swym   abonentom   około
3 mln słów dziennie w językach:
francuslrim,   hiszpańskim,   an-
Selskim, portugalskim, niemie-
ckim i arabskim.
Korespondentami AFP w  Po-
lsce są: Mlcbsd lcderq, Miiiian
Kah&.skl I MECŁist ^boziństi.

Opracowal A.Ł.

ŃO POWOŁUJE SPOŁECZNĄ
KOMISJĘ WERYFIKACYJNĄ?

W
ramach lokalnego pro-
gramu  telewizji  wrm-
ławskiej    -    Antena

5     -     „Jaka     policja?"
ppłk.Piotr  Anioła  poinfor-
mował, że społeczna komis-
ja,   której   jest   członkiem.
przeprowadzi      weryfikaqję
byłych    pracowników     SB
i w razie pozytywnej  opinii
będą        oni        zatrudnieni

w pohcji. Przekazane telefo-
niczniepytanie:ktoiwjakim
tryl)ie  powoliije  tę komisję?,
nie zostało przez prowadzą-
cych    dyskusję    odczytane
w   dwóch   kolejnych   częś-
ciach programu. Interesują-
ca byłaby  odpowiedź na to
pytanie.

Malgorzata
WANKE-JAKUBOWSKA

Poniżej  przypominan'iy  tekst  zanrieszczony w  piśmie  RKS  NSZZ_
„Solida"}ść" Dolny Ślqsk .,Z dnia na dzień" w munerze 4+2 z 11-17
maja1987roku.Czytelnikompozostawiamyocenę,czyprzypuszczeria
autora nie okazaly się prorocze?

Jedni nazywają  Gorbaczowa
heroicmym odnowirielem, inni
uważają,  że  rośrie  nowy  Józef
Wissarionowicz.   Kim  jest  na-
prawdę  -  okaże  przyszłość.  Ale
już teraz można z całą pewnoś-
cią powiedzieć, że jest znakomi-

rrię:5nffw%:§ó:##j:Vgi?5:
propozycje          rozbrojeniowe,
uwolnienie     paruset     bardziej
zmanych więźniów sumienia, za-
klęcia o „głasnostii" i „pieriest-
rojce"  -  to  wszystko  wygrane
przezeń Licytacje.  A dziś powia-
da  się,  że  Sekretarz  Generalny
zasiadł   do   nowego   rozdania
kart.  Stawką jest  EUROSOCL
JALIZM.

Wciąguostatnichlateuropej-
ska   lewica   byla   w   odwrocie.
W Euopie Zachodniej nie tylko
partie komuristyczne, ale nawet
socjaliści   tracą   na   znaczeniu.
Coraz  dotkliwsze  porażki  wy-
borcze, coraz mniej  Ludzi czyta
ich prasę, wyga§a moda na Lewi-

pi.agną sprawiedliwośd i poko-
ju. Ale najbardzię] sensacy]nym
elementem  tego  planu  jest...u-
waga(!)...  wlączenie  do  sojuszu
lewioowych ugrupowań  opozy-
cyjnych  z  państw  soę]alistycz-
nych. A wuęc eks-party]nych re-
wizjonistów z Węgier i Jugosla-
wii,  a więc Karty 77 z Czecho-
słowacji.   A  więc...No   właśnie,
co tu zrobić z polską?             _.

Dla  powodzenia   przedsięw-
zięcia  idealnie  byłoby  włączyć
i „Solidamość", ale o tym Ros-
janie   nie   chcą   nawet   słyszeć.
Natomiast podobno nie wyklu-
czają udziahi  ugrupowań  spod
znak" tzihi. "po!skiej lewicy laic-
kźej"-i   o   tym   m.in.   (wg   tzw.
„dobrze poinformowanych źró-
deł")    rozmawiał    Gorbaczow
z  Jaruzelskim  w  czasie  kwiet-
niowej, „roboczej " wizyty gene-
rała w Moskwie. Wygląda na to,
że otwiera się wielka szansa dla
tych działaczy,  których  hasłem
iest..,}ocjalizm-tak,wypaczenia

cowość        wśród        młodzieży.
A w Euopie Wschodniej? Sytu-
acja  polskich  komunistów jest
tak fatalna, że nawet riektórzy
partyjri  bonzowie  uważają,  iz
należałoby    PZPR    rozwiązać
i utworzyć nową partię. Niewie-
le  lepięj jest  w  Jugosżawii  i  na
Węgrzech, gdzie tak jak i u nas
jedynym argumentem na  rzecz
„przewodniej    roli"    pozostała
potięja. Z każdym rokiem Euro-
pa  staje  się  coraz  mniej  „czer-
wona"  i wywołuje  to  poważne
zaniepokojenie na Kremlu.

Pogżoska niesie, że plan akcji
2aradczęj zrodził się w szeregach
Włoskiej   Partii   Komunistycz-
nej.  Gorbaczowowi  przedłożo-
nojakobyprojektożyutieniaeu-
ropejskich  ruchów  lewicowych
i  to  na  bardzo  szerokiej  płasz-
czyźni?  sięgającej  od  komunis-
tów  do  soęializujących  libera-
łów, ,łelonych" i zwyczajnych
pacyfistów. Taki euopejski rie
tyle „CENTROLEW" co „LE-
WOCENTR".  Bardzo  delikat-
nie  sterowana  z  Moskwy  mię-
dzynarodówka tych wszystkich,
którzy brzydząc się kapitalisty-
czną drapieżnością i rozpasany-
mi amerykańskimi zbrojemami

-«że". Ale żeby ich udział mógł
być dla orgarizatorów przedsię-
wzięcia  atrakcyjny,  trzeba  aby
zarówno  w  oczach  świata,  jak
i   w   oczach  Polaków   stali   się
głównymi   dyspozytorami   idei
Sol]damości.Adotegonielatwa
droga.  Należy  najpierw  zlikwi-
dować organizaQ]e riepodległo-
ściowe,   takie   jak   Solidamość
Walcząca,  KPN,  czy  też  LDP
„Niepodległość"  i  wszystko  to
zastąpić.  małą   grupką   lewico-
wych    dysydentów    posiadają-
cych   państwową   licencję   na
opozycy]ność.  Trzeba  wreszcie
zaryzykować     ostry     konflikt
z Kościołem. Nie, nie wierzę, by
to  się mogło  udać.  Nie  wierzę,
by  znaleźli  się  uczciiri  ludzie,

gotowi to uczyrić. Grono osób
nazywane  „polską  lewicą"  ma
zbyt piękne tradycje i zbyt wiele
wśród    nich   wspaniałych    na-
zwisk,by miało się zgodzić wejść
natakądrogę.Jestemprzekona-
ny, że ci Ludzie wiedzą dobrze, iż
w tej grze karty rozdaje Michail
Gorbaczow.   I   że   on   trzyma
bank.

A może w ogóle te pogłoski są
kolejnym bluffem Genseka?

JÓzef TURzym
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CZECHOSŁOWACJA
Parlamemt           czechoslowacki

wT3#;h7rzedsjębżorstw   państ.

KUBA

jo,wąmisję.

ETIOPIA

HANDEL ZSRS-USA

DOBRARADA      --

dlużeniowego.

W
województwie      łódz-
kim powstaje  w ciągu
doby 480  tys.  metrów

sześciemych  ścieków (w sa-
mej   Łodzi   420   tys.).    143
obiekty odprowadzają ścieki
bezpośrednio do wód. Tyko
62    posiadają    uządzenia
oczyszKzające.  Ścieki  te  po-

`przez Ner i  Ęzurę zanieczy-
szczają wszystkie rzeki środ-
kowej Polski. Najwięcęj ście-

ków   dostarczają:   Zakłady
Przemyshi Bar`mików „Bo-
ruta"    w    Zderzu,   .ŁZPB
im.Amii Ludowej, Zakłady
Przemysłu     Jedwabniczego
„Pierwsza" w Łodzi, Zakła-
dy Przemyshi Bawełnianego

„Morfeo" w Ozorkowie, Pa-
bianickie   Zakłady   Farma-
ceutyczne „Polfa", Pabiani-
ckie Zakłady Przemyshi Ba-
wełrianego „Pamotex". Po-
wietrze  trują:  EC-l  i  EC-2
- emisja płynów i dwutlenku
siarki;  ZPB im.J.Marchlew-
skiego z lokalną ciepłownią
-   zanieczyszczenie   pyłami,

dwutlenkiem     siarki     oraz
emisja  gazów  technologicz-
nych;  Pabianickie  Zakłady
Farmaceutyczne       „Polfa"
- emisja gazów i pyłów;  Pa-
bianickie Zakłady Przemys-
łu Bawełnianego „Pamotex"
-  emisja  gazów i dwutlenku
węgla.

Łączna roczna emisja py-
łów:  46  tys.  ton;  gazów:  53
tys. ton (samego dwutlenku
siarki 43  tys.  ton).

W  centralnych  punktach
miasta hałas dochodzi do 80
decybeli ®rzy dopuszczalnej
normie  55  decybeli).  Tylko
przy  jednym  skrzyżowaniu
znajduje się ekran wytłumia-
jący hałas.

(za:   „Sondamość   Ziemi   Łódz.
kiej")

To  oczywiste,  że  środowkko.
w k€órym żyjemy jest zanieczysz-
czone,aledopieroliczbyuprzyta-
mniadą nam wielkość zagrożenia.
Być   może   w   irinych   miastach
uzyskalibyśmy   takie   same   lub
większe  liczby?

Przepraszamy

Z%8:®:to#ncng8##432Wmmź
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